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Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних̂ дщіерів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року 2826,
зареєстрованого в Мініста^М^^ціІ України 24 грудня 2013 року за 2180/24712 ( із
змінами) (далі - 1 ІоложеьЗДШІ ••ЩшзЩмжГолова Пра Бридун Євгеній Володимирович

(посада (прізвище та ініціали керівника)
<5 -г ‘Г

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

І . Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 38272117
4. Місцезнаходження: 03142, Україна, місто Київ, 35/37
5. Міжміський код, телефон та факс: 0443839145, 0443839145
6. Адреса електронної пошти: info@prestige-ic.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.04.2019, Затвердити річну інформацію
емітента за 2018 рік для подачі в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

www.prestige-ic.co
rn.ua/ua/about/issue

r info
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку 26.04.2019

(адреса сторінки) (дата)

mailto:info@prestige-ic.com.ua
http://www.prestige-ic.co


Зміст
Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій , а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
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 емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій ) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій , права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій , права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. 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
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. 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
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
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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 належать державі

0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0
8. Середня кількість працівників (осіб)

14
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя
65.20 - Перестрахування
66.22 - Діяльність страхових агентів і брокерів

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

AT "УНІВЕРСАЛ БАНК", м.Київ
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

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Дата

закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

Номер
ліцензії

(дозволу)

Орган державної влади, що
видав ліцензію

Дата
видачіВид діяльності

(за
наявності)

1 2 З 4 5
Добровільне страхування від
вогневих ризиків та ризиків

стихійних явищ

АЕ 190440 Національна комісія, що08.11.2012
здійснює державне

регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

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



продовження терміну дії виданої ліцензії відсутній
Добровільне страхування майна
[крім залізничного, наземного,

повітряного, водного
транспорту7 (морського

внутрішнього та інших видів
водного транспорт}), вантажів

та багажу (вантажобагажу)]

Національна комісія, що
здійснює державне

регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

АЕ 190441 08.11.2012

В зв'язку з тим, що строк дії ліцензії необмежений , прогноз щодоОпис продовження терміну дії виданої ліцензії відсутній
Добровільне страхування

відповідальності перед третіми
особами [крім цивільної

відповідальності власників
наземного транспорту,

відповідальності власників
повітряного транспорту,

відповідальності власників
водного транспорту (включаючи

відповідальній ]

АЕ 190442 Національна комісія, що08.11.2012
здійснює державне

регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

В зв'язку з тим, що строк дії ліцензії необмежений , прогноз щодоОпис продовження термін}7 дії виданої ліцензії відсутній

Добровільне страхування
наземного транспорт}7 (крім

залізничного)

Національна комісія, щоАЕ 190482 13.12.2012
здійснює державне

регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

В зв'язку з тим, що строк дії ліцензії необмежений , прогноз щодоОпис продовження термін}7 дії виданої ліцензії відсутній
Добровільне страхування від

нещасних випадків
АЕ 190483 Національна комісія, що13.12.2012

здійснює державне
регулювання у сфері ринків

фінансових послуг
В зв'язку з тим, що строк дії ліцензії необмежений , продовження
термін}7 дії не передбачаєтьсяОпис

Добровільне страхування
фінансових ризиків

АЕ 190484 Національна комісія, що
здійснює державне

регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

13.12.2012

В зв'язку з тим, що строк дії ліцензії необмежений , прогноз щодоОпис продовження терміну дії виданої ліцензії відсутній
Страхування цивільної

відповідальності власників
АЕ 284165 Національна комісія, що

здійснює регулювання у сфері
ринків фінансових послуг

15.10.2013

наземного транспорт}7

(включаючи відповідальнсть
перевізника)

Опис безстрокова
АЕ 284167 Національна комісія, що

здійснює регулювання у сфері
ринків фінансових послуг

Медичне страхування
(безперервне страхування

здоров'я)

15.10.2013

Опис безстроковий
Страхування вантажів та багаж}7

(вантажобагажу)
АЕ 284166 Національна комісія, що

здійснює регулювання у сфері
ринків фінансових послуг

15.10.2013

Опис безстрокий



Страхування медичних витрат АЕ 284168 Національна комісія, що
здійснює регулювання у сфері

ринків фінансових послуг

15.10.0201

Опис Безстроковий
Обов'язкове страхування

цивільної відповідальності
суб'єктів господарювання за

шкоду, яку може бути заподіяно
пожежами та аваріями на

об'єктах підвищеної небезпеки,
включаючи

пожежовибухонебезпечні
об'єкти

Національна комісія, що
здійснює регулювання у сфері

ринків фінансових послуг

АЕ 641937 26.05.2015

Опис Безстроковий
Обов'язкове страхування
відповідальності суб'єктів
перевезення небезпечних

вантажів на випадок настання
негативних наслідків при
перевеезенні небезпечних

вантажів

АЕ 641938 Національна комісія, що
здійснює регулювання у сфері

ринків фінансових послуг

26.05.2015

Опис Безстроковий
Обов'язкове страхування

цивільної відповідальності
громадян України, що мають у
власності чи іншому законному
володінні зброю, за шкоду, яка

може бути заподіяна третій
особі або її майну внаслідок

володіння, зберігання чи
використання цієї

зброїОбов'язко

Національна комісія, що
здійснює регулювання у сфері

ринків фінансових послуг

АЕ 641939 26.05.2015

Опис Безстроковий
Обов'язкове особисте АЕ 641940 Національна комісія, що

здійснює регулювання у сфері
ринків фінансових послуг

26.05.2015
страхування від нещасних

випадків на транспорті
Опис Безстроковий

добровільне страхування
здоров'я на випадок хвороби

б/н Національна комісія, що
здійснює регулювання у сфері

ринків фінансових послуг

12.04.2016

Безстроково
Розпорядження Нацкомфінпослуг 773 від 12.04.2016 р.Опис

обов'язкове страх}' вання
майнових ризиків при

промисловій розробці родовищ
нафти і газу у випадках,

передбачених Законом України
"Про нафту і газ"

б/н Національна комісія, що
здійснює регулювання у сфері

ринків фінансових послуг

12.04.2016

безстрокова
Розпорядження Нацкомфінпослуг 772 від12.04.2016Опис

обов'язкове особисте
страхування працівників

б/н Національна комісія, що
здійснює регулювання у сфері

12.04.2016



відомчої (крім тих, які
працюють в устрановах і

організаціях, що фінансуються з
Держбюджету України) та

сільської пожежної охорони і
членів добровільних пожежних

дружин (команд)

ринків фінансових послуг

безстрокова
Розпорядження Нацкомфінпослуг 772 від 12.04.2016Опис

обов'язкове страхування
предмета іпотеки від ризикіів

випадкового знищення,
випадкового пошкодження або

псування

б/н Національна комісія, що
здійснює регулювання у сфері

ринків фінансових послуг

12.04.2016

безстрокова
Розпорядження Нацкомфінпослуг 772 від 12.04.2016 р.Опис



16. Судові справи емітента

Стан розгляду
справи

Найменування
суду Відповідач Третя особа Позовні вимогиНомер справи Позивачз/п

н/д1
Примітки:
Судових справ емітент не має.



17. Штрафні санкції емітента
Номер та дата
рішення, яким

накладено
штрафну санкцію

Орган, який
наклав штрафну

санкцію

Інформація про
виконанняз/п Вид стягнення

1
Примітки:
Штрафних санкцій емтент не має

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
н/д

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середня кількість працівників (осіб) -14

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об’єднання, зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання
н/д

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
не ведеться

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
не було

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
3.2. Загальні положення щодо облікових політик

3.2.1. Основа формування облікових політик

Облікові політики
застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ
наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову
звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до
яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є
несуттєвим.

конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика,



Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно
до вимог МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних
МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" та МСФЗ 15 "Дохід від договорів з
клієнтами".

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших
події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей ,
для яких інші політики можуть бути доречними.

З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами".
Товариство отримує основний дохід від страхування. Застосування МСФЗ 15 "Дохід від
договорів з клієнтами" на відображення результатів діяльності не мало суттєвого впливу.

З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим
НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", та форми Приміток, що розроблені у
відповідності до МСФЗ.

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах

Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат,
визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або
"собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як
частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів
здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про
основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про
основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових
записів Товариства.

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів

3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі відповідно до МСФЗ,
коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента.
Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку
за датою розрахунку.

За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов'язання поділяються на поточні (зі
строком виконання зобов'язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання
зобов'язань більше 12 місяців).



Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за
амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:

а) моделі бізнесу суб'єкта господарювання для управління фінансовими активами; та

б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.

Товариство визнає такі категорії фінансових активів:

" фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку;

фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю;

" фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки в іншому сукупному доході.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство
оцінює їх за їхньою справедливою вартістю.

При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:

а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та

б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове
взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою
одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують
грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку
основної суми.

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом,
який обліковується за амортизованою вартістю.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у
відповідних розділах облікової політики.

3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.

Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни
вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі
короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в
національній валюті та в іноземній валюті.

Іноземна валюта - це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.2 цих



Приміток.

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання
активами.

Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх
номінальній вартості.

Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за
амортизованою собівартістю.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України

іноземній валюті

(НБУ).

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в банках (наприклад, у
випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть
бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про
ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів,
визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного
періоду.

3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить
облігації, депозити, дебіторську заборгованість, у тому числі позики, та векселі.

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи
метод ефективного відсотка.

Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи кілька
ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових
інструментів, які мають в основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну
якість інструмента, залишок строку, протягом якого ставка відсотка за контрактом є
фіксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якій

здійснюватимуться платежі.

Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у
розмірі, що дорівнює:

- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не
зазнав значного зростання з моменту первісного визнання;

- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний
ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.

У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними
грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; і грошовими
потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь.

Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим



інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки
Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику
настання дефолту (невиконання зобов’язань) протягом очікуваного строку дії фінансового
інструмента. Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту
(невиконання зобов’язань) за фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком
настання дефолту за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує
при цьому об?рунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є доступною без
надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту
первісного визнання.

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом
не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що
фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату.

У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є
придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює
очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та теперішньою
вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною
ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або
збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності.

Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти
місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно
призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних фінансових інвестицій .

Товариство відносно банківських депозитів має наступну модель розрахунку збитку від
знецінення фінансового активу:

при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу
uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабільний ", що присвоюється
рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових
агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитків розраховується в залежності від
строку та умов розміщення (при розміщенні від 1 до 3-х місяців - розмір збитку складає 0%, від
3-х місяців до 1 року - 1% від суми розміщення, більше 1 року - 2%);

при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний
рівень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного
реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв
збитку розраховується у розмірі від 7% до 20% від суми вкладу в залежності в розміру ризиків.

Дебіторська заборгованість

Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає стороною
договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.

Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за
амортизованою вартістю.

Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за



сумою первісного визнання, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.

3.3 .4 . Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, відносяться акції та паї
(частки) господарських товариств.

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.

Справедлива вартість акцій , які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом
організатора торгівлі.

Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості
активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за
відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на
користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу
активу, приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за
найсприятливіший ринок.

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які
відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість,
максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих
вхідних даних.

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої,
Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення
можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами
кон'юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон'юнктурі
фондового ринку.

Справедлива вартість акцій , обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які
включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням
наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких
емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід.

3.3 .5 . Зобов'язання.

Кредиторська заборгованість визнається як зобов'язання тоді, коли Товариство стає стороною
договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошові кошти.

Поточні зобов'язання - це зобов'язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених
ознак:

" Керівництво Товариства сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає
погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;

" Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання
протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.

Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання



зобов'язань.

Поточні зобов'язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.

Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за
сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.

3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати
актив та виконати зобов'язання одночасно.

3.4. Облікові політики щодо основних засобів,
нерухомості

нематеріальних активів та інвестиційної

3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних
і соціально-культурних функцій , очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких
більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби
оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені
збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки
виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до
переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до
нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

3.4.2. Подальші витрати.

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку
чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі
подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

3.4.3. Амортизація основних засобів.

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з
використанням таких щорічних норм:

будівлі 2 %;

машини та обладнання - 7-15%

транспортні засоби - 17 - 20%

меблі - 20 - 33%.

інші - 14 - 50%



Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного
використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання.
Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої
актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання
активу.

3.4.4. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої
амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація
нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з використанням
щорічної норми 33%. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших
юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного
відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його
балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не
обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності,
визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і
тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного
відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів
коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості
необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

3.4.6. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості

Визнання інвестиційної нерухомості

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину
будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову
оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для
досягнення обох цілей , а не для: (а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при
наданні послуг чи для адміністративних цілей , або (б) продажу в звичайному ході діяльності.

Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що
Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов'язані з цією інвестиційною
нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.

Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та
другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних

бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються тацілей ,
відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить:

- власні приміщення у разі, якщо частка загальної площі приміщення, яка використовується для
діяльності Товариства або для адміністративних цілей , не перевищує 10 %;



• KJ- земля, що утримується з метою отримання вигод від зростання капіталу в довгостроковій
перспективі, а не для реалізації в короткостроковій перспективі в процесі діяльності;

- земля, подальше використання якої на цей час не визначено;

- будівля, що перебуває у власності Товариства або в розпорядженні за договором про
фінансовий лізинг (оренду) та надається в лізинг (оренду) за одним або кількома договорами про
оперативний лізинг (оренду);

- будівля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в лізинг (оренду) за одним або
кількома договорами про оперативний лізинг (оренду);

- нерухомість, яка будується або поліпшується для майбутнього використання як інвестиційна
нерухомість.

Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості

Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію
включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає
ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо
віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професійних юридичних
послуг, податки, пов'язані з передачею права власності, та інші витрати на операцію.

Товариство обирає для оцінки об'єктів інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю
відповідно до МСБО 16 та застосовує такий підхід до всієї інвестиційної нерухомості.

3.5. Облікові політики щодо податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого
податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті
(відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати
Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в
основному чинних) на дату балансу.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою
податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між
балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що
підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності

майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бутинаявності

використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених
податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не
існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній , щоб дозволити
використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть
застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає
поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний
період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій , які визнаються прямо у



власному капіталі або від об’єднання бізнесу.

Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей ,
які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

3.6. Облікові політики щодо інших активів та зобов'язань

3.6.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі
економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Товариство також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових)
відпусток. Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової політики
Товариства. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає інвентаризації на кінець року.
Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхування з
цих сум, розраховуються виходячи з кількості днів фактично невикористаної працівниками
відпустки та їхнього середньоденного заробітку на момент проведення такого розрахунку.
Також можуть враховуватися інші об'єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього
показника. У разі необхідності робиться коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно
даних інвентаризації резерву відпусток.

3.6.2. Виплати працівникам

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість
короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час
надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

3.6.3. Пенсійні зобов'язання

Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати
працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із
поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були
надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена
відповідна заробітна платня.

3.6.4 Страхові та інвестиційні контракти- класифікація.

Компанія укладає контракти, що передбачають передачу страхових ризиків або фінансових
ризиків або обох видів ризиків. Страховими є контрактами, які передають суттєвий страховий
ризик. Такі контракти можуть також передавати фінансовий ризик. В якості загальної політики
Компанія визнає значним ризиком потенційне зобов'язання по виплаті відшкодування у разі
настання страхового випадку, що принаймні на 10% перевищує суму відшкодування, що
підлягає виплаті у разі, якщо страховий випадок не відбудеться.

Інвестиційними контрактами є договори, які передають фінансові ризики без значного
страхового ризику.



Деякі з страхових та інвестиційних контрактів мають умови дискреційної участі (УДУ). Ця
умова дає право на отримання, в додаток до гарантованих виплат, додаткові виплати і бонуси:

А) які, ймовірно, становитимуть значну частину всіх контрактних виплат,

Б) рішення про суму або визначення часу яких за контрактом належить емітентові,

В) за умовами контракту вони ?рунтуються на:

- результатах операцій за визначеним пулом контрактів або за контрактом визначеного типу,

- реалізованих або нереалізованих доходах від інвестицій за визначеним пулом активів,
утримуваних емітентом,

або

- Прибутку чи збитку підприємства, фонду або іншого суб'єкта господарювання, які є емітентом
контакту.

Місцеві нормативні акти та умови цих договорів встановлюють основу для визначення сум на
які додаткові дискреційні виплати розраховуються (УДУ право на надлишкові доходи) та в
рамках якого Компанія може здійснювати розподіл в частинах та в терміни виплат передбачених
для утримувачів контрактів. Принаймні 90% від надлишкового інвестиційного доходу має бути
розподілене на утримувачів контрактів в цілому (що може включати майбутніх утримувачів
контрактів); розмір та час виплат такого розподілу конкретним утримувачам контрактів є
умовою дискреційної участі Компанії; предметом рекомендацій відповідного місцевого
актуарію.

3.7. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності

3.7.1 Доходи та витрати

Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє
зобов'язання щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив) клієнтові. Актив
передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.

Дохід від продажу фінансових активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх
наведених далі умов:

а) Товариство передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового
активу;

б) Товариство передало покупцеві ризики та переваги від володіння, пов'язані з фінансовим
активів;

в) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка
зазвичай пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими
інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;

г) суму доходу можна достовірно оцінити;



д) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;

е) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дивіденди визнаються доходом лише у разі, якщо:

право Товариства на одержання виплат за дивідендами встановлено;

є ймовірність, що економічні вигоди, пов'язані з дивідендами, надійдуть до Товариства;

суму дивідендів можна достовірно оцінити.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям
визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або
зменшення зобов'язань.

Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи
амортизації активів або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих
активів, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та
одночасно з визнанням збільшення зобов'язань або зменшення активів.

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх
економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або
перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають
зобов'язання без визнання активу.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні
доходи.

3.7.2. Витрати за позиками

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як
частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на
позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва
кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

3.7.3. Операції з іноземною валютою

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну
Національного банку України на дату проведення операцій .

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за
відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за
історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції,
немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті,
відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що
виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому



періоді, у якому вони виникають.

Товариство використовувало обмінні курси на дату балансу:

31.12.2018 31.12.2017

Гривня/1 долар США 27,6883 28,0672

Гривня/1 євро 31,7141 33,4954

3.7.4. Умовні зобов'язання та активи.

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація
про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі
економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація
про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Страхові послуги

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
н/д

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання



виробничих потужностей після її завершення
н/д

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
1. Валютний курс.

2. Постійні зміни законодавства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
н/д

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
н/д

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
планується збільшити вкладення у інвестиційну нерухомість в обсязі близько 2 млн. грн. Крім
того, планується фінансування проектів, які стосуються продажу через Інтернет, зокрема сайт
Товариства, розширення агентської мережі та мережі представництв по Україні.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
н/д

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
н/д

IV, Інформація про органи управління
Орган

управління Структура Персональний склад

Загальні збори
акціонерів

Акціонери Бридун Євгеній Володимирович

Бридун Тетяна Гергіївна

Новицька Надія Володимирівна

Бридун Ігор Євгенійович

Мирончук Юрій Володимирович

Бридун Валерія ВалентинівнаНаглядова Рада Голова Наглядової ради
Правління Голова Правління Бридун Євгеній Володимирович



Член Правління Мирончук Юрій Володимирович

Ревізійна комісія Голова Ревізійної комісії Бридун Тетяна Георгіївна

V. Інформація про посадових осіб емітента
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) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1971

5) Освіта
Вища економічна, кандидат економічних наук, доцент

6) Стаж роботи (років)
29

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Еталон, 20080515, Голова

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

19.07.2012, обрано безстроковий
9) Опис

Повноваження відповідно до Статуту компанії. Винагорода відповідно до штатного
розпису. Стаж керівної роботи - 11 років. Попередні посади такі: ПрАТ "СК "Еталон" - голова
правління, ПрАТ "СК "ПУСК" - голова правління, ПрАТ "СК "КНЯЖА"
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

начальник

та корисливі злочини не має.

1) Посада
Член Правління, директор департаменту страхування

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мирончук Юрій Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1984

5) Освіта
Вища економічна

6) Стаж роботи (років)
11

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ІФР", 37696485, начальник управління по роботі з клієнтами

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.12.2018, обрано безстроковий

9) Опис
Наглядовою радою (протокол 22-2018 від 04.12.2018 р.) прийнято рішення про обрання

до складу Правління Мирончука Юрія Володимировича членом Правління на підставі подання



Голови Правління Бридуна Є.В. Дата набуття повноважень - 04.12.2018 р на невизначений
строк.
Повноваження відповідно до Статуту компанії. Винагорода відповідно до штатного розпису.
Стаж роботи - 11 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади начальника управління
страхування та директора департаменту страхування ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ". ТОВ "ІФР" -
начальник управління по роботі з клієнтами. ПрАТ "Страхова компанія "Еталон"
провідного фахівця відділу продажу через агентів фізичних осіб Управління страхування по
Волинській області до начальника відділу залучення та супроводження корпоративних клієнтів
Департаменту корпоративного бізнесу. Непогашених судимостей за посадові та корисливі
злочини не має.

від

1) Посада
Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Поєдинок Андрій Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1981

5) Освіта
Вища економічна

6) Стаж роботи (років)
16

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "СК "Еталон", 20080515, Начальник відділу управління активами та фінансового

прогнозування казначейства фінансово-економічного управління
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.11.2016, обрано безстроковий
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.

1) Посада
Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бридун Валерія Валентинівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1972

5) Освіта
Вища економічна

6) Стаж роботи (років)
29

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ", 38272117, Заступник Голови правління

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2017, обрано безстроковий

9) Опис
Посадова особа обіймала посади Заступника Голови правління ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ",



начальника управління корпоративного бізнесу ПАТ ’’БАНК "ЮШСОН", директор
департаменту продажів корпоративним клієнтам ПрАТ "СК "Юнісон-Гарант", ПрАТ ”СК
’’Еталон", ВАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" та інші.

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. Стаж керівної
роботи (років) - 6. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

1) Посада
Голова Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бридун Тетяна Георгіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1948

5) Освіта
Вища економічна

6) Стаж роботи (років)
25

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Головний бухгалтер Київської обласної ради по туризму та екскурсиям, фізична особа

підприємець, Головний бухгалтер Київської обласної ради по туризму та екскурсиям, фізична
особа підприємець
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.07.2012, обрано 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



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Прізвище, ім’я,

по батькові
фізичної особи

або повне
найменування

юридичної особи

Кількість за видами акційВід
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість
акційІдентифікаційний код

юридичної особиПосада Прості іменні Привілейо-вані іменні(шт.)

1 2 З 4 5 6 7
Голова Правління Бридун Євгеній

Володимирович
38277117 7 498 49,9867 7 498 0

Голова Ревізійної
комісії

Бридун Тетяна
Георгіївна

38272117 З 749 24,9933 З 749 0

Член Правління Мирончук Юрій
Володимирович

38272117 300 2 300 о

11 547 76,98 11 547 0Усього



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Протягом звітного періоду звільнень посадових осіб не відбулося.



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать
засновнику та/або

учаснику (від
загальної
кількості)

Ідентифікаційн
ий код

юридичної
особи

засновника
та/або учасника

Найменування юридичної
особи засновника та/або

учасника
Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать
засновнику та/або

учаснику (від
загальної

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

кількості)
Бридун Євгеній Володимирович 49,9867

Бридун Тетяна Георгіївна 24,9933
Новицька Надія Володимирівна 13,0333

Бридун Ігор Євгенійович 9,9867
Мирончук Юрій Володимирович 2

100Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Оскільки Товариство не належить до великих та середніх підприємств, то звіт про управління
(звіт керівництва) надавати не зобов’язане

2. Інформація про розвиток емітента

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.



Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний
кодекс корпоративного управління. Ст.ЗЗ Закону України "Про акціонерні товариства" питання
затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до
виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ"
кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний
кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання
юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося
рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "СК
"ПРЕСТИЖ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання
юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності,
визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного
управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться,
оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується
кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій .

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

чергові позачерговіВид загальних зборів X
17.04.2018Дата проведення

Кворум зборів 100
Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:
1. Про обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та процедуру
проведення зборів.
Прийняте рішення: 1. Затвердити Головою Загальних зборів - Голову
Правління ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" Бридуна Євгенія Володимирович. 2.
Секретаря загальних зборів
Мирончук Юрій Володимирович. 3. Голова Лічильної комісії - Голову
ревізійної комісії Поєдинок Андрій Миколайович. 3.1. Строк повноважень
обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про
закінчення Загальних зорів. 4. Регламент Загальних зборів: Виступи по
питанням порядку денного - до 20 хв. Повторні виступи - до 5 хв.

Опис

директор департаменту страхування



Відповіді на запитання - до 2 хв.
2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської
діяльності ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" у 2017 р.
Прийняте рішення: 1. Затвердити Звіт Правління ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ"
про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік (додається).
2. Визнати роботу Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ" у 2017 році
задовільною. 3. Затвердити основні напрямки роботи ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ"
на 2018 р.

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" про результати роботи у
2017 р.

Прийняте рішення: 1. Затвердити звіт Наглядової Ради ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ"
про результати роботи в 2017 році (додається). 2. Правлінню Компанії
протягом 2018 року здійснити заходи щодо розвитку Компанії та
регіональної мережі ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ".
4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" про результати роботи у
2017 р.
Прийняте рішення: 1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ"
про результати роботи в 2017 році
5. Затвердження річного звіту ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" за 2017 р.

Прийняте рішення: 1. Затвердити річний фінансовий звіт "ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ"
за 2017 рік.

6. Про розподіл прибутку ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" за 2017 р.

Прийняте рішення: 1. Прибуток у розмірі 59 (п'ятдесят дев'ять) тис. грн.,
отриманий за підсумками діяльності в 2017 р.? направити на поповнення
Резервного капіталу Товариства, у т.ч. на формування вільних резервів
Товариства. 2. Кошти на виплату дивідендів за 2017 рік не направляти та

Головному
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ"
(Поєдинку А.М.) відобразити зміни резервного капіталу в бухгалтерських
формах.
7. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок
додаткових внесків.
Прийняте рішення: 7.1. З метою залучення коштів для розвитку діяльності
товариства збільшити розмір статутного капіталу страхової компанії на
загальну суму 5,0 (п'ять) млн. грн. шляхом приватного розміщення
додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1000
(одна тисяча) гривень кожна у кількості 5000 (п'ять тисяч) штук за рахунок
додаткових внесків.
8. Про приватне розміщення акцій .
Прийняте рішення: 8.1. Здійснити приватне розміщення 5000 (п'ять тисяч)
штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1000 (одна
тисяча) гривен кожна в бездокументарній формі існування загальною
номінальною вартістю 5,0 (п'ять) мільйонів грн. . 8.2. Приватне розміщення
акцій здійснити шляхом безпосередньої пропозиції акцій акціонерам

бухгалтеру ПРИВАТНОГО3.не виплачувати.



"ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ", що є акціонерами на дату прийняття рішення
про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій ,
тобто станом на 17 квітня 2018 р. 8.3. Приватне розміщення акцій провести
з наданням акціонерам переважного права на придбання акцій , щодо яких
прийнято рішення про приватне розміщення, передбаченого статтею 27
Закону України "Про акціонерні товариства". 8.4. Затвердити Рішення про
приватне розміщення акцій компанії та проспект емісії , які оформити
окремими додатками, що є невідємною частиною Протоколу Загальних
зборів акціонерів Товариства.

9. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено
розміщення акцій , щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення;
Прийняте рішення: Визначити, що учасниками приватного розміщення є
Бридун Євгеній Володимирович, Бридун Тетяна Георгіївна, Новицька
Надія Володимирівна, Бридун Ігор Євгенійович, Мирончук Юрій
Володимирович.
10.Про визначення уповноваженого органу Товариства для надання
повноважень щодо:
" прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та
акції повністю оплачено);
" затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у
процесі приватного розміщення акцій ;
" затвердження результатів приватного розміщення акцій ;
" затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій ;
" прийняття рішення про відмову від розміщення акцій ;
" повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у
встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом
Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття
рішення про відмову від розміщення акцій ;
" письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право
на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій , про
можливість реалізації 2 такого права та опублікування повідомлення про
це в офіційному друкованому органі.
Прийняте рішення: Надати Правлінню Товариства наступні повноваження
щодо: - визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого
та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі
приватного розміщення акцій ; - зміни дат початку та закінчення укладення
договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій ; -
внесення змін до проспекту емісії акцій ; - прийняття рішення про
дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у
процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг
акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю
оплачено); - затвердження результатів укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій ; - затвердження
результатів приватного розміщення акцій ; - затвердження звіту про
результати приватного розміщення акцій ; - прийняття рішення про відмову
від розміщення акцій ; - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у
разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів



укладення договорів з першими власниками у процесі приватного
розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке
рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій ; -
письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на
придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій , про можливість
реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в
офіційному друкованому органі.
11. Про визначення уповноважених осіб уповноваженого органу
Товариства, яким надаються повноваження:

отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від
використання свого переважного права на придбання акцій , стосовно яких
прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами
приватного розміщення акцій );

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого
переважного права на придбання акцій , стосовно яких прийнято рішення
про розміщення;

проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій ;

проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів,
які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним
товариством належних їм акцій .
Прийняте рішення: Уповноважити Голову правління Бридуна Євгенія
Володимировича:
акціонерами свого переважного права на придбання акцій , стосовно яких
прийнято рішення про розміщення; - проводити дії щодо забезпечення
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного
розміщення акцій ; - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу
акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу
акціонерним товариством належних їм акцій .
12. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які не
голосували за прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої
номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
Прийняте рішення: Затвердити умов оцінки та викупу акцій у акціонерів,
які не голосували за прийняття рішення про збільшення статутного
капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій
існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
13. Укладання договору про надання професійних послуг з Головою
Наглядової ради.
Прийняте рішення: Надати дозвіл Голові правління Бридуну Євгенію
Володимировичу підписати договір про надання послуг щодо
консультування з питань комерційної діяльності та управління з Головою
Наглядової ради Бридун Валерією Валентинівною.

проводити дії щодо забезпечення реалізації

чергові позачерговіВид загальних зборів X
19.07.2018Дата проведення

100Кворум зборів
Питання, що розглядалися на позачергових Загальних зборах, та прийнятіОпис



з них рішення:
1. Про обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та процедуру
проведення зборів.
Прийняте рішення: 1. Затвердити Головою Загальних зборів - Голову
Правління ПрАТ МСК ’’ПРЕСТИЖ" Бридуна Євгенія Володимирович. 2.
Секретарем загальних зборів - директора департаменту страхування
Мирончука Юрія Володимировича. 3. Головою Лічильної комісії -
Головного бухгалтера Поєдинка Андрія Миколайович. 3.1. Строк
повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення
про закінчення Загальних зорів. 4. Регламент Загальних зборів: Виступи
по питанням порядку денного - до 20 хв. Повторні виступи - до 5 хв.
Відповіді на запитання - до 2 хв.
2. Про внесення змін до Статуту ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" та затвердження
його новій редакції.
Прийняте рішення: 1. Затвердити, внести зміни та доповнення до Статуту
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ" шляхом викладення його в новій редакції з
метою приведення діяльності акціонерного товариства у відповідність до
Закону України "Про акціонерні товариства" та Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів"
2210-VIII від 16.11.2017 р. 2. Уповноважити Голову правління товариства
Бридуна Євгенія Володимировича на підписання змін та доповнень до
статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ, викладеного у новій редакції. Доручити йому,
Бридуну Євгенію Володимировичу (паспорт СТ 283919, виданий
Ірпінським MB ГУ МВС України у Київській області 14 грудня 2011 року,
реєстраційний номер облікової картки платника податків 2614311134),
здійснити заходи пов язані з державною реєстрацією змін та доповнень до
статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ", викладеного у новій редакції.
3. Про затвердження положення про Загальні збори ПрАТ "СК
"ПРЕСТИЖ" в новій редакції.
Прийняте рішення: 1. Привести внутрішні документи ПрАТ "СК
"ПРЕСТИЖ" у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні
товариства", а також до нової редакції Статуту: 1.1. Скасувати дію
Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ" в редакції 11
квітня 2017 р. протокол 7. 1.2. Затвердити Положення про Загальні збори
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ" (додається). 2. Уповноважити Голову Правління
ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" Бридуна Є.В. підписати Положення про Загальні
збори "ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ" в новій редакції.
4. Про затвердження положення про Наглядову раду ПрАТ "СК
"ПРЕСТИЖ" в новій редакції.
Прийняте рішення: Привести внутрішні документи ПрАТ "СК
"ПРЕСТИЖ" у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні
товариства", а також до нової редакції Статуту: 1.1. Скасувати дію
Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ" в редакції 11



квітня 2017 р. протокол 7. З 1.2. Затвердити Положення про Наглядову
раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ ’’ПРЕСТИЖ” (додається). 2. Уповноважити Голову Правління
ПрАТ ”СК "ПРЕСТИЖ” Бридуна Є.В. підписати Положення про
Наглядову раду ’’ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ” в новій редакції.
5. Про затвердження положення про Правління ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" в
новій редакції.

Прийняте рішення: 1. Привести внутрішні документи ПрАТ "СК
"ПРЕСТИЖ" у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні
товариства", а також до нової редакції Статуту: 1.1. Скасувати дію
Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ" в редакції 11
квітня 2017 р. протокол 7. 1.2. Затвердити Положення про Правління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ" (додається). 2. Уповноважити Голову Правління
ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" Бридуна Є.В.
Правління
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ" в новій редакції.
6. Про затвердження положення про Ревізійну комісію ПрАТ "СК
"ПРЕСТИЖ" в новій редакції.
Прийняте рішення: 1. Привести внутрішні документи ПрАТ "СК
"ПРЕСТИЖ" у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні
товариства", а також до нової редакції Статуту: 1.1. Скасувати дію
Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ" в редакції 11
квітня 2017 р. протокол 7. 1.2. Затвердити Положення про Ревізійну
комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ" (додається). 2. Уповноважити Голову Правління
ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" Бридуна Є.В. підписати Положення про Ревізійну
комісію "ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ" в новій редакції.
7. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок
додаткових внесків.
Прийняте рішення: 7.1. З метою залучення коштів для розвитку діяльності
товариства збільшити розмір статутного капіталу страхової компанії на
загальну суму 5,0 (п'ять) млн. грн. шляхом приватного розміщення
додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1000
(одна тисяча) гривень кожна у кількості 5000 (п’ять тисяч) штук за рахунок
додаткових внесків.

8. Про приватне розміщення акцій .
Прийняте рішення: 8.1. Здійснити приватне розміщення 5000 (п’ять тисяч)
штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1000 (одна
тисяча) гривен кожна в бездокументарній формі існування загальною
номінальною вартістю 5,0 (п'ять) мільйонів грн. 8.2. Приватне розміщення
акцій здійснити шляхом безпосередньої пропозиції акцій акціонерам
"ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ", що є акціонерами на дату прийняття рішення
про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій ,
тобто станом на 19 липня 2018 р. 8.3. Приватне розміщення акцій провести

підписати Положення про
"ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА



з наданням акціонерам переважного права на придбання акцій , щодо яких
прийнято рішення про приватне розміщення, передбаченого статтею 27
Закону України "Про акціонерні товариства". 8.4. Затвердити Рішення про
приватне розміщення акцій компанії та проспект емісії , які оформити
окремими додатками, що є невідємною частиною Протоколу Загальних
зборів акціонерів Товариства.
9. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено
розміщення акцій , щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення;
Прийняте рішення: Визначити, що учасниками приватного розміщення є
Бридун Євгеній Володимирович, Бридун Тетяна Георгіївна, Новицька
Надія Володимирівна, Бридун Ігор Євгенійович, Мирончук Юрій
Володимирович.
10.Про визначення уповноваженого органу Товариства для надання
повноважень щодо:
" прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо
на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та
акції повністю оплачено);
" затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у
процесі приватного розміщення акцій ;
" затвердження результатів приватного розміщення акцій ;
" затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій ;
" прийняття рішення про відмову від розміщення акцій ;
" повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у
встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом
Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття
рішення про відмову від розміщення акцій ;
" письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право
на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій , про
можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це
в офіційному друкованому органі.
Прийняте рішення: Надати Правлінню Товариства наступні повноваження

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час
першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у
процесі приватного розміщення акцій ; - зміни дат початку та закінчення
укладення договорів з першими власниками у процесі публічного
розміщення акцій ; - внесення змін до проспекту емісії акцій ; - прийняття
рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на
запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та
акції повністю оплачено); - затвердження результатів укладення договорів
з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій ; -
затвердження результатів приватного розміщення акцій ; - затвердження
звіту про результати приватного розміщення акцій ; - прийняття рішення
про відмову від розміщення акцій ; - повернення внесків, внесених в оплату
за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки
результатів укладення договорів з першими власниками у процесі
приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати
таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення
акцій ; - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне

щодо:



право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій , про
можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це
в офіційному друкованому органі.

11. Про визначення уповноважених осіб уповноваженого органу
Товариства, яким надаються повноваження:

отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від
використання свого переважного права на придбання акцій , стосовно яких
прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами
приватного розміщення акцій );

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого
переважного права на придбання акцій , стосовно яких прийнято рішення
про розміщення;

проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій ;

проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій акціонерів,
які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним
товариством належних їм акцій .
Прийняте рішення: Уповноважити Голову правління Бридуна Євгенія
Володимировича:
акціонерами свого переважного права на придбання акцій , стосовно яких
прийнято рішення про розміщення; - проводити дії щодо забезпечення
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного
розміщення акцій ; - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу
акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу
акціонерним товариством належних їм акцій .

12. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які не
голосували за прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої
номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
Прийняте рішення: Затвердити умов оцінки та викупу акцій у акціонерів,
які не голосували за прийняття рішення про збільшення статутного
капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій
існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

проводити дії щодо забезпечення реалізації

чергові позачерговіВид загальних зборів X
07.09.2018Дата проведення

Кворум зборів 100
Питання, що розглядалися на позачергових Загальних зборах, та прийняті зОпис
них рішення:

Про обрання лічильної комісії:
Прийняте рішення:
Обрати лічильну комісію у наступному складі:
Голова лічильної комісії - Поєдинок Андрій Миколайович.
Член лічильної комісії - Чайковська Катерина Василівна.
Член лічильної комісії - Бєлолипецька Владислава Ігорівна.

1.

Про обрання голови та секретаря загальних зборів і надання2.



повноважень на підписання протоколу загальних зборів.
Прийняте рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Голову Правління ПрАТ "СК
"ПРЕСТИЖ" Бридуна Євгенія Володимировича.

Обрати Секретарем Загальних зборів - директора департаменту
страхування Мирончука Юрія Володимировича.

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати
протокол Загальних зборів.

1.

2.

3.

3. Про збільшення статутного капіталу ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" шляхом
приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості
за рахунок додаткових внесків.
Прийняте рішення:
Збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" за рахунок
додаткових внесків з 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок
до 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок шляхом розміщення
простих іменних акцій ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" у кількості 5 000 (п'ять
тисяч) штук номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок
за одну акцію, загальною номінальною вартістю 5 000 000 (п'ять мільйонів)
гривень 00 копійок.

4. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).
Прийняте рішення:
Здійснити емісію 5000 (п'ять тисяч) штук простих іменних акцій існуючої
номінальної вартості 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок за одну акцію
в бездокументарній формі існування загальною номінальною вартістю 5
000 000 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної
пропозиції), яке є невід' ємною частиною цього протоколу (Додаток 1).
Встановити, що учасниками розміщення є акціонери ПрАТ "СК
ПРЕСТИЖ" станом на 07.09.2018 р. : Бридун Євгеній Володимирович,
Бридун Тетяна Георгіївна, Новицька Надія Володимирівна, Бридун Ігор
Євгенійович, Мирончук Юрій Володимирович.

5. Про визначення уповноваженого органу ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ", якому
надаються повноваження щодо:

визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації
переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;

прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у
процесі емісії акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено
договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

затвердження результатів емісії акцій ;
затвердження звіту про результати емісії акцій ;
прийняття рішення про відмову від емісії акцій ;
повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання

емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки
результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке
рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до
статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій ;

повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними
зборами рішення про невикористання переважного права), який має



переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством
акцій , про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому
Законом України ’’Про акціонерні товариства".
Прийняте рішення:
Визначити Наглядову раду уповноваженим органом ПрАТ
"ПРЕСТИЖ", якому надаються права щодо:

визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації
переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;

прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у
процесі емісії акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено
договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

затвердження результатів емісії акцій ;
затвердження звіту про результати емісії акцій ;
прийняття рішення про відмову від емісії акцій ;
повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання

емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки
результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке
рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до
статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій ;

повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними
зборами рішення про невикористання переважного права), який має
переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством
акцій , про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому
Законом України "Про акціонерні товариства".

"СК

6. Про визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються
повноваження:

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого
переважного права на придбання акцій , щодо яких прийнято рішення про
емісію;

проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій ;
проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у

акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним
товариством належних їм акцій .
Прийняте рішення:
Визначити Голову Правління ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" Бридуна Є.В.
уповноваженою особою, якій надаються наступні повноваження:

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого
переважного права на придбання акцій , щодо яких прийнято рішення про
емісію;

проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій ;
проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у

акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним
товариством належних їм акцій .

7. Про затвердження додаткових видів економічної діяльності ПрАТ "СК
"ПРЕСТИЖ" та їх включення до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Прийняте рішення:

Затвердити наступні додаткові види економічної діяльності ПрАТ
"СК "ПРЕСТИЖ":
1.



Код КВЕД 65.20 Перестрахування.
Код КВЕД 66.22 Діяльність страхових агентів та брокерів.

Включити до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань запис про нові додаткові види
економічної діяльності ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ".

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

НіТак
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори X

Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше
(зазначити)

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

НіТак
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 X
відсотками акцій

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

НіТак
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше
(зазначити)

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
НіТак

Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Xтовариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора) X



Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше

(зазначити)

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
НіТак

Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які (який ) на день подання вимоги
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків ні

простих акцій товариства
Інше (зазначити) ні

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: Чергові загальні збори відбулися

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: Позачергові загальні збори відбулися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість

осіб
0членів наглядової ради - акціонерів
0членів наглядової ради - представників акціонерів
0членів наглядової ради - незалежних директорів

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
НіТак

З питань аудиту X
З питань призначень X
З винагород X
Інше (зазначити) Комітетів Наглядової ради не створено

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: -

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: -

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім’я, по
батькові

Незалежний членПосада НіТак
Бридун Валерія
Валентинівна

Голова Наглядової ради X



Голова наглядової ради Бридун Валерія Валентинівна, обрана
Головою наглядової ради Загальними зборами акціонерів
11.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів 7
від 11.04,2017р.) терміном на 3 роки,

Опис:

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

НіТак
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 (зазначити) X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?

НіТак
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового

Xчлена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язками
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
(зазначити)

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом 2018 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання
16.01.2018 100%
23.01.2018 100%
19.02.2018 100%
23.01.2018 100%
23.01.2018 100%
30.01.2018 100%
30.01.2018 100%
02.03.2018 100%
12.03.2018 100%
19.03.2018 100%
акціонерів
19.03.2018 100%
19.03.2018 100%

Загальний опис прийнятих рішеньКворум
Про внутрішній аудит
Про затвердження Планів роботи на 2018 рік
Про загальні збори акціонерів
Про внесення змін до оргстуктури
Про затвердження штатного розпису
Про затвердження штатного розпису
Про вибір аудиторської компанії для проведення річного аудиту
Про вибір компанії для проведення незалежної оцінки
Про затвердження звіту про незалежну оцінку вартості однієї простої акції
Про затвердження бюлетеня для голосування на загальних зборах

Про затвердження штатного розпису
Про внесення змін до оргстуктури



100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

27.04.2018
11.05.2018
15.05.2018
15.05.2018
16.05.2018
15.06.2018
19.06.2018
акціонерів
03.07.2018
03.07.2018
18.07.2018
27.07.2018
06.08.2018
13.08.2018
20.08.2018
20.08.2018
затвердження ринкової вартості акцій

100% Про затвердження штатного розпису
100% Про затвердження штатного розпису
100% Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації

Про затвердження штатного розпису
Про внесення змін до оргстуктури
Про створення Волинської дирекції
Про затвердження штатного розпису
Про затвердження штатного розпису
Про загальні збори акціонерів
Про затвердження бюлетеня для голосування на загальних зборах

Про закриття Херсонської Дирекції ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ"
Про створення Волинської дирекції
Про затвердження звіту про незалежну оцінку вартості однієї простої акції
Про затвердження штатного розпису
Про затвердження штатного розпису
Про позачергові загальні збори акціонерів
Про повідомлення акціонерів про позачергові загальні збори акціонерів
Про затвердження звіту про незалежну оцінку вартості акцій та

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

• Ч-/

31.08.2018
03.09.2018
10.09.2018
переважного права та розміщення акцій у процесі емісії акцій
19.09.2018
19.09.2018
04.12.2018
29.12.2018
29.12.2018

100% Про затвердження штатного розпису
100% Про внесення змін до оргстуктури
100% Про обрання члена правління (Мирончук Ю.В,)
100% Про затвердження планового бюджету на 2019 рік
100% Про затвердження штатного розпису

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
НіТак

Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення X• ЧУ

ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Згідно штатного розписуІнше
(запишіть)

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Голова правління Бридун Євгеній
Володимирович, обраний на посаду
02.10.2017р. (Протокол Установчих зборів від
19 липня 2012р.) на невизначений строк.
Член правління Мирончук Юрій
Володимирович, обраний 04.12.2018р.
(протокол Наглядової Ради 22-2018 від
04.12.2018 р. ) на невизначений строк.
Комітетів правління не створено.

Правління здійснює управління поточною
діяльністю Товариства. До компетенції
Правління належить вирішення всіх питань,
пов язаних з керівництвом поточною
діяльністю Товариства, крім питань, що
належать до виключної компетенції
Загальних зборів та Наглядової ради.
Правління товариства підзвітне Загальним
зборам і Наглядовій раді, організовує



виконання їх рішень. Правління діє від імені
товариства у межах, встановлених цим
Статутом та Законом України ’’Про
акціонерні товариства” . Кількісний склад
Правління визначається Наглядовою радою,
порядок призначення його членів
визначаються Положенням про Правління
Товариства. Членом правління товариства
може бути будь-яка фізична особа, яка має
повну цивільну дієздатність і не є членом
Наглядової ради чи Ревізійної комісії
Протягом 2018 року відбулися засіданняОпис
правління:

Дата засідання Кворум Загальний
опис прийнятих рішень
01.03.2018 100% Про внесення змін до
програми добровільного страхування
подорожуючих за межі країни постійного
проживання
20.04.2018 100% Про підсумки діяльності
ПрАТ "Страхова компанія "ПРЕСТИЖ”
за 1 квартал 2018 року та завдання на 2
квартал 2018 року
20.07.2018 100% Про підсумки діяльності
ПрАТ "Страхова компанія "ПРЕСТИЖ"
за 2 квартал 2018 року та завдання на З
квартал 2018 року
08.08.2018 100% Про затвердження
Публічного договору-оферти комплексного
страхування подорожуючих за межі країни
постійного проживання ПрАТ "СК
"ПРЕСТИЖ"
26.10.2018 100% Про підсумки діяльності
ПрАТ "Страхова компанія "ПРЕСТИЖ"
за 3 квартал 2018 року та завдання на 4
квартал 2018 року
13.11.2018 100% Про затвердження
нормативів витрат на ведення справи на
2019 рік
13.11.2018 100% Про затвердження
розміру Комісійної винагороди на 2019 рік
14.12.2018 100% Про затвердження
Положення про управлінську звітність
27.12.2018 100% Про підсумки діяльності
за 11 місяців 2018 р. та плани на 2019 р.
28.12.2018 100% Про бюджет та бюджетні
показники на 2019 рік

Примітки



5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента

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

ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної КОМІСІЇ1осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? І

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
належит

ь до
компете

нції
жодного
органу

Загальн
і збори
акціоне

ВиконавНаглядов
а рада чии

орган
рів

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії) так ні ні ні

Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів) ні так так ні

Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету так так так ні

Обрання та припинення повноважень голови
ні так ні ніта членів виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради нітак ні ні

Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії так ні ні ні

Визначення розміру винагороди для голови
ні так ні ніта членів виконавчого органу

Визначення розміру винагороди для голови так ні ні ніта членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів ні так ні ні

виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та так ні ні ні
розміщення власних акцій

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні

Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів НІ НІ НІ так



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?
НіТак

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)

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?

Інформаці
я

оприлюдн
юється в

загальнод
оступній

інформаці
йній базі

даних
Національ
ної комісії
з цінних

паперів та
фондового
ринку про

ринок
цінних
паперів

або через
особу, яка
провадить
діяльність

ІнформаціДокументи
надаються

для
ознайомлен

Копії
докумен

я
розміщуєт

ься на
власній

інтернет-с
торінці

акціонери

Інформація
розповсюджує

ться на
загальних

зборах

Т1ВІнформація про
діяльність акціонерного

товариства

надають
ся на
запит

акціонер

ня
безпосеред

ньо в
акціонерно

а огому
товаристві товариства

з
оприлюдн

ення
регульова

ної
інформації
від імені



учасників
фондового

ринку
Фінансова звітність, так так так так такрезультати діяльності

Інформація про
акціонерів, які

володіють 10
відсотками та більше

ні ні ні так так

статутного капіталу

Інформація про склад
органів управління
товариства

ні ні так так ні

Статут та внутрішні
документи ні ні ні так ні

Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення

ні так ніні ні

Розмір винагороди
посадових осіб

ні ні ні так ні
акціонерного
товариства

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

НіТак
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 незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?

НіТак
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше
(зазначити)

ні

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?

НіТак
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X



За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотками голосів X

Інше
(зазначити)

ні

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним

державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб -
підприємців та

громадських формувань
(для юридичної особи -
резидента), код/номер з

торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого

Розмір частки
акціонера

(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності) фізичної особи -

власника (власників) значного
пакета акцій

з/п

органу влади іноземної

держави про реєстрацію
юридичної особи (для

юридичної особи -
нерезидента)

Бридун Євгеній Володимирович1 2614311134 49,986667
Бридун Тетяна Георгіївна2 1774021348 24,993333

Новицька Надія ВолодимирівнаЗ 2887606443 13,033333
Бридун Ігор Євгенійович4 3557602051 9,986667

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента

Загальна
кількість

Дата
виникнення
обмеження

Кількість акцій
з обмеженнями Підстава виникнення обмеження

акцій

Обмежень прав участі та
голосування акціонерів на загальних

зборах емітентів немає

15 000 0

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Згідно з п.16.1 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради,
Правління , Ревізійної комісії.
Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних
зборів на строк не більший ніж три роки. Якщо у становлений Статутом строк Загальними
зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 21 та 22 пункту 9.2 Статуту,



повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання
і проведення Загальних зборів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична
особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні
інтереси та/або незалежні директори.
Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути
замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності
представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори
товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій , якими
володіє акціонер.

У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою або членом
Правління, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень
як голови або члена Правління вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не
має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.
Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У
разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена
Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту
отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником
якого є відповідний член Наглядової ради.
Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити
інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного
(прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій , що йому
належить або їм сукупно належить).
Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера
може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням Загальних
зборів Товариства
Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється за принципом пропорційності
представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних
акціонерам голосуючих акцій .
Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом
Ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.
Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством або на
безоплатній основі.
Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.
Правовий статус незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора), якщо такий був
обраний до складу Наглядової ради за рішенням Загальних зборів, встановлюється у Положенні
про Наглядову раду Товариства.
Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою
більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який
протягом попереднього року був Головою Правління.
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на
них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зорів, здійснює інші
повноваження, передбачені законодавством та Положенням про Наглядову раду.
У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження
здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
У разі неможливості виконання головою Наглядової ради, який є єдиним членом Наглядової
ради, своїх повноважень його повноваження здійснює голова Правління.



Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень
членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання,
що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім,
померлим.

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради,
який є представником акціонера.

Правління товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх
рішень. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених цим Статутом та Законом
України "Про акціонерні товариства".
Членом правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну
дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.
Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою, порядок призначення його членів
визначаються Положенням про Правління Товариства
Голова Правління обирається Наглядовою радою Товариства.
Повноваження голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави
припинення повноважень голови Правління встановлюються законодавством, Статутом,
Положенням про Правління та укладеним з ним контрактом.
На час відсутності Голови Правління його обов'язки на підставі Наказу виконує один із
заступників Голови Правління або уповноважений член Правління.

У випадку неможливості видання Наказу Головою Правління тимчасово виконуюча обов'язки
Голови Правління особа з числа заступників Голови Правління або членів Правління
визначається за рішенням Наглядової ради Товариства.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним
прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово
здійснюватиме його повноваження.
Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.
Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються законом,
Положенням про Правління, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом
Правління.
Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної
комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства.
Строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення
чергових річних Загальних зборів.

9) повноваження посадових осіб емітента
НАГЛЯДОВА РАДА
Наглядова рада має право:
1) отримувати в повному обсязі від посадових осіб, керівників служб і підрозділів Товариства
інформацію про діяльність Товариства, її органів управління та підрозділів;
2) розробляти і вносити пропозиції щодо змін до Статуту Товариства;
3) доручати Ревізійної комісії проведення перевірок, розглядати акти Ревізійної комісії та
розробляти плати заходів та результатами такого розгляду;
4) пропонувати Загальним зборам акціонерів для обрання кандидатуру Голови Загальних зборів
акціонерів;
5) усунення в будь-який час від виконання своїх обов'язків Голову та членів Правління



Товариства;
6) призначити тимчасово виконуючого обов’язки Голови/члена Правління у випадку його
усунення Наглядовою радою від виконання обов'язків;
7) здійснювати інші дії, що випливають з повноважень Наглядової ради, визначених цим
Статутом або відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів;
Для виконання доручень Наглядової ради члени Наглядової ради мають право:
1) отримувати у керівників підрозділів Товариства інформацію, включаючи ту, що становить
комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією Товариства;
2) знайомитися з необхідною документацією підрозділів Товариства з питань, що розглядає
Наглядова рада;
3) брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу;
4) брати участь у роботі комітетів, комісій і робочих груп, сформованих Наглядовою Радою;
5) отримувати оплачені Товариством юридичні та інші консультації, необхідних для виконання
своїх повноважень.

ПРАВЛІННЯ
Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити
питання до порядку денного засідання.
Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень
Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені
Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма
працівниками Товариства.
Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції,
своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів.

Заступники Голови Правління, члени Правління та інші особи мають право підпису від імені
Товариства на підставі довіреностей , які видаються Головою Правління.

 � :><VAVO
Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та
вимагати скликання позачергових Загальних зборів.
Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в
обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової
виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, Статутом або внутрішніми
положеннями Товариства.
Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства
результатами фінансового року.

ради та

за

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ" (далі Товариство) несе відповідальність за іншу інформацію.
Інша інформація - фінансова та/або нефінансова інформація (крім фінансової звітності та звіту
аудитора щодо неї), яка входить до складу річного звіту Товариства станом на 31.12.2018 року,
складеного відповідно до вимог Закону України Про цінні папери та фондовий ринок
3480-IV від 23.02.2006 (далі Закон 3480-IV ) та Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісією з цінних паперів та
фондового ринку (НКЦПФР) 2826 від 03.12.2013р. зі змінами від 04.12.2018р. 854
(Положення 2826). До складу цієї інформації включено Звіт про корпоративне управління.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з



іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва
невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями,
отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве
викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту
аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми
зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які необхідно було б
включити до звіту.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та
висловлюємо свою думку щодо цієї іншої інформації, за виключенням виконання вимог, які

Законом України Про цінні папери та фондовий ринок 3480-IV, пункти 5-9

ми не

накладаються
частини 3 пункту 3 статті 40-1.

Наше дослідження Звіту про корпоративне управління проводиться у відповідності до MCA 720
"Відповідальність аудитора щодо іншої інформації". Це означає, що наше дослідження Звіту про
корпоративне управління є відмінним та суттєво меншим за обсягом порівняно з аудитом, який
проводиться у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ми вважаємо, що наше
дослідження надало нам достатню основу для формування нашої думки.

На нашу думку, інформація, яка була включена до Звіту про корпоративне управління у
відповідності до вимог пунктів 5- 9 частини 3 пункту 3 статті 40-1 Закону 3480-IV та яка
була включена до складу річного звіту Товариства станом на 31.12.2018 року, була
підготовлена у відповідності до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
пункти 5-9 частини 3 пункту 3 статті 40-1 , і надана інформація узгоджена з фінансовою
звітністю Товариства

На нашу думку Звіт про корпоративне управління включає всю інформацію, про яку йде мова у
пунктах 5-9 та 1-4 частини 3 пункту 3 статті 40-1. Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок".

Від аудитора

Директор ТОВ "АФ "АРАМА"

Л.І.Антипенко

(аудиторської фірми):

(посада)

(підпис) М.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
ЗВІТ



ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
’’СТРАХОВА КОМПАНІЯ ’’ПРЕСТИЖ”
В 2018 РОЦІ
Розділ 1. Звіт про корпоративне управління відповідно до Закону України ’’Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

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
конкурентоспроможності. Страховик дотримується
принципів.
3. Інформація про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за
страховиком), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік:

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 його зміну за рік, у тому числі утворені
нею комітети;
Склад Наглядової ради:

Голова - Бридун Валерія Володимирівна.
Голова Наглядової ради Товариства відповідає встановленим законодавством вимогам.
В складі Наглядової Ради за звітний період змін не відбулося.
Комітети Наглядової ради не створювались.

інвестиційної привабливості та
своєї діяльності вищезазначених

5. Інформація про склад виконавчого органу страховика та його зміну за рік.

Виконавчим органом є Правління Компанії. Голова Правління
Володимирович.
В складі Правління за звітний період відбулися зміни. Так, Рішенням Наглядової ради від
04.12.2018 р. 22-2018 до складу правління обрано директора Департаменту страхування
Мирончука Юрія Володимировича членом правління з 04 грудня 2018 р.
Голова та член правління Товариства відповідають встановленим законодавством вимогам.

6. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика
внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових
послуг, або інформація про відсутність таких фактів.
Під час перебування у складі виконавчого органу або наглядової ради зазначених у звіті осіб,

Бридун Євгеній



факти невиконання фінансових зобов'язань, неплатоспроможності Товариства відсутні.
7. Інформація про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
страховика, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність
таких заходів впливу.
Протягом 2018 р. Нацкомфінпослуг були застосовані такі заходи впливу:

Розпорядження 643 від 26.04.2018 р. про застосування заходу впливу до ПрАТ "СК1.
"ПРЕСТИЖ".

Розпорядження 997 від 19.06.2018 р. про застосування заходу впливу до ПрАТ "СК2.
"ПРЕСТИЖ".

Розпорядження 1819 від 11.10.2018 р. про застосування заходу впливу до ПрАТ "СК3.
"ПРЕСТИЖ".
Порушення усунуто в повному обсязі (лист ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" 11-30-0150 від 30.11.2018
р.).
На дату подання звіту не виконаних заходів впливу у ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" немає.
Заходи впливу, застосовані протягом року до членів наглядової ради та виконавчого органу, не
застосовувалися.
8. Розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу страховика
Розмір заробітної плати за 2018 р.: Голови Правління Товариства становить 16 215,05 грн., члена
Правління (04.12.18-31.12.18) становить 4 577,80 грн., Голови Наглядової ради становить 53
699,33 грн.
9. Інформація про значні 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 2018року, та бойові дії на сході
України.
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 про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової
звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Внутрішній аудит (контроль) виконується окремою посадовою особою, які підпорядкована
Наглядовій раді Товариства. За результатами діяльності у 2018 році особою, призначеною
відповідальною за проведення внутрішнього аудиту (контролю), регулярно проводилися
перевірки правильності та достовірності ведення бухгалтерського обліку, фінансової та
податкової звітності, контроль за ефективністю розподілу і використання ресурсів Товариства,
надавалися висновки Наглядовій раді з питань поліпшення якості системи управління, а також
проводився моніторинг виконання рекомендацій , наданих за результатами внутрішнього аудиту
(контролю) фінансової установи.

12. Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
страховика розмір, або про їх відсутність.
Відчуження активів протягом 2018 року в обсязі, що перевищує встановлений у Статуті, не
було.
13. Інформація про результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,
що перевищує встановлений у статуті страховика розмір.
Протягом звітного періоду оцінка активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті страховика розмір, не відбувалося.
14. Інформація про операції з пов'язаними особами, тому числі 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 проводилися з Головою Наглядової Ради (договір 11418 від
02.01.2018 р.), що співпрацює з компанією на договірних умовах відповідно до рішення
Загальних Зборів акціонерів (Протокол 7 від 11.04.2017 р. та Протокол 8 від 17.04.2018р.),
відповідно до п.4 ст. 10 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг".
З Головою Правління Бридуном Є.В. протягом 2018 року було укладено договір купівлі
продажу цінних паперів БВ-1/18-2 від 03.01.2018 р. на суму 1 690 000,01 грн.
Компенсації провідному управлінському персоналу в загальній сумі склали 89 925,98 грн., в
тому числі розмір заробітної плати Голови Правління Товариства Бридуна Є.В. за 2018 р.
становить 16 215,05 грн., Голови Наглядової Ради Бридун В.В. - 53 699,33 грн., члена Правління
Мирончука Ю.В. - 4 577,80 грн.; розмір оплати за оренду автомобіля Бридуна Є.В. відповідно до
Договору від 04.12.2015 р. - 2 200 грн., до Договору від 04.12.2018р. - 200 грн.; розмір оплати за
оренду автомобіля Мирончука Ю.В. до Договору від 31.10.2018 р. - 200 грн.; відшкодування
витрат на відрядження та за авансовими звітами Бридуну Є.В. - 10 018,40 грн.; відшкодування
витрат на відрядження та за авансовими звітами Бридун В.В. - 2 815,40 грн.
15. Інформація про використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо
аудиторського висновку, не надавались.
16. Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради страховика, 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.10.6.20 зовнішнього аудитора призначає Наглядова рада. Так,
рішенням Наглядової ради 06-2018 від 30 січня 2018 року аудитором призначено
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП" (код
за ЄДРПОУ 35316245), 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88.
17. Інформація про діяльність зовнішнього аудитора:
Найменування
КОНСАЛТИНГ ГРУП"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ

Код ЄДРПОУ35316245
Дані Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторських фірм та аудиторів, виданих АПУ

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 29.06.2022р.
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 на підставі
розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 204/100 від
01.11.2017 року, реєстраційний номер Свідоцтва: 422, серія та номер Свідоцтва: П 000419, строк
дії Свідоцтва: з 01.11.2017 р. до 29.06.2022 р.
Інформація про аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці Щоткіна Юлія Степанівна:
сертифікат аудитора серії А 006035, виданий 26.12.2005 р., чинний до 26.12.2020 р.
Телефони
Поштова адреса
Електронна адреса yamel@bigmir.net

(044) 458-53-43, (095) 281-37-20
03134 м. Київ, вул. Симиренка, 26-А, к.88

Загальний стаж аудиторської діяльності - 11 років.
Кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такій фінансовій установі - надає
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послуги Товариству шостий рік;
Інші аудиторські послуги, що надавалися протягом звітного року страховикові.
Протягом 2018 року "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП", крім аудиту річної звітності за 2017 рік,
надано аудиторські послуги, а саме Висновок (Звіт) щодо огляду проміжної звітності ПрАТ "СК
"ПРЕСТИЖ", що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при
реєстрації випуску, або випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів ,або звіту про
результати розміщення акцій станом на 31 березня 2018 р., станом на ЗО червня 2018 р.
Випадки 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.

На виконання вимог пункту 28 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів),
затверджених постановою КМУ від 7 грудня 2016 року 913, та відповідно до вимог ДБН
В.2.2-17:2006 "Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп
населення", Компанією облаштовано окремі нежитлові приміщення у яких на правах
користування здійснюється обслуговування клієнтів з числа осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення, про що отримано висновки технічного обстеження.
19. Інформація про корпоративне управління у страховику, 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.



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Ідентифіка
ційний код
юридичної

особи

Кількість за видами акційВід загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість акційНайменування юридичної
особи Місцезнаходження Привілейовані

іменні(шт.) Прості іменні

Кількість за видами акційВід загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість акційПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Привілейовані
іменні(шт.) Прості іменні

Бридун Євгеній Володимирович 7 498 49,986667 7 498 0
Бридун Тетяна Георгіївна З 749 24,993333 З 749 0
Новицька Надія Володимирівна 1 955 13,033333 1 955 0
Бридун Ігор Євгенійович 1 498 9,986667 1 498 0

14 700 98 14 700 0Усього



X. Структура капіталу

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій

біржі в частині включення до
біржового реєстру

Кількість акцій Номінальна
вартість (грн)Тип та/або клас акцій Права та обов’язки(шт.)

Акція проста
бездокументарна іменна

14. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ15 000 1 000,00

14.1. Акції Товариства розподіляються між
акціонерами і не можуть розповсюджуватись шляхом
підписки, купуватись та продаватись на біржі. Особи,

які набули право власності на акції Товариства,

набувають статусу акціонерів Товариства.

14.2. Кожною простою акцією Товариства її
власнику-акціонеру надається однакова сукупність

прав, включаючи права на:

14.2.1. участь в управлінні Товариством;

14.2.2. отримання дивідендів;

14.2.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини
його майна або вартості;

14.2.4. отримання інформації про господарську
діяльність Товариства.

14.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру
один голос для вирішення кожного питання на

Загальних зборах, крім випадків проведення
кумулятивного голосування.

14.4. Акціонер Товариства має переважне право на
придбання акцій Товариства у випадку додаткової

емісії або продаж}' акціонером акцій Товариства іншим
особам.

Переважне право обов'язково надається акціонеру -
власнику простих акцій у процесі емісії Товариством

простих акцій у порядку, встановленому
законодавством.



14.5. Не пізніше ніж за ЗО днів до початку розміщення
акцій з наданням акціонерам переважного права

Товариство повідомляє кожного акціонера, який має
таке право, про можливість його реалізації та розміщує

повідомлення про це на власному веб-сайті та у
загальнодоступній інформаційній базі даних

Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка
провадить діяльність із оприлюднення регульованої

інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість
розміщуваних Товариством акцій , ціну розміщення,

правила визначення кількості цінних паперів, на
придбання яких акціонер має переважне право, строк і

порядок реалізації зазначеного права.

14.6. Акціонери Товариства мають переважне право на
придбання акцій , що продаються іншими акціонерами

цього Товариства, за ціною та на умовах,
запропонованих акціонером третій особі, пропорційно

кількості акцій , що належать кожному з них.
Переважне право акціонерів на придбання акцій , що

продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє
протягом одного місяця з дня отримання Товариством

повідомлення акціонера про намір продати акції.

14.7. Товариство має переважне право на придбання
акцій цього Товариства, що пропонуються їх

власником до продажу третій особі, якщо акціонери не
використали своє переважне право на придбання акцій .

14.8. Переважне право Товариства на придбання акцій ,
що продаються акціонерами Товариства, може бути

реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку
дії переважного права на придбання цих акцій

акціонерами Товариства, але не менше ніж 20 днів з
дня отримання Товариством відповідного

повідомлення.

14.9. Строк переважного права припиняється у разі,
якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та

самого Товариства отримані письмові заяви про
використання або про відмову від використання



переважного права на купівлю акцій .

14.10. Акціонер Товариства, який має намір продати
свої акції третій особі, зобов'язаний письмово

повідомити про це penny акціонерів Товариства та
саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов
продажу акцій . Повідомлення акціонерів Товариства

здійснюється через Товариство. Після отримання
письмового повідомлення від акціонера, який має
намір продати свої акції третій особі, Товариство

зобов'язане протягом двох робочих днів направити
копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства.

14.11. Якщо акціонери Товариства та/або Товариство
не скористаються переважним правом на придбання
всіх акцій , що пропонуються для продажу, протягом
встановленого Статутом строку, акції можуть бути

продані третій особі за ціною та на умовах, що
повідомлені Товариству та його акціонерам.

14.12. У разі порушення зазначеного у цій статті
переважного права на придбання акцій будь-який

акціонер Товариства та/або саме Товариство, має право
протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи

Товариство дізналися або повинні були дізнатися про
таке порушення, вимагати у судовому порядку

переведення на них прав та обов'язків покупця акцій .

14.13. Уступка зазначеного переважного права іншим
особам не допускається.

14.14. Зазначене переважне право акціонерів
Товариства не поширюється на випадки переходу

права власності на цінні папери цього Товариства в
результаті їх спадкування чи правонаступництва.

14.15. У разі виникнення права звернення стягнення на
акції у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій

здійснюється з дотриманням переважного права
акціонерів на такі акції.

15, ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ



15.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

15.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх
документів Товариства;

15.1.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших
органів Товариства:

15.1.3. виконувати свої зобов'язання перед
Товариством, у тому числі пов'язані з майновою

участю;

15.1.4. оплач}вати акції у розмірі, в порядку та
засобами, що передбачені Статутом Товариства;

15.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та
конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

15.2. Між акціонерами може бути укладений договір,
за яким на акціонерів покладаються додаткові

обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних
зборах, і передбачається відповідальність за його

недотримання.

15.3. Акціонери можуть також мати інші обов'язки,
встановлені чинним законодавством.

Примітки:
н/д





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

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію
випуску

ЗагальнаФорма
існування
та форма
випуску

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

Міжнародний
ідентифікацій

ний номер

Номінальна
вартість

(грн)

Кількість
акцій

Дата
реєстрації
випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував випуск

Тип цінного
папера

номінальна

вартість
(грн)(шт.)

1 2 З 4 5 6 7 8 9 10
94/1/2012 Національна комісія з

цінних паперів та
фондового ринку

UA4000141766 Акція проста
бездокумента

рнаіменна

07.06.2012 Бездокумент
арні іменні

1 000 15 000 15 000 000 100

Опис н/д



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Від загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за типами акцій
Кількість цінних

паперів (шт.)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
привілейовані іменніпрості іменні

1 2 З 4 5
Бридун Євгеній Володимирович 7 498 49,9867 7 498 0
Мирончук Юрій Володимирович 300 2 300 о

Усього 7 798 51,9867 7 798 0

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав

передано іншій особі

Кількість Кількість голосуючих
акцій, права голосу заголосуючих

акцій, права
голосу за
якими

обмежено

Загальна
кількість

голосуючих
акцій (шт.)

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Загальна
номінальна вартість

(грн)

Дата
реєстрації
випуску

Кількість акцій у
випуску (шт.)

якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі

(шт.)(шт.)
1 2 З 4 5 6 7 8

94/1/2012 UA400014176607.06.2012 15 000 15 000 000 15 000 0 0

Опис:
Обмежень права голосу немає



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році

За результатами звітного
періоду У звітному періоді

за заІнформація про виплату дивідендів прнвілейова
ними

акціями

привілейова
ними

акціями

за простими
акціями

за простими
акціями

Сума нарахованих дивідендів, гри. 0 0 о о
Нараховані дивіденди на одну акцію, 0 0 о о
грн.

0 о о оСума виплачених/перерахованих
дивідендів, гри,

Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів 0 0 о о
Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату

У звітному періоді дивіденди та інші доходи за цінними паперами не
виплачувалися

Опис

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

Власні основні засоби
(тис, грн)

Орендовані основні
засоби (тис, грн)

Основні засоби,
усього (тис, грн)Найменування основних

засобів на на нана початок
періоду

на початок
періоду

на початок
періодукінець кінець

періоду
кінець

періоду періоду
1. Виробничого призначення: 62 524 0 0 62 524

будівлі та споруди 0 441 0 0 0 441
машини та обладнання 45 57 0 0 45 57
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0земельні ДІЛЯНКИ

17 26 0 0 17 26ІНШІ

2. Невиробничого
призначення: 1 294 32 129 0 0 1 294 32 129

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0



машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0земельні ділянки
інвестиційна нерухомість 1 294 32 129 0 0 1 294 32 129

0 0 0 0 0 0інші

Усього 1 356 32 653 0 0 1 356 32 653
Первісна вартість основних засобів - 690 тис.грн., знос 166 тис. грн.,
залишкова - 524 тис.грн. Первісна вартість інвестиційної нерухомості -
32359 тис.грн., знос - 230 тис.грн., залишкова - 32129 тис.грн.
Обмеження на використання майна емітента відсутні.

Опис

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
За звітний період За попередній періодНайменування показника

Розрахункова вартість чистих активів
(тис.грн)

28 505 18 726

Статутний капітал (тис.грн) 15 000 15 000
Скоригований статутний капітал
(тис.грн)

15 000 15 000

2017 р.
Методика розрахунку: Чисті активи=Активи - Зобов'язання
2018 р.
Методика розрахунку: Чисті активи=Активи - Зобов'язання

Опис

Статутний капітал Товариства за станом на 31 грудня 2018 року складає 15 000,0 тис. грн.
Таким чином, вартість чистих активів Товариства в сумі 28505 тис. грн. є більшою, ніж
розмір його зареєстрованого та сплаченого статутного капітал}. 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 та забезпечення емітента
Відсоток заНепогашена

частина
боргу (тис.

грн)

Дата
виникнення

Дата
погашення

користування
коштами

(відсоток річних)

Види зобов'язань

Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
0 0 0
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском): X 0 X X

о о о
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском): X 0 X X

о о о
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском): X 0 X X

о о о
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



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

X 0 X X

о о X
Податкові зобов'язання X 145 X X
Фінансова допомога на зворотній
основі X 0 X X

Інші зобов'язання та забезпечення X 18 561 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 18 706 X X
Опис н/д

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ

КОНСАЛТИНГ ГРУП"

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім’я, по батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою
відповідальністю

35316245Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження 03134, Україна, м.Київ, вул.

Симиренка, 26-А, к.88
182/10Номер ліцензії або іншого документа на цей вид

діяльності
Аудиторська палата УкраїниНайменування державного органу, що видав ліцензію

або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.09.2007

(044) 458-53-43, (095) 281-37-20Міжміський код та телефон
(044) 458-53-43, (095) 281-37-20Факс

Вид діяльності аудиторські послуги
Найменування ТОВАРИСТВО
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП"
Код ЄДРПОУ 35316245
Дані Свідоцтва про внесення до
Реєстру суб'єктів аудиторських фірм та

АПУ

ЗОпис

виданих
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 29.06.2022р.
Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про
внесення до Реєстру аудиторських
фірм,
аудиторські перевірки професійних

аудиторів,

які можуть проводити

учасників ринку
виданого Комісією

цінних паперів,
Свідоцтво про

внесення до реєстру аудиторських
фірм,
аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів, видане

розпорядження

ЯКІ можуть проводити

на підставі



Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку 204/100 від
01.11.2017 року, реєстраційний номер
Свідоцтва: 422, серія та номер
Свідоцтва: П 000419, строк дії
Свідоцтва: з 01.11.2017 р. до 29.06.2022
Р-
Інформація про аудиторів, що брали
участь в аудиторській перевірці

Щоткіна Юлія Степанівна:
сертифікат аудитора серії А 006035,
виданий 26.12.2005 р.,
26.12.2020 р.
Телефони
281-37-20

чиннии до

(044) 458-53-43, (095)

Поштова адреса
вул. Симиренка, 26-А, к.88
Електронна

03134 м. Київ,

адреса
yamel@bigmir.net

Загальний стаж аудиторської діяльності
- 11 років.
Кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги такій фінансовій
установі - надає послуги Товариству
шостий рік;
Інші аудиторські послуги, що
надавалися протягом звітного року
страховикові.
Протягом
КОНСАЛТИНГ ГРУП”, крім аудиту
річної звітності за 2017 рік, надано
аудиторські послуги, а саме Висновок
(Звіт) щодо огляду проміжної звітності
ПрАТ МСК "ПРЕСТИЖ”, що подається
до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку при
реєстрації випуску, або випуску та
проспекту емісії окремих видів цінних
паперів ,або звіту про результати
розміщення акцій станом на 31 березня
2018 р., станом на 30 червня 2018 р.

"АУДИТ2018 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АРАМА"

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім’я, по батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою
відповідальністю

25409247Ідентифікаційний код юридичної особи
04070, Україна, м.Київ, вул.Турівська,

32, оф.4
Місцезнаходження

98Номер ліцензії або іншого документа на цей вид

mailto:yamel@bigmir.net


ДІЯЛЬНОСТІ

Аудиторська палата УкраїниНайменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001

(044) 4287129Міжміський код та телефон
(044) 4287130Факс

Вид діяльності аудиторські послуги
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮОпис
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АРАМА";

Код за ЄДРПОУ 25409247

ТОВ "АФ "АРАМА"
"Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності" за номером
1921 до розділів:
аудиторської діяльності";
аудиторської діяльності, які мають
право проводити обов'язковий аудит
фінансової звітності"; "Суб'єкти
аудиторської діяльності, які мають
право проводити обов'язковий аудит
фінансової звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес".

включена до

"Суб'єкти
"Суб'єкти

Місцезнаходження:

вул. Турівська, 32, офіс 4, м. Київ,
04070.

Телефон: (044) 4287129; тел. (факс):
(044) 4287130.

Дата і номер договору на надання
аудиторських послуг:

Договір 28/03/19-Авід 28.03.2019р.

Дата початку проведення аудит}г.
28.03.2019р.

Дата закінчення проведення аудиту:
22.04.2019р.

Ключовим партнером завдання з аудиту
є

Директор ТОВ "АФ "АРАМА"
Антипенко Лідія Іванівна

сертифікат серія А 000760 дата
видачі
25.01.2020р.

25.01.1996р. чиннии до



Адреса аудитора:

вул. ТЧрівська. 32. офіс 4. м. Київ.
04070

'



коди
26.02.2019Дата

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ"
м.Київ, Святошинський р-н

Підприємство

Територія
Організаційно-пра
вова форма
господарювання
Вид економічної
діяльності

Середня кількість працівників: 14
Адреса, телефон: 03142 місто Київ. 35/37. 0443839145
Одиниця виміру: тис.гри. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

38272117

8038600000

за КОПФГ

Інші види страхування, крім страхування
життя за КВЕД 65.12

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.
Форма 1

1801001Код за ДКУД
На кінець
звітного
періоду

На початокКод
рядкаАктив звітного

періоду
1 2 З 4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 959 860

1001 1 164 1 165первісна вартість
( 205 ) ( 305 )1002накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби 1010 62 524

177 6901011первісна вартість
1012 ( П5 ) ( 1 6 6 )знос

Інвестиційна нерухомість 1015 1 294 32 129
1016 1 344 32 359первісна вартість

( 5 0 ) ( 2 3 0 )1017знос
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0

1021 0 0первісна вартість
( 0 ) ( 0 )1022накопичена амортизація

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 1030 0 0

підприємств

інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах 1065 00

Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом І 1095 2 3 1 5 3 3 5 1 3



II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція ПОЗ 0 0
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 1125 464 2 870послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130 30 58за виданими авансами
з бюджетом 1135 12 6
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0

1140 0 0з нарахованих доходів
1145 0 0із внутрішніх розрахунків

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 8188
Поточні фінансові інвестиції 1160 22 321 З 747
Гроші та їх еквіваленти 1165 4 203 6 165
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 4 203 6 165
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 72 771
у тому числі в:

резервах довгострокових зобов' язань 1181 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 72 771

1184 0 0інших страхових резервах
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 27 190 13 698

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

1300 29 505 47211Баланс

На кінець
звітного
періоду

На початок
звітного
періоду

Код
рядкаПасив

1 2 З 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий ) капітал 1400 15 000 15 000
Внески до незареєстрованого статутного капітал} 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 30 784
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різніщі 1412 0 0
Резервний капітал 1415 З 667 З 726
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 59 -21 005
Неоплачений капітал ( 0 ) ( 0 )1425
Вилучений капітал ( 0 ) ( 0 )1430
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом І 1495 18 726 28 505



II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0 0
Пенсійні зобов'язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 З 587 5 681
у тому числі:

резерв довгострокових зобов'язань 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 2 200 1 751
резерв незароблених премій 1533 1 387 З 930

1534 0 0інші страхові резерви
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату7 джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 З 587 5 681

III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 8 8
розрахунками з бюджетом 1620 207 145
у тому числі з податку на прибуток 1621 207 144

1625 0 0розрахунками зі страхування
1630 0 10розрахунками з оплати праці
1635 0 0одержаними авансами
1640 0 0розрахунками з учасниками
1645 0 0із внутрішніх розрахунків

1650 6 929 12 783страховою діяльністю
Поточні забезпечення 1660 48 79
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 0 0
Усього за розділом III 1695 7 192 13 025
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1700 0 0

1800 0 0
Баланс 1900 29 505 47211

Керівник Бридун Євгеній Володимирович

Поєдинок Андрій МиколайовичГоловний бухгалтер



коди
26.02.2019Дата

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ"Підприємство за ЄДРПОУ 38272117

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік
Форма 2

І. Фінансові результати
1801003Код за ДКУД

За аналогічний
період

попереднього
року

За звітний
період

Код
рядкаСтаття

1 2 З 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,

послуг) 2000 21 542 21 899

Чисті зароблені страхові премії 2010 21 542 21 899
Премії підписані, валова сума 2011 26 885 25 503
Премії, передані у перестрахування ( 3 498 ) ( 4 027 )2012
Зміна резерву незароблених премій , валова сума 2013 2 543 -648
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 2014 698 -225
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ( 0 ) ( 0 )2050
Чисті понесені збитки за страховими виплатами ( 6 003 ) ( 2 141 )2070
Валовий:

прибуток 2090 15 539 19 758

( 0 ) ( 0 )збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов'язань 2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 449 -464
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 449 -464
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1 623 244
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 2121 0 0справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції 2122 0 0

Дохід від використання коштів, вивільнених від 2123 0 0оподаткування
Адміністративні витрати ( 8 607 ) ( 11 093 )2130

( 8 015 ) ( 7 575 )Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати ПРО ) ( 7 0 )2180
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 2181 0 0справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції 2182 0 0

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 889 800

збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 118 80



Інші доходи 2240 0 6 040
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 4 3 )
Втрати від участі в капіталі ( 0 ) ( 0 )2255
Інші витрати ( 21 164 ) ( 6 040 )2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290 0 837

( 20 157 ) ( 0 )збиток 2295
Витрати ( дохід) з податку на прибуток 2300 848 778
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 2305 0 0оподаткування
Чистий фінансовий результат:

прибуток 2350 0 59

( 21 005 ) ( 0 )збиток 2355
II. Сукупний дохід

За аналогічний
період

попереднього
року

За звітний
період

Код
рядкаСтаття

1 2 З 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 30 784 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 2415 0 0
підприємств
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 30 784 0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним ( 0 ) ( 0 )2455доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 30 784 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 9 779 59

III. Елементи операційних витрат
За аналогічний

період
попереднього

року

За звітний
період

Код
рядкаНазва статті

1 2 З 4
Матеріальні затрати 2500 150 131
Витрати на оплату праці 2505 677 434
Відраху вання на соціальні заходи 2510 145 112
Амортизація 2515 257 191
Інші операційні витрати 2520 15 493 17 868
Разом 2550 16 722 18 736

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
За аналогічний

період
попереднього

року'

За звітний
період

Код
рядкаНазва статті

1 2 З 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.000000 0,000000



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію 2615 0,000000 0,000000

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

Керівник Бридун Євгеній Володимирович

Поєдинок Андрій МиколайовичГоловний бухгалтер



коди
26.02.2019Дата

за ЄДРПОУПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ" 38272117Підприємство

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма 3

КодзаДКУД 1801004
За звітний За аналогічнийКод

рядкаСтаття період період
попереднього

року
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 5 086 2 107
Надходження від повернення авансів 3020 0 16
Надходження від відсотків за залишками коштів на 3025 118 105поточних рахунках
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 26 704 25 442
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 120
Інші надходження 3095 40 481 20 869
Витрачання на оплату7:
Товарів (робіт, послуг) ( 20 493 ) ( 18 109 )3100
Праці ( 3 5 4 )3105 ( 5 4 1 )
Відрахувань на соціальні заходи ( П З )3110 ( 1 4 2 )
Зобов'язань з податків і зборів ( 1 055 ) ( 1 235 )3115
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток ( 9 1 1 ) ( 1 1 5 0 )3116
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану ( 0 ) ( 0 )3117
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів ( 1 4 4 ) ( 8 5 )3118

Витрачання на оплату авансів ( 2 4 4 ) ( 1 9 0 )3135
Витрачання на оплату повернення авансів ( 8 8 2 9 ) ( 3 4 3 1 )3140
Витрачання на оплату7 цільових внесків ( 0 ) ( 0 )3145
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими ( 4 903 ) ( 2 141 )3150контрактами
Витрачання фінансових у станов на надання позик ш ( 120 )3155
Інші витрачання ( 31 028 ) ( 19 349 )3190

З 6173195 5 154Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 3200 0 6 040



необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:

3215 0 0ВІДСОТКІВ

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 56
Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій ( 2 590 ) ( 11 560 )3255
необоротних активів ( 602 ) ( 1 250 )3260

( 0 ) ( 0 )Виплати за деривативами 3270
( 0 ) ШВитрачання на надання позик 3275

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та ( 0 ) ( 0 )3280
іншої господарської одиниці
Інші платежі ( 0 ) ( 5 6 )3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -З 192 -6 770
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 о о
Отримання позик 3305 0 625
Надходження від продажу частки в дочірньому 3310 0 0
підприємстві
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій ( 0 ) ( 0 )3345

( 0 ) ( 625 )Погашення позик 3350
Сплату дивідендів ( 0 ) ( 0 )3355
Витрачання на сплату відсотків ( 0 ) ( 5 2 )3360
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди ( 0 ) ( 0 )3365
Витрачання на придбання частки в дочірньому ( 0 ) ( 0 )3370
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах ( 0 )3375 ( 0 )

Інші платежі ( 0 )3390 ( 0 )
3395 0 -52Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400 1 962 -З 205Чистий рух коштів за звітний період

Залишок коштів на початок року 3405 4 203 7 408
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 6 165 4 203

Керівник Бридун Євгеній Володимирович

Поєдинок Андрій МиколайовичГоловний бухгалтер



коди
26.02.2019Дата

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ"Підприємство за ЄДРПОУ 38272117

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма 4

Код за ДКУД 1801005
Нерозподіл

ений
прибуток

(непокрита
й збиток)

Зареєстр
ований Капітал у

дооцінках
Додаткови

й капітал
Резервний

капітал
Неоплачений

капітал
Вилучений

капіталСтаття Код рядка Всього
капітал

21 З 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 15 000 0 З 667 59 18 7260 0 0
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 15 000 0 0 З 667 59 0 0 18 726

4100 0 0 0 0 -21 005 0 0 -21 005Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період

4110 0 30 784 0 0 0 0 0 ЗО 784

Дооцінка (уцінка)
необоротних активів

4111 0 30 784 0 0 0 0 0 ЗО 784

Дооцінка (уцінка) фінансових 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
інструментів

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
доходу асоційованих і

спільних підприємств
Інший су купний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

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



зареєстрованого капіталу

Відрахування до резервного
капіталу

4210 0 0 0 59 -59 0 0 0

Сума чистого прибутку,
належна до бюджету

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на 4225 0 0 0 о о о о о
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених
акцій

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених
акцій

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі 4295 0 30 784 0 59 -21 064 0 0 9 779
Залишок на кінець року 4300 15 000 30 784 0 З 726 -21 005 0 0 28 505

Керівник Бридун Євгеній Володимирович

Головний бухгалтер Поєдинок Андрій Миколайович





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

Примітки до річної фінансової звітності

за 2018 року ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ"

1. Інформація про компанію

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ"
зареєстровано 19.07.2012 року відповідно до чинного законодавства України. Юридична адреса
Компанії: 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса 35/37

Фінансова звітність Товариства затверджена керівником Товариства 26 лютого 2019 р.

Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності
після її затвердження до випуску.

Предметом діяльності Компанія є проведення страхування, перестрахування і здійснення
фінансової діяльності, пов' язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх
управлінням. ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" здійснює свою діяльність відповідно до отриманих
ліцензій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг.

Станом на 31.12.2018 року Компанія має 18 безстрокових страхових ліцензій Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Метою діяльності Компанії є одержання прибутку шляхом надання послуг по забезпеченню усіх
видів страхового захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб та здійснення
фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством України та Статутом
Компанії.

Середньооблікова кількість працівників Компанії складає 14 чоловік.

2. Загальна основа формування фінансової звітності

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована
з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових
потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при
прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018
року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 1 січня 2018 року, що
офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.



Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає
всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує
достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та
зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта
України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

2.3. Припущення про безперервність діяльності

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності,
відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної
діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської
діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

3. Суттєві положення облікової політики

3.1. Основи оцінки, застосована при складанні фінансової звітності

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості
або амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9
"Фінансові інструменти". Оцінка справедливої вартості здійснюється з використанням методів
оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 "Оцінки за справедливою вартістю". Такі
методи оцінки включають використання справедливої вартості як ціни, яка була б отримана за
продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками
ринку на дату оцінки. Зокрема, використання біржових котирувань або даних про поточну
ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих
грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана
справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної
інформації про ринок і відповідних методів оцінки.

3.2. Загальні положення щодо облікових політик

3.2.1. Основа формування облікових політик

Облікові політики
застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ
наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову
звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до
яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є
несуттєвим.

конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика,

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно
до вимог МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних



МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" та МСФЗ 15 "Дохід від договорів з
клієнтами".

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших
події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей ,
для яких інші політики можуть бути доречними.

З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами".
Товариство отримує основний дохід від страхування. Застосування МСФЗ 15 "Дохід від
договорів з клієнтами" на відображення результатів діяльності не мало суттєвого впливу.

З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим
НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", та форми Приміток, що розроблені у
відповідності до МСФЗ.

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах

Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат,
визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або
"собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як
частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів
здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про
основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про
основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових
записів Товариства.

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів

3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі відповідно до МСФЗ,
коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента.
Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку
за датою розрахунку.

За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов'язання поділяються на поточні (зі
строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання
зобов'язань більше 12 місяців).

Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за
амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:



а) моделі бізнесу суб'єкта господарювання для управління фінансовими активами; та

б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.

Товариство визнає такі категорії фінансових активів:

" фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку;

фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю;

" фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки в іншому сукупному доході.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство
оцінює їх за їхньою справедливою вартістю.

При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:

а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та

б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове
взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою
одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують
грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку
основної суми.

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом,
який обліковується за амортизованою вартістю.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у
відповідних розділах облікової політики.

3.3 . 2 . Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.

Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни
вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі
короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в
національній валюті та в іноземній валюті.

Іноземна валюта - це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.2 цих
Приміток.



Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання
активами.

Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх
номінальній вартості.

Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за
амортизованою собівартістю.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України

іноземній валюті

(НБУ).

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в банках (наприклад, у
випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть
бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про
ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів,
визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного
періоду.

3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить
облігації, депозити, дебіторську заборгованість, у тому числі позики, та векселі.

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи
метод ефективного відсотка.

Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи кілька
ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових
інструментів, які мають в основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну
якість інструмента, залишок строку, протягом якого ставка відсотка за контрактом є
фіксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якій

здійснюватимуться платежі.

Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у
розмірі, що дорівнює:

- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не
зазнав значного зростання з моменту первісного визнання;

- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний
ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.

У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними
грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; і грошовими
потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь.

Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим
інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки
Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику



настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії фінансового
інструмента. Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту
(невиконання зобов'язань) за фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком
настання дефолту за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує
при цьому об?рунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є доступною без
надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту
первісного визнання.

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом
не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що
фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату.

У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є
придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює
очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та теперішньою
вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною
ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або
збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності.

Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти
місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно
призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних фінансових інвестицій .

Товариство відносно банківських депозитів має наступну модель розрахунку збитку від
знецінення фінансового активу:

при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу
uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабільний ", що присвоюється
рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових
агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитків розраховується в залежності від
строку та умов розміщення (при розміщенні від 1 до 3-х місяців - розмір збитку складає 0%, від
3-х місяців до 1 року - 1% від суми розміщення, більше 1 року - 2%);

при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний
рівень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного
реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв
збитку розраховується у розмірі від 7% до 20% від суми вкладу в залежності в розміру ризиків.

Дебіторська заборгованість

Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає стороною
договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.

Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за
амортизованою вартістю.

Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за
сумою первісного визнання, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.



3.3 .4 . Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, відносяться акції та паї
(частки) господарських товариств.

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.

Справедлива вартість акцій , які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом
організатора торгівлі.

Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості
активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за
відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на
користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу
активу, приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за
найсприятливіший ринок.

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які
відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість,
максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих
вхідних даних.

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої,
Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення
можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами
кон'юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон'юнктурі
фондового ринку.

Справедлива вартість акцій , обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які
включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням
наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких
емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід.

3.3 .5 . Зобов'язання.

Кредиторська заборгованість визнається як зобов'язання тоді, коли Товариство стає стороною
договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошові кошти.

Поточні зобов'язання - це зобов'язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених
ознак:

" Керівництво Товариства сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає
погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;

" Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання
протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.

Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання
зобов'язань.



Поточні зобов'язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.

Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за
сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.

3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати
актив та виконати зобов'язання одночасно.

3.4. Облікові політики щодо основних засобів,
нерухомості

нематеріальних активів та інвестиційної

3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних
і соціально-культурних функцій , очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких
більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби
оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені
збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки
виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до
переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до
нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

3.4.2. Подальші витрати.

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку
чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі
подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

3.4.3. Амортизація основних засобів.

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з
використанням таких щорічних норм:

будівлі 2 %;

машини та обладнання - 7-15%

транспортні засоби - 17 - 20%

меблі - 20 - 33%.

інші - 14 - 50%

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного



використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання.
Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої
актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання
активу.

3.4.4. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої
амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація
нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з використанням
щорічної норми 33%. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших
юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного
відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його
балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не
обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності,
визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і
тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного
відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів
коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості
необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

3.4.6. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості

Визнання інвестиційної нерухомості

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину
будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову
оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для
досягнення обох цілей , а не для: (а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при
наданні послуг чи для адміністративних цілей , або (б) продажу в звичайному ході діяльності.

Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що
Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов'язані з цією інвестиційною
нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.

Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та
другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних

бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються тацілей ,
відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить:

- власні приміщення у разі, якщо частка загальної площі приміщення, яка використовується для
діяльності Товариства або для адміністративних цілей , не перевищує 10 %;

- земля, що утримується з метою отримання вигод від зростання капіталу в довгостроковій



перспективі, а не для реалізації в короткостроковій перспективі в процесі діяльності;

- земля, подальше використання якої на цей час не визначено;

- будівля, що перебуває у власності Товариства або в розпорядженні за договором про
фінансовий лізинг (оренду) та надається в лізинг (оренду) за одним або кількома договорами про
оперативний лізинг (оренду);

- будівля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в лізинг (оренду) за одним або
кількома договорами про оперативний лізинг (оренду);

- нерухомість, яка будується або поліпшується для майбутнього використання як інвестиційна
нерухомість.

Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості

Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію
включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає
ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо
віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професійних юридичних
послуг, податки, пов’язані з передачею права власності, та інші витрати на операцію.

Товариство обирає для оцінки об’єктів інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю
відповідно до МСБО 16 та застосовує такий підхід до всієї інвестиційної нерухомості.

3.5. Облікові політики щодо податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого
податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті
(відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати
Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в
основному чинних) на дату балансу.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань та являє собою
податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між
балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що
підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності

майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бутинаявності

використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених
податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не
існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній , щоб дозволити
використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть
застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає
поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний
період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій , які визнаються прямо у
власному капіталі або від об'єднання бізнесу.



Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей ,
які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

3.6. Облікові політики щодо інших активів та зобов'язань

3.6.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі
економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Товариство також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових)
відпусток. Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової політики
Товариства. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає інвентаризації на кінець року.
Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхування з
цих сум, розраховуються виходячи з кількості днів фактично невикористаної працівниками
відпустки та їхнього середньоденного заробітку на момент проведення такого розрахунку.
Також можуть враховуватися інші об'єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього
показника. У разі необхідності робиться коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно
даних інвентаризації резерву відпусток.

3.6.2. Виплати працівникам

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість
короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час
надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

3.6.3. Пенсійні зобов'язання

Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати
працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із
поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були
надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена
відповідна заробітна платня.

3.6.4 Страхові та інвестиційні контракти- класифікація.

Компанія укладає контракти, що передбачають передачу страхових ризиків або фінансових
ризиків або обох видів ризиків. Страховими є контрактами, які передають суттєвий страховий
ризик. Такі контракти можуть також передавати фінансовий ризик. В якості загальної політики
Компанія визнає значним ризиком потенційне зобов'язання по виплаті відшкодування у разі
настання страхового випадку, що принаймні на 10% перевищує суму відшкодування, що
підлягає виплаті у разі, якщо страховий випадок не відбудеться.

Інвестиційними контрактами є договори, які передають фінансові ризики без значного
страхового ризику.

Деякі з страхових та інвестиційних контрактів мають умови дискреційної участі (УДУ). Ця
умова дає право на отримання, в додаток до гарантованих виплат, додаткові виплати і бонуси:



А) які, ймовірно, становитимуть значну частину всіх контрактних виплат,

Б) рішення про суму або визначення часу яких за контрактом належить емітентові,

В) за умовами контракту вони ?рунтуються на:

- результатах операцій за визначеним пулом контрактів або за контрактом визначеного типу,

- реалізованих або нереалізованих доходах від інвестицій за визначеним пулом активів,
утримуваних емітентом,

або

- Прибутку чи збитку підприємства, фонду або іншого суб’єкта господарювання, які є емітентом
контакту.

Місцеві нормативні акти та умови цих договорів встановлюють основу для визначення сум на
які додаткові дискреційні виплати розраховуються (УДУ право на надлишкові доходи) та в
рамках якого Компанія може здійснювати розподіл в частинах та в терміни виплат передбачених
для утримувачів контрактів. Принаймні 90% від надлишкового інвестиційного доходу має бути
розподілене на утримувачів контрактів в цілому (що може включати майбутніх утримувачів
контрактів); розмір та час виплат такого розподілу конкретним утримувачам контрактів є
умовою дискреційної участі Компанії; предметом рекомендацій відповідного місцевого
актуарію.

3.7. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності

3.7.1 Доходи та витрати

Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє
зобов'язання щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив) клієнтові. Актив
передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.

Дохід від продажу фінансових активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх
наведених далі умов:

а) Товариство передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового
активу;

б) Товариство передало покупцеві ризики та переваги від володіння, пов’язані з фінансовим
активів;

в) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка
зазвичай пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими
інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;

г) суму доходу можна достовірно оцінити;

д) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;



e) витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дивіденди визнаються доходом лише у разі, якщо:

право Товариства на одержання виплат за дивідендами встановлено;

є ймовірність, що економічні вигоди, пов'язані з дивідендами, надійдуть до Товариства;

суму дивідендів можна достовірно оцінити.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям
визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або
зменшення зобов'язань.

Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи
амортизації активів або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих
активів, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та
одночасно з визнанням збільшення зобов'язань або зменшення активів.

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх
економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або
перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають
зобов'язання без визнання активу.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні
доходи.

3.7.2. Витрати за позиками

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як
частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на
позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва
кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

3.7.3. Операції з іноземною валютою

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну
Національного банку України на дату проведення операцій .

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за
відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за
історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції,

іноземній валюті,немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю
відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що
виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому
періоді, у якому вони виникають.



Товариство використовувало обмінні курси на дату балансу:

31.12.2018 31.12.2017

Гривня/1 долар США 27,6883 28,0672

Гривня/1 євро 31,7141 33,4954

3.7.4. Умовні зобов'язання та активи.

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація
про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі
економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація
про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

4. Основні припущення, оцінки та судження

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають
вплив на елементи фінансової звітності, ?рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження
базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються
об?рунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості
активів та зобов'язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства
інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих
розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються
високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення
для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.

4.1. Судження щодо операцій , подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови,
керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової
політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних
рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:

подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки
Товариства;

відображає економічну сутність операцій , інших подій або умов, а не лише юридичну
форму;

є нейтральною, тобто вільною від упереджень;

є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених
далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:

вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов'язані з ними питання;а)

б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходів та витрат



у Концептуальній основі фінансової звітності.

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших
органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну
основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві
практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

Операції, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здійснювались.

4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства

Справедлива вартість інвестицій , що активно обертаються на організованих фінансових ринках,
розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В
інших випадках оцінка справедливої вартості ?рунтується на судженнях щодо передбачуваних
майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним
фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцінка
справедливої вартості".

4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до
оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом
невизначеності оцінок, тому що:

а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних
курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а
також специфічних особливостей операцій ; та

вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на
доходи (витрати) може бути значним.
б)

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок,
волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань
під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у
разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій
звітності чистий прибуток та збиток.

Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої
вартості фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості
першого рівня, Керівництво Товариства планує використовувати оцінки та судження які
базуються на професійній компетенції працівників Підприємства, досвіді та минулих подіях, а
також з використанням розрахунків та моделей вартості фінансових активів. Залучення
зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових інструментів де оцінка, яка базується на
професійній компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є
прийнятним та необхідним.

Використовуються дані щодо цін за правочинами на позабіржовому ринку з відкритих джерел
smida.gov. ua.

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати



значний вплив на передбачувану справедливу вартість.

4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових
інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням
?рунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших
факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу
цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво
вплинути на оцінку фінансових інструментів.

4.5. Використання ставок дисконтування

Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх
потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення
ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана інвестору
ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об’єкти інвестування,
або - ставка доходу за альтернативними варіантами інвестицій із зіставляння рівня ризику на
дату оцінки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторів:

а) вартості грошей у часі;

б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які вимагають
різні рівні компенсації;

в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів.

Станом на 31.12.2018 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у
національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено
ліквідаційну комісію, становила 12,6 % річних. Інформація, що використана для визначення
середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту НБУ за посиланням
https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo розділ "Вартість строкових депозитів ".

4.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів

Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату
виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими
активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за
весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для
кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками
(у разі незначного зростання кредитного ризику).

Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані
до того, як фінансовий інструмент стане прострочений . Як правило, кредитний ризик значно
зростає ще до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші
чинники затримки платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення
модифікації або реструктуризації).

https://bank.gov.ua/control/uk/anmfo


Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий
інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал
виконувати свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі,
а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть
знизити, але не обов'язково здатність позичальника виконувати свої зобов'язання щодо
договірних грошових потоків.

Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише
на підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими
фінансовими інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство
здійснює діяльність.

Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом
просто на підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у
попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом на звітну дату. У такому
випадку Товариство з'ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з моменту
первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних збитків за весь
строк дії.

Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних
збитків.

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою
вартістю

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань,
тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець
кожного звітного періоду.

Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю

Методики оцінювання Метод оцінки (ринковий , дохідний , витратний )

Вхідні дані

Грошові кошти Первісна та подальша оцінка грошових коштів дійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості Ринковий Офіційні курси
НБУ

Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю Первісна оцінка інструментів
капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході
якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за
справедливою вартістю на дату оцінки. Ринковий
торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки,
використовуються ціни закриття біржового торгового дня, позабіржові дані з відкритих джерел

Офіційні біржові курси організаторів



5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості

Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю 1 рівень

(ті, що мають котирування, та спостережувані) 2 рівень

(ті, що не мають котирувань, але спостережувані) З рівень

(ті, що не мають котирувань і не є спостережуваними)

Усього

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Дата оцінки 31.12.18
31.12.18

31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17
31.12.17

Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки
3747 177163747 17716

5.3. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості"

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю

Балансова вартість Справедлива вартість

2018 2017 2018 2017

Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки
22312 3747 17716

24911

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої
вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка
суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для
користувачів фінансової звітності.

6. Використання нових та переглянутих стандартів, які були випущені і набирають чинності в
2018 році.

У випадку, коли Компанія ретроспективно застосовує зміни у обліковій політиці,
ретроспективно перераховує та/або рекласифікує статті у фінансовій звітності, що призводить
до зміни даних попереднього періоду, Компанія робить відповідні розкриття у розділі Приміток
"Виправлення помилок".



У представленій фінансовій звітності Компанія не проводила зміну вступного сальдо та зміну у
порівняльних даних .

Ретроспективні застосування нових стандартів та інтерпретацій , а також випущених, але ще не
застосованих стандартів (у разі, якщо вони мали місце) не вплинули на минулі періоди та не
змінили вхідні сальдо та порівняльні дані фінансової звітності.

Нові стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартів та роз'ясненням, які вперше
застосовані Компанією

Облікова політика, прийнята при складанні фінансової звітності, відповідає політиці, яку
застосовували при складанні річної фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31
грудня 2017 р. за винятком прийнятих нових стандартів, що вступили в силу на 1 січня 2018 р.
Компанія не застосовувала достроково будь-які інші стандарти, роз'яснення або поправки, які
були випущені, але ще не вступили в силу.

Інформація про характер і вплив цих змін розкрита нижче. Хоча Компанія вперше застосувала ці
стандарти та поправки в 2018 році, вони не мають істотного впливу на її фінансову звітність.
Характер і вплив кожного нового стандарту або поправки описані нижче:

МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами із покупцями"

МСФЗ (IFRS) 15 замінює МСБО (IAS) 11 "Будівельні контракти", МСБО (IAS) 18 "Виручка" і
відповідні роз'яснення і застосовується по відношенню до всіх статей доходу, який виникає в
зв'язку з договорами із покупцями, крім випадків, коли договори відносяться до сфери
застосування інших стандартів. Для обліку доходу, який виникає у зв'язку з договорами із
покупцями, новий стандарт передбачає модель, що включає п'ять етапів. Згідно МСФЗ (IFRS) 15
виручка визнається в сумі, що відбиває відшкодування, право на яке організація очікує отримати
в обмін на передачу товарів або послуг покупцеві.

Стандарт вимагає, щоб організації застосовували судження і враховували всі доречні факти та
обставини при застосуванні кожного етапу моделі щодо договорів з покупцями. Стандарт також
містить вимоги до обліку додаткових витрат на укладення договору і витрат, безпосередньо
пов'язаних з виконанням договору.

Компанія не перераховує попередні періоди, та визнає будь-яку різницю між попередньою
балансовою вартістю і балансовою вартістю на початок річного звітного періоду, що включає
дату першого застосування, у нерозподіленому прибутку на початок звітного періоду, що
включає дату першого застосування..

МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти"

МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти" замінює МСБО (IAS) 39 "Фінансові інструменти:
визнання та оцінка" та діє для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або
після цієї дати. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три аспекти обліку фінансових інструментів:
класифікація та оцінка, знецінення та облік хеджування.

Компанія не перераховує попередні періоди, та визнає будь-яку різницю між попередньою
балансовою вартістю і балансовою вартістю на початок річного звітного періоду, що включає
дату першого застосування, у нерозподіленому прибутку на початок звітного періоду, що
включає дату першого застосування.



Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 22 "Операції в іноземній валюті та попередня оплата"

У роз'ясненні пояснюється, що датою операції для цілей визначення обмінного курсу, який
повинен використовуватися при первісному визнанні активу, витрати або доходу (або його
частини) у разі припинення визнання немонетарного активу або немонетарного зобов'язання, що
виникають в результаті вчинення або отримання попередньої оплати, є дата , на яку організація
спочатку визнає немонетарний актив або немонетарні зобов'язання, що виникли в результаті
здійснення або отримання попередньої оплати. У разі декількох операцій вчинення або
отримання попередньої оплати організація повинна визначати дату операції для кожної виплати
або отримання попередньої оплати. Дане роз'яснення не впливає на фінансову звітність
Компанії.

Поправки до МСФЗ (IAS) 40 "Переклади інвестиційної нерухомості з категорії в категорію"

Поправки роз'яснюють, коли саме організація повинна переводити об'єкти нерухомості,
включаючи нерухомість, що знаходиться в процесі будівництва або розвитку, в категорію або з
категорії інвестиційної нерухомості. У поправках зазначено, що зміна характеру використання
відбувається тоді, коли об'єкт нерухомості починає або перестає відповідати визначенню
інвестиційної нерухомості і існують свідоцтва зміни характеру його використання. Зміна намірів
керівництва щодо використання об'єкта нерухомості сама по собі не свідчить про зміну
характеру його використання. Дані поправки не впливають на фінансову звітність Компанії

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Класифікація і оцінка операцій з виплат на основі акцій "

Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Виплати на основі акцій ", в яких
розглядаються три основних аспекти: вплив на оцінку операцій з виплат на основі акцій з
розрахунками грошовими коштами умов переходу прав; класифікація операцій по виплатах на
основі акцій , які передбачають можливість розрахунків на нетто-основі для зобов'язань з
податку, утримуваного у джерела; облік зміни умов операції з виплат на основі акцій , в
результаті якого операція повинна класифікуватися пайовими інструментами, а не як операція з
розрахунками грошовими коштами. При першому застосуванні поправок організації не
зобов'язані перераховувати інформацію за попередні періоди, проте допускається
ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всіх трьох аспектів і
дотримання інших критеріїв. Дані поправки не впливають на фінансову звітність Компанії.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 "Застосування МСФЗ (IFRS) 9" Фінансові інструменти "разом з
МСФЗ (IFRS) 4" Страхові контракти "

Дані поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку із застосуванням нового стандарту з
фінансових інструментів, МСФЗ (IFRS) 9, до впровадження МСФЗ (IFRS) 17 "Договори
страхування", який замінює собою МСФЗ (IFRS) 4. Поправки передбачають дві можливості для
організацій , що випускають договори страхування: тимчасове звільнення від застосування
МСФЗ (IFRS) 9 і метод накладення. Дані поправки не впливають на фінансову звітність
Компанії.

Поправки до МСФЗ (IAS) 28 "Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства" -
роз'яснення того, що рішення оцінювати об'єкти інвестицій за справедливою вартістю через
прибуток або збиток має прийматися окремо для кожної інвестиції

У поправках пояснюється, що організація, що спеціалізується на венчурних інвестиціях, або



інший продавець приймає рішення оцінювати інвестицію в асоційовані організації та спільні

підприємства за справедливою вартістю через прибуток або збиток, окремо для кожної такої
інвестиції при її первісному визнанні. Якщо організація, яка є сама по собі інвестиційної
організацією, має частку участі в асоційованого підприємства або спільному підприємстві, які є
інвестиційними організаціями, то при застосуванні методу участі в капіталі така організація
може прийняти рішення зберегти оцінку за справедливою вартістю, застосовану її асоційованої
організацією або спільним підприємством, є інвестиційними організаціями, до своїх власних
часток участі в дочірніх організаціях. Таке рішення приймається окремо для кожної
асоційованої організації або спільного підприємства, що є інвестиційними організаціями, на
більш пізню з таких дат: (а) дату первісного визнання асоційованого підприємства або спільного
підприємства, що є інвестиційними організаціями; (Ь) дату, на яку асоційована організація або
спільне підприємство стають інвестиційними організаціями; і (с) дату, на яку асоційована
організація або спільне підприємство, що є інвестиційними організаціями, вперше стають
материнськими організаціями. Дані поправки не впливають на фінансову звітність Компанії.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової
звітності"
застосовують МСФЗ

виключення ряду короткострокових звільнень для організацій , що вперше

Короткострокові звільнення, передбачені пунктами ЕЗ-Е7 МСФЗ (IFRS) 1, були виключені,
оскільки вони виконали своє призначення. Дані поправки не впливають на фінансову звітність
Компанії.

Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу

Нижче наводяться стандарти і роз'яснення, які були випущені, але ще не вступили в силу на дату
випуску фінансової звітності Компанії. Компанія має намір застосувати ці стандарти з дати їх
вступу в силу.

МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда"

МСФЗ (IFRS) 16 був випущений
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 "Визначення наявності в угоді ознак оренди", Роз'яснення ПКР
(SIC) 15 "Операційна оренда - стимули" і Роз'яснення ПКР (SIC) 27 "Визначення сутності
операцій , які мають юридичну форму оренди". МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання,
оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі відбивали всі
договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку,
передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два звільнення від
визнання для орендарів - щодо оренди активів з низькою вартістю (наприклад, персональних
комп'ютерів) і короткострокової оренди (оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату
початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежів (зобов'язання з
оренди), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом
терміну оренди (актив у формі права користування). Орендарі будуть зобов'язані визнавати
витрати на відсотки за зобов'язанням по оренді окремо від витрат по амортизації актив у формі
права користування.

січні 2016 року і замінює собою МСФЗ (IAS) 17 "Оренда",

Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання по оренді при настанні певної події
(наприклад, зміну термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни
індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків
орендар буде враховувати суми переоцінки зобов'язання по оренді в якості коригування активу в
формі права користування.



Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється в
порівнянні з діючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати
класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17,
виділяючи при цьому два види оренди: операційну і фінансову.

Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу
інформації в порівнянні з МСФЗ (IAS) 17.

МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або
після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування
організацією МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з
використанням ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу.
Перехідні положення стандарту передбачають певні звільнення.

Поточна діяльність Компанії відповідає вимогам роз'яснення, Компанія не очікує, що воно
вплине на її фінансову звітність.

МСФЗ (IFRS) 17 "Страхові контракти"

В травнем 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування", новий
всеосяжний стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає питання
визнання і оцінки, подання та розкриття інформації. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, він
замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страхові контракти", який був випущений в 2005 році. МСФЗ
(IFRS) 17 застосовується до всіх видів договорів страхування (страхування життя і страхування,
відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестрахування) незалежно від виду
організації, яка випускає їх, а також до певних запобіжних заходів і фінансовим інструментам з
умовами дискреційного участі. Є кілька винятків зі сфери застосування. Основна мета МСФЗ
(IFRS) 17 полягає в наданні моделі обліку договорів страхування, яка є більш ефективною і
послідовною для страховиків. На відміну від вимог МСФЗ (IFRS) 4, які в основному базуються
на попередніх місцевих облікових політиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає всебічну модель обліку
договорів страхування, охоплюючи все доречні аспекти обліку. В основі МСФЗ (IFRS) 17
лежить загальна модель, доповнена наступним:

о Певні модифікації для договорів страхування з прямою участю в інвестиційному доході (метод
змінної винагороди).

о Спрощений підхід (підхід на основі розподілу премії) в основному для короткострокових
договорів

МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинності в ті періоди, починаючи з 1 січня 2021 року або після цієї
дати, при цьому у Вас можуть запитати порівняльну інформацію. Допускається застосування до
цієї дати за умови, що організація також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 і МСФЗ (IFRS) 15 на дату
першого застосування МСФЗ (IFRS) 17 або до неї. Даний стандарт не застосовний до Компанії.

Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток"

Роз'яснення розглядає порядок обліку податку на прибуток, коли існує невизначеність
податкових трактувань, що впливає на застосування МСФЗ (IAS) 12. Роз'яснення не
застосовується до податків або зборів, які не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 12, а
також не містить особливих вимог, що стосуються відсотків і штрафів, пов'язаних з



невизначеними податковими трактуваннями. Зокрема, роз'яснення розглядає наступні питання:

- розглядає організація невизначені податкові трактування окремо;

- допущення, які організація робить щодо перевірки податкових трактувань податковими
органами;

- як організація визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу,
невикористані податкові збитки, невикористані податкові пільги і ставки податку;

- як організація розглядає зміни фактів і обставин.

Організація повинна вирішити, чи розглядати кожну невизначену податкову трактування окремо
або разом з однією або декількома іншими невизначеними податковими трактуваннями.
Необхідно використовувати підхід, який дозволить з більшою точністю передбачити результат
дозволу невизначеності. Роз'яснення вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 січня
2019 року або після цієї дати. Допускаються певні звільнення при переході. Компанія буде
застосовувати роз'яснення з дати його вступу в силу. Оскільки Компанія є міжнародною
організацією і здійснює свою діяльність в складній податковому середовищі, застосування
роз'яснення може вплинути на фінансову звітність Компанії та необхідне розкриття інформації.
Крім того, Компанія може бути змушена встановити процедури та методи отримання
інформації, необхідної для своєчасного застосування роз'яснення.

Поправки до МСФЗ 9 "Особливості передоплати з негативним відшкодуванням"

Відповідно до МСФЗ 9, борговий інструмент може бути оцінений за амортизованою вартістю
або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, за умови, що договірні грошові
потоки є "виключно платежами основної суми та відсотків за основну суму непогашеного"
(критерій SPPI) та інструмент проводиться у відповідній бізнес-моделі для цієї класифікації.
Поправки до МСФЗ 9 пояснюють, що фінансовий актив передає критерій SPPI незалежно від
події або обставини, що викликає дострокове розірвання контракту, і незалежно від того, яка
сторона сплачує або отримує розумну компенсацію за дострокове розірвання контракту.

Поправки повинні застосовуватися ретроспективно і вступати в силу з 1 січня 2019 року, при
цьому дозволено застосування раніше. Поточна діяльність Компанії відповідає вимогам
поправок, Компанія не очікує, що воно вплине на її фінансову звітність.

Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28: Продаж або внесок активів між інвестором та його
асоційованим або спільним підприємством

Поправки стосуються конфлікту між МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 щодо уникнення втрати
контролю над дочірньою компанією, яка продається або вноситься до асоційованого або
спільного підприємства. Поправки пояснюють, що прибуток або збиток, що виникає внаслідок
продажу або внеску активів, що становлять бізнес, як визначено в МСФЗ 3, між інвестором та
його асоційованою компанією або спільним підприємством, визнається повністю. Однак
будь-який прибуток або збиток, що виникає внаслідок продажу чи внеску активів, які не є
бізнесом, визнається лише в обсязі інтересів не пов'язаних інвесторів у асоційованому або
спільному підприємстві. Рада з МСФЗ відстрочила дату набрання чинності цих поправок на
невизначений термін, але суб'єкт господарювання, який рано приймає поправки, повинен
застосовувати їх у майбутньому. Компанія застосовуватиме ці поправки, коли вони набудуть
чинності.



Поправки до МСБО 19: Планові поправки, скорочення або врегулювання

Поправки до МСБО 19 стосуються бухгалтерського обліку, коли зміна плану, скорочення чи
погашення відбувається протягом звітного періоду. Поправки вказують на те, що, коли зміна
плану, скорочення або врегулювання відбуваються протягом річного звітного періоду, суб'єкт
господарювання зобов'язаний :

о Визначити вартість поточного обслуговування протягом решти періоду після зміни,
скорочення або погашення плану, використовуючи актуарні припущення, використані для
переоцінки чистого зобов'язання з визначеної вигоди (активу), що відображає переваги,
запропоновані за планом, і активи плану після цієї події

о Визначити чистий відсоток за залишок періоду після поправки на план, скорочення чи
погашення, використовуючи: чисте зобов'язання з визначеної вигоди (активу), що відображає
вигоди, запропоновані за планом, і активи плану після цієї події; і ставку дисконту, яка
використовується для переоцінки чистого зобов'язання з визначеної виплати (активу).

Поправки також роз'яснюють, що суб'єкт господарювання спочатку визначає будь-які витрати за
минулі послуги, або прибуток або збиток при розрахунках, не враховуючи вплив максимального
обсягу активів. Ця сума визнається у прибутку або збитку. Після цього суб'єкт господарювання
визначає вплив граничної величини активів після зміни, згортання або погашення плану.
Будь-яка зміна в цьому відношенні, за винятком сум, включених до чистого відсотка, визнається
в іншому сукупному доході.

Поправки застосовуються до поправок до плану, скорочень або розрахунків, що відбуваються на
початку або після початку першого річного звітного періоду, який починається 1 січня 2019
року або після цієї дати, з дозволом дострокового застосування. Ці поправки
застосовуватимуться лише до будь-яких майбутніх змін до плану, скорочень або розрахунків
Компанії.

Поправки до МСБО 28 "Довгострокові частки в асоційованих та спільних підприємствах"

Поправки уточнюють, що суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ 9 до довгострокових
інтересів у асоційованому або спільному підприємстві, до якого не застосовується метод
власного капіталу, але які, по суті, є частиною чистої інвестиції в асоційоване або спільне
підприємство (довгострокове) інтересів. Це роз'яснення є доречним, оскільки означає, що
модель очікуваних кредитних втрат у МСФЗ 9 застосовується до таких довгострокових
інтересів.

Поправки також роз'яснюють, що при застосуванні МСФЗ 9 суб'єкт господарювання не враховує
будь-які збитки асоційованої компанії або спільного підприємства, а також будь-які збитки від
зменшення корисності в чистих інвестиціях, визнані як коригування чистих інвестицій в

результаті застосування МСБО 28асоційоване або спільне підприємство виникають
"Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства".

Поправки повинні застосовуватися ретроспективно і вступати в силу з 1 січня 2019 року, з
дозволом дострокового застосування. Оскільки Компанія не має таких довгострокових інтересів
у асоційованих та спільних підприємствах, ці зміни не матимуть впливу на фінансову звітність.

Річні покращення циклу 2015-2017 рр. (Видано в грудні 2017 р.)



До таких удосконалень відносяться:

о МСФЗ 3 Об'єднання бізнесу

Поправки уточнюють, що, коли суб'єкт господарювання отримує контроль над бізнесом, що є
спільною операцією, він застосовує вимоги до комбінації бізнесу, що здійснюється поетапно,
включаючи переоцінку інтересів раніше утримуваних активів та зобов'язань спільної діяльності
за справедливою вартістю. При цьому набувач переглядає весь свій раніше володіючий інтерес
до спільної операції.

Суб'єкт господарювання застосовує ці поправки до бізнес-комбінацій , для яких дата придбання є
на або після початку першого річного звітного періоду, що починається 1 січня 2019 року або
після цієї дати, з дозволом дострокового застосування. Ці поправки будуть застосовуватися до
майбутніх комбінацій бізнесу Компанії.

о МСФЗ 11 "Спільні домовленості"

Сторона, яка бере участь, але не має спільного контролю за спільною операцією, може отримати
спільний контроль над спільною операцією, в якій діяльність спільної операції є бізнесом, як
визначено в МСФЗ 3. Поправки уточнюють, що раніше володіли інтересами при цьому спільна
операція не переоцінюється.

Суб'єкт господарювання застосовує ці поправки до операцій , в яких він отримує спільний
контроль на або після початку першого річного звітного періоду, що починається 1 січня 2019
року або після цієї дати, з дозволом дострокового застосування. Наразі ці зміни не
застосовуються до Компанії, але можуть застосовуватися до майбутніх операцій .

о МСБО 12 "Податки на прибуток"

Поправки уточнюють, що наслідки податку на прибуток від дивідендів безпосередньо пов'язані
з минулими операціями або подіями, які призвели до розподілу прибутку, ніж до розподілу
власникам. Таким чином, суб'єкт господарювання визнає наслідки податку на прибуток від
дивідендів у прибутку або збитку, іншому сукупному доході або капіталі, якщо підприємство
спочатку визнало ці минулі операції або події.

Суб'єкт господарювання застосовує ці поправки для річних звітних періодів, які починаються 1
січня 2019 року або після цієї дати, при цьому дозволено дострокове застосування. Коли суб'єкт
господарювання вперше застосовує ці поправки, він застосовує їх до наслідків податку на
прибуток від дивідендів, визнаних на або після початку найпершого порівняльного періоду.
Оскільки поточна практика Компанії відповідає цим поправкам, Компанія не очікує впливу на
консолідовану фінансову звітність.

о МСБО 23 "Витрати на позики"

Поправки уточнюють, що суб'єкт господарювання розглядає як частину загальних позик
будь-яке запозичення, спочатку зроблене для розробки кваліфікованого активу, коли повна
діяльність, необхідна для підготовки цього активу до його цільового використання або продажу,
завершена.

Суб'єкт господарювання застосовує ці поправки до витрат на позики, понесені на або після



початку річного звітного періоду, в якому суб’єкт господарювання вперше застосовує ці
поправки. Суб’єкт господарювання застосовує ці поправки для річних звітних періодів, що
починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати, з дозволом дострокового застосування.
Оскільки поточна практика Компанії відповідає цим поправкам, Компанія не очікує впливу на
консолідовану фінансову звітність.

Примітки до звіту про фінансові результати7.

7.1. Дохід від основної діяльності

Тис. грн.

Показник 2017р. 2018р.

Чисті зароблені страхові премії
21899 21542

7.1.1. Доход від страхових премій . Договори страхування

Доходи компанії визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість,
що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути
достовірно визначена.

Сума (нарахованих) отриманих премій за видами страхування склала:

Тис. грн.

Вид страхування 2017р. 2018р.

Добровільне страхування: 25294 26556

Страхування від нещасних випадків 25 128

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 0 0

Страхування наземного транспорту (крім залізничного) 185 236

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 7339 3622

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 6007 6658

Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського
внутрішнього та інших видів водного транспорту) 6004 6658



Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника) 8 11

Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників
наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності
власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)] 1145 1385

Страхування фінансових ризиків 4114 7367

Страхування медичних витрат 468 491

Обов'язкове страхування: 209 329

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях,
що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів
добровільних пожежних дружин (команд) 24 25

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 127 245

Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути
заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до
аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру 47 50

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання
негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів 0 0

Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому
законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну
внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї 10 8

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження
або псування 1 1

Разом: 25503 26885

Премії, сплачені (нараховані) перестраховикам : Тис. грн.

Вид страхування 2017р. 2018р.

Добровільне страхування: 4023 3496

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 1604 381

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 1048 802

Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського



внутрішнього та інших видів водного транспорту) 1048 802

Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників
наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності
власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)] 42 393

Страхування фінансових ризиків 282 1118

Обов'язкове страхування: 4 2

Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути
заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до
аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру 4 2

Разом: 4027 3498

Страхові виплати
Тис. грн.

Вид страхування 2017р. 2018р.

Добровільне страхування: 2141 6003

Страхування від нещасних випадків 1 0

Страхування майна 0 10

Страхування фінансових ризиків 1972 5961

Страхування медичних витрат 168 32

Обов'язкове страхування: 0 0

Разом: 2141 6003

Компанія сформували такі резерви:

Резерв незароблених премій

Резерв заявлених, але не виплачених збитків

Резерв збитків, що виникли, але не заявлені

Технічні резерви представлені такими категоріями дозволених активів: Тис. грн.

Активи: 2017р. 2018р.



963 1410грошові кошти на поточному рахунку

банківські вклади (депозити) 2268 3791

72 771права вимоги до перестраховиків

359 1136нерухоме майно

Разом: 3662 7108

При формуванні страхових резервів ми дотримуватися вимог законодавства України.

Відповідно до пункту 14 МСФЗ 4 ’’Страхові контракти" ми:

а) не визнавали як зобов'язання будь-які резерви щодо ймовірних майбутніх страхових виплат,
якщо такі страхові виплати виникають за страховими контрактами, які не існують на кінець
звітного періоду (такі як резерв катастроф та коливань збитковості);

б) провели перевірку адекватності зобов'язань;

г) не проводили взаємозалік: щодо активів перестрахування проти відповідних страхових
зобов'язань; або доходів або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходів за
відповідними страховими контрактами;

?) слідкували за тим, чи не зменшилась корисність його активів перестрахування

З урахуванням того, що МСБО та МСФЗ не визначають методів формування резервів, але мають
певні застереження, при формуванні резерву незароблених премій - метод розрахунку "1/365"

ми застосовували метод розрахунку "1/365", як допустиму альтернативу, а при
визначається за кожним видом

страхування з урахуванням умов договорів на підставі відомих вимог страхувальників, у
залежності від сум фактично зазнаних або очікуваних страхувальниками збитків у результаті
настання страхового випадку.

основний метод,
формуванні резерву збитків, які виникли, але не заявлені

Зобов'язання зі страхуванням

Оцінка страхових резервів здійснюється шляхом обчислення за методами, визначеними
законодавством для відображення зобов'язань за договорами страхування в Компанії
формуються страхові резерви за такими методами:

незароблених премій включає частки від сум надходжень страхових платежів, щорезерв
відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату. Розрахунок резерву
незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування на будь-яку звітну дату за
методом, визначеним Законом України "Про страхування". Для
незароблених премій на будь-яку дату приймаються страхові платежі у розмірі 100 відсотків

розрахунку резерву

нарахованих страхових платежів з відповідних видів страхування з попередніх дванадцяти
місяців розрахункового періоду. Розрахунок частки перестраховиків у резервах незароблених
премій на будь-яку дату здійснюється у порядку, за яким визначається величина резервів



незароблених премій . Резерв незароблених премій розраховується методом 1/365;

резерв заявлених, але неврегульованих збитків створюється з моменту отримання інформації
про страхові випадки із застрахованими об’єктами. Оцінка величини резерву збитків
визначається в залежності від сум фактичних або очікуваних страхувальниками збитків у
результаті настання страхового випадку. Витрати на врегулювання збитків включаються в
резерв заявлених, але неврегульованих збитків.

резерв збитків, що виникли,
Борнхуеттера-Фергюсона.

але не заявлені формується актуарним методом

Зобов'язання за виплатами страхових відшкодувань визнаються на дату затвердження
страхового акту, який є підставою для нарахування в бухгалтерському обліку страхового
відшкодування, та відображаються в балансі за номінальною вартістю.

Зобов'язання за розрахунками з перестраховиками визнаються на дату початку дії договору
перестрахування та відображаються в обліку відповідно до умов договору перестрахування.

Заборгованість з комісійної винагороди страхових агентів у бухгалтерському обліку визнається
на дату підписання актів виконаних робіт із агентської винагороди. Заборгованість з комісійної
винагороди оцінюється відповідно до ставки комісійної винагороди за видами страхування, які
встановлюються відповідно до отриманих страхових платежів за договорами, укладеними за
посередництва агентів

7.2. Витрати на збут

Тис. грн.

Показник 2017р. 2018р.

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)
7468 7823

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування6 0

Інші витрати на збут послуг101 192

Всього
7575 8015

7.3. Інші операційні доходи

Тис. грн.

Показник 2017р. 2018р.



Дохід від регресних вимог 0 40

Комісійна винагорода згідно агентських договорів 240 1574

Інші доходи 4 9

Всього
244 1623

7.4. Інші операційні витрати

Тис. грн.

Показник 2017р. 2018р.

Інші операційні витрати (витрати на регулюванням страхових випадків) 17 28

Інші операційні витрати 53 72

Всього
70 100

7.5. Інші фінансові доходи

Тис. грн.

Показник 2017р. 2018р.

Доходи за відсотками по депозитам, розміщеним у банках 80 118

Всього
80 118

7.6. Фінансові витрати

Тис. грн.

Показник 2017р. 2018р.

Проценти за користування кредитами 43 0

Всього
43 0



7.7. Інші доходи

Тис. гри.

Показник 2017р. 2018р.

Дохід від реалізації фінансових інвестицій 6040 0

Всього
6040 0

7.8. Інші витрати

Тис. грн.

Показник 2017р. 2018р.

Собівартість реалізованних фінансових інвестицій 6040 0

Витрати від уцінки фінансових інвестицій 0 21164

Всього
6040 21164

7.9. Елементи операційних витрат

Тис. грн.

Найменування показників 2017р. 2018р.

Матеріальні затрати 131 150

Витрати на оплату праці 434 677

Відрахування на соціальні заходи 112 145

Амортизація 191 257

Інші операційні витрати 17868 15493

Разом 18736 16722

7.10. Податок на прибуток



Тис. гри.

Найменування показника 2017р. 2018р.

Поточний податок на прибуток 778 848

Оподаткування страхових компаній у 2018 р. здійснюється наступним чином:

За результатами звітного податкового року страховики сплачують податок за ставкою 3 відсотки
суми страхових платежів, страхових внесків, страхових премій , отриманих (нарахованих)
страховиками
співстрахування на території України або за її межами. Всі інші доходи страхових компаній
оподатковуються за ставкою 18% в складі фінансового результату до оподаткування.

резидентами протягом звітного періоду за договорами страхування та

Примітки до Балансу8.

8.1. Основні засоби

Тис. грн.

Показник Малоцінні необоротні матеріальні активи Автомобілі Інші
Будинки, споруди Всього

засобиосновні

Первісна вартість на 01.01.2018 р. 59 0 118 0 177

Надійшло 23 0 41 300 364

Передача 0 0 0 0 0

Вибуття 2 0 З о 5

Дооцінка 0 0 0 154 154

Первісна вартість на 31.12.2018 р. 80 0 156 454 690

Накопичена амортизація на 01.01.2018 р. 42 0 73 0 115

Амортизація за період 14 0 29 13 56

Вибуття 2 0 З о 5

Накопичена амортизація на 31.12.2018 р. 54 0 99 13 166



Залишкова вартість на 01.01.2018 р. 17 0 45 0 62

Залишкова вартість на 31.12.2018 р. 26 0 57 441 524

8.2. Нематеріальні активи

Тис. гри.

Показник

Первісна вартість на 01.01.2018 р. 1164

Надійшло 5

Вибуло протягом року 4

Первісна вартість на 31.12.2018 р. 1165

Накопичена амортизація на 01.01.2018 р. 205

Нараховано 104

Вибуття 4

Накопичена амортизація на 31.12.2018 р. 305

Балансова вартість на 31.12.2018 р. 860

Нематеріальні активи компанії складаються із ліцензій , комп’ютерних програм та веб-сайту.

8.3. Інвестиційна нерухомість

Показник Тис. грн.

Первісна вартість на 01.01.2018 р. 1344

Надійшло 304



Дооцінка (уцінка) 30711

Вибуло 0

Первісна вартість на 31.12.2018 р. 32359

Накопичена амортизація на 01.01.2018 р. 50

Нараховано 180

Вибуття 0

Накопичена амортизація на 31.12.2018 р. 230

Балансова вартість на 31.12.2018 р. 32129

На балансовому рахунку 100 „Інвестиційна нерухомість’1 обліковується власне нерухоме майно
компанії. Зокрема, житлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Депутатська, буд. 23а, кв. 28,
та земельна ділянка за адресою: Київська область, Макарівський район, с/рада Пашківська, що
утримується для отримання доходів від довгострокової оренди та отримання вигод від зростання
капіталу і не використовувалась Товариством. Інвестиційна нерухомість первісно оцінювалась
за собівартістю з урахуванням витрат на здійснення операції. Відображається в балансі за
собівартістю з відрахуванням накопиченої амортизації (окрім земельної ділянки) та
накопиченого збитку від зменшення корисності. Амортизація на об’єкти інвестиційної
нерухомості нараховуються за прямолінійним методом. Строк корисного використання 20 років.
Балансова вартість інвестиційної нерухомості була переглянута з метою виявлення ознак
знецінення. У звітному 2018 році Товариством було проведено дооцінку інвестиційної
нерухомості на суму 30711 тис. грн., у тому числі:

житлового приміщення - до ринкової вартості 2 463,8 тис. грн. незалежним оцінювачем
ТОВ "Центр Реджіо", сертифікат суб'єкта оціночної діяльності 319/17 від 12.04.2017 року,
виданого Фондом державного майна України;

і )

земельної ділянки - до ринкової вартості 29 731,3 тис. грн. незалежним оцінювачем ПП
"Донецько-Східний Брокерський Торговий Дім", сертифікат суб'єкта оціночної діяльності
1213/17 від 19.12.2017 року, виданого Фондом державного майна України.

2)

8.4. Поточні фінансові інвестиції

Фінансові інвестиції компанії на 31.12.2017 та 31.12.2018р.

Кількість, шт Номінальна вартість Сума, грн.

Вартість пакету, грн.Назва Код ЄДРПОУ грн.



31.12.2017р. 31.12.2018р. 31.12.2017р. 31.12.2018р. 31.12.2017р.
31.12.2018р.

ПАТ "ЗНВКІФ "АМРІТА" акції прості,іменні 36756658
0,25 2 900 000,0 2 900 000,0 14388518,1 2900000,0

11 600 000 11 600 000

ПАТ "ЗНВКІФ "Капітал Інвест" акції прості,іменні
87 000,0 87 000,0 500000,0 1,0

35918704 87 87 1000

Публічне акціонерне товариство "Ардер" акції прості,іменні 35416011
600 000 0,25 150 000,0 150 000,0 750000,0 120,0

600 000

ПАТ "ЗНВКІФ "Інвестиції плюс" акції прості,іменні
25 000,0 25 000,0 250000,0 1,0

35043708 50 50 500

ПуАТ "Хімволокно Проект" акції прості,іменні 38389756
0,25 230 000,0 230 000,0 1150000,0 1,0

920 000 920 000

ПАТ "Еліт Інвест Проект" акції прості,іменні 38120233
0,25 162 234,0 162 234,0 3050000,0 6489,4

648 936 648 936

ПАТ "ЦОН "НОРМА" акції прості,іменні 33545414
29 500,0 590000,0 1,0

29500 29500 1 29 500,0

ПАТ "КОНКОРДІНК." акції прості,іменні 36756658
000,0 40 000,0 800000,0 780041,3

400 400 100 40

ПАТ "ЗНВКІФ "ВАЛОРЕС" акції прості,іменні
1 0,0 431 318,0 0,0 1,0

38013461 0 431318

ТОВ "АВТО ФІНАНС СЕРВІС" облігації іменні 37037324
000,0 427 000,0 330000,0 1,0

427 427 1000 427

ТОВ "БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ" облігації іменні 37037319
000,0 370 000,0 330000,0 1,0

370 370 1000 370

інвест.сертифікати іменні ТОВ КУА "АБСОЛЮТ КАПІТАЛ" (ЗНВШФ "АБСОЛЮТ КЛУБ")
1000 8 000,038404576-23200126 8 8 8 000,0 63682,7

59920,0

інвест.сертифікати
ПЛАТИНУМ")

118315,7

іменні ТОВ КУА
38404576-23300125

"АБСОЛЮТ КАПІТАЛ" (ЗНВШФ "АБСОЛЮТ
000,017 17 1000 17 000,0 17

1,0

Всього: 4 445 734,0 4 877 052,0 22320516,5
3746578,7

Станом на 31.12.2018р. Товариством було проведено уцінку фінансових інвестицій до



справедливої вартості.

8.5.Запаси

Тис. гри.

31.12.2017р. 31.12.2018р.

Виробничі запаси 0 0

Незавершене виробництво 0 0

Готова продукція 0 0

Товари 0 0

ВсьогоО 0

8.6. Поточна дебіторська заборгованість

Тис. гри.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги 31.12.2017р. 31.12.2018р.

Розрахунки з вітчизняними покупцями 464 2870

Розрахунки за виданими авансами 30 58

Розрахунки з бюджетом 12 6

Розрахунки з нарахованих доходів 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 88 81

Всього594 3015

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.

Станом на 31 грудня 2018 року Товариство не має знеціненої та/або простроченої
заборгованості.

8.7. Грошові кошти та їх еквіваленти

Тис.



грн.

Показник 31.12.2017р. 31.12.2018р.

Грошові кошти в національній валюті 4203 6165

Грошові кошти в іноземній валюті 0 0

Всього4203 6165

8.8. Статутний капітал

На 31.12.2018 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.

ІНФОРМАЦІЯ

про учасників(засновників) фінансової установи

станом на 31.12.2018р. (більше 10%)

Найменування юридичної особи чи П.І.Б. фізичної особи, яка є засновником чи учасником
страховика Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, яка є
засновником, учасником, акціонером страховикаЧастка в статутному фонді, грн., у т.ч.

Частка в статутному фонді, % Заборгованість засновника чи учасника страховика за
внесками до статутного фонду страховика, грн. Заборгованість засновника чи учасника
страховика за внесками до статутного фонду страховика,%

Бридун Євгеній

Володимирович

паспорт серії СТ 283919, виданий Ірпінським MB ГУ МВС України в Київській області
14.12.2011 р., зареєстрований у м. Київ, вул. Депутатська 23а, кв. 28 7 498 000,00 49,9867

0 0

Бридун Тетяна Георгіївна паспорт серії СК 317608, виданий Вишнівським МВМ ГУ МВС
України в Київській області 10.09.1996 р., зареєстрована у м. Ірпінь, Київської області вул.
Свердлова 53 3 749 000,00 24,9933 0 0

Новицька Надія Володимирівна паспорт серії CM 577566, виданий Ірпінським MB ГУ МВС
України в Київській області 02.12.2003 р., зареєстрована у м. Ірпінь, Київської області вул.
Незалежності 53 1 955 000,00 13,0333 0 0



8.9. Інші резерви

Тис. гри.

Показник 31.12.2017р. 31.12.2018р.

Капітал у дооцінках (необоротних активів) 0 30784

Резервний капітал 3667 3726

Всього інші резерви 3667 34510

Резервний капітал формується з прибутку у відповідності до Закону України "Про господарські
товариства".

8.10. Довгострокові зобов'язання та забезпечення.

В склад майбутніх витрат і платежів входять зміни резервів компанії.

Тис. грн.

Назва строки балансу 31.12.2017р. 31.12.2018р.

Сума страхових резервів 3587 5681

Частка перестраховиків у резервах 72 771

8.11. Кредиторська заборгованість.

Тис. грн.

Інша поточна кредиторська заборгованість 31.12.2017р. 31.12.2018р.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 8 8

Розрахунки з бюджетом 207 145

0 0розрахунками зі страхування

0 10розрахунками з оплати праці



Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 0 0

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю6929 12783

Інші поточні зобов'язання 0 0

Поточні забезпечення 48 79

Всього 7192 13025

Оцінка адекватності активів.9.

Актуарні розрахунки страхової компанії для перевірки адекватності резервів та її зобов'язань
здійснюв актуарій Редька Антоніна Вікторівна, свідоцтво Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на право займатися актуарними
розрахунками та посвідчувати їх 03-018 від 31.01.2017.

Згідно проведених розрахунків актуарна оцінка резерву незароблених премій станом на
31.12.2018р. становить 3930,1 тис. грн. Актуарна оцінка суми резервів збитків станом на
31.12.2018р. - 1751,1 тис.грн.

Резерв незароблених премій , сформований відповідно до законодавства, становить 3930,1 тис.
резерву, сформованого актуарно за результатами перевіркигрн., що відповідає розміру

адекватності страхових зобов'язань.

Детальний розрахунок адекватності активів і методологія розрахунку, надається у звіті про
оцінку адекватності страхових зобов'язань ПрАТ "СК "Престиж". Вищенаведений звіт компанія
подає разом з фінансовою звітністю.

Інші зміни10.

10.1. Зміни в обліковій політиці компанії.

Фінансова звітність компанії за 2018 р. надається згідно облікової політики у відповідності до
МСФЗ.

В 2018 році було внесено зміни до облікової політики у зв'язку із запровадженням МСФЗ 9
"Фінансові інструменти" та МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами".

10.2. Виправлення помилок.

Виправлення помилок у фінансовій звітності не здійснювалось.



10.3. Умовні зобов'язання і операційні ризики.

Умови господарської діяльності.

Економіці України властиві деякі риси ринку, що розвивається. Зокрема не конвертованість
української гривні, валютний контроль, а так само інфляція. Існуюче податкове та митне
законодавство України допускає різні трактування і схильне до частих змін.

Хоча в економічній ситуації намітилися тенденції до поліпшення, економічна перспектива
України багато в чому залежить від ефективності економічних заходів, фінансових механізмів та
грошової політики, що вживаються Урядом, а так само розвиток фіскальної, правової та
політичної системи.

Нестабільність на міжнародних страхових ринках та на страховому ринку України.

Економіки багатьох країн відчули нестабільність на ринку. Значний спад попиту вплинув на
зупинку деяких підприємств. Внаслідок ситуації, яка склалась на Україні та за кордоном,
незважаючи на можливе вживання стабілізаційних заходів українським Урядом, на дату
затвердження даної фінансової звітності мають місце фактори економічної нестабільності. Стан
економічної нестабільності може тривати і надалі, і, як наслідок, існує ймовірність того, що
активи Компанії не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної
діяльності, що вплине на результати його діяльності.

Економічне середовище

Компанія здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти,
які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися.

Економіка України знаходиться в обтяжуючому стані, говорити про її зріст не доводиться.
Імітація ключових реформ, корупція в вищих ешелонах влади, слабкість банківської системи,
відсутність чіткої і зрозумілої стратегії економічного розвитку не дають приводу очікувати
росту в найближчій перспективі. Зовнішні фактори зараз здійснюють мінімальний вплив на
вітчизняну економіку. Низькі світові ціни на основні продукти експорту скоріше благо для
країни, так як змушують модернізуватися, шукати і розвивати нові конкурентні переваги, нові
ринки, нові продукти, а не просто експлуатувати старий ресурс. Саме рішення внутрішніх
проблем дозволить Україні рушити уперед.

Подальший економічний розвиток залежить від спектру економічних заходів, які вживаються
українським Урядом, а також інших подій , які перебувають поза зоною впливу Компанії.
Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на
реалізацію активів Компанії, а також на здатність Компанії сплачувати заборгованості згідно зі
строком погашення.

Знецінення національної валюти

Компанія використовувала такі офіційні курси обміну валют на кінець року під час підготовки
цієї фінансової звітності:

31 2017грудня року
31 грудня 2018 року



Гривня/1 долар США 28,067223 27,688264

Гривня/1 євро 33,495424 31,714138

Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів.

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної
нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути
реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Компанії.

Ступінь повернення цих активів у звичайній мірі залежить від ефективності заходів, які
знаходяться поза зоною контролю Компанії, спрямованих різними країнами на досягнення
економічної стабільності та пожвавлення економіки. Ступінь повернення дебіторської
заборгованості підприємству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату
балансу. На думку Керівництва, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день
не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

Можливість виникнення потенційних податкових зобов'язань

Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема,
положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачень, а також через практику, що
склалась в загалом нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно
тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву
певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Компанії, ймовірно,
що Компанія змушена буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність
може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви, а також на ринковий
рівень цін на угоди. На думку керівництва, Компанія сплатила усі податки, тому фінансова
звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися
відповідними податковими органами протягом трьох років.

Оподаткування.

Українське податкове, валютне та митне законодавство допускає різні тлумачення і схильне до
частих змін. Інтерпретація керівництвом Компанії даного законодавства стосовно операцій та
діяльності Компанії може бути оскаржена відповідними фіскальними органами. Недавні події,
що відбулися в Україні, вказують на те, що податкові органи можуть зайняти жорсткішу
позицію при інтерпретації законодавства і перевірці податкових розрахунків. Як наслідок
можуть бути донараховані податки, пені, штрафи.

На думку керівництва Компанії відповідні положення законодавства інтерпретовані їм коректно,
ймовірність збереження фінансового становища, в якому знаходиться Компанії у зв'язку з
податковим, валютним і митним законодавством, є високою. Для тих випадків, коли на думку
керівництва Компанії, існують значні сумніви у схоронності зазначеного положення Компанії, у
фінансовій звітності визнані належні зобов'язання.

Судові позови.

Скарг та позовів до суду протягом 2018 р. стосовно надання фінансових послуг ПрАТ "СК
"ПРЕСТИЖ" не зафіксовано.



10.4. Фінансові ризики.

Діяльності Товариства характерна значна кількість ризиків, включаючи вплив змін
заборгованості, курсів обміну іноземних валют. Управління ризиками спрямоване на зменшення
непередбачуваності фінансових ризиків та негативного впливу на фінансові результати
Компанії.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість
чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок
впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких
заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик,
ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий
ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на
основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на
вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Підприємство не здійснює торгівлю фінансовими активами зі спекулятивною метою і не
виписує опціонів. Товариство укладає контракти, що передбачають передачу страхового ризику,
фінансового ризику або одночасно страхового та фінансового ризиків.

Далі описані найбільші фінансові ризики, яких зазнає Компанія.

Управління фінансовими ризиками

Товариство наражається на фінансові ризики внаслідок наявності у неї фінансових активів,
активів перестрахування та страхових зобов'язань. Зокрема основний фінансовий ризик
пов' язаний з недостатністю надходжень від інвестицій у довгостроковій перспективі для
фінансування зобов' язань за страховими ті інвестиційними контрактами. Найважливішими
складовими цього фінансового ризику, на який Товариство наражається передусім внаслідок
характеру своїх інвестицій та зобов' язань, є кредитний ризик, ризик ліквідності та ринкові
ризики(ризик процентної ставки та валютний ризик). Ці ризики виникають у зв'язку з
непогашеними кредитними залишками, невідповідністю строків погашення активів та
зобов' язань і відкритими позиціями процентних ставок та іноземних валют, які великою мірою
залежать від загальних та специфічних ринкових змін. Товариство управляє цими позиціями з
метою отримання довгострокового інвестиційного доходу, що перевищує її зобов'язання за
страховими контрактами. Товариство регулярно готує звіти за портфелями, контрагентами та
категоріями активів та зобов' язань, які подаються її ключовому управлінському персоналу.
Основними методами управління активами та пасивами, який застосовує Товариство, є
забезпечення відповідності суми активів та зобов'язань за страховими та інвестиційними
контрактами за видами виплат власникам контрактів. За кожною окремою категорією
зобов' язань Товариство веде окремий портфель активів. Товариство не змінювала процеси
управління ризиками протягом періодів, представлених у цій звітності.

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе
виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.
Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні
рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.



Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка
інша доступна інформація, щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство
використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;

ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);

" ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за
Національною рейтинговою шкалою;

" ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та
неповернення депозитів протягом останніх п'яти років.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює
три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик
виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок
та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в
акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають
унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони
чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи
чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції
на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення
цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на
вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

У зв'язку із обмеженням обігу цінних паперів, якими володіє Товариство, існує ризик
додаткових збитків від їх знецінення у 2019 році в сумі 3747 тис. грн.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів,
номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних ризиків
здійснюється на основі аналізу чутливості.

Всі операції Компанія проводить в національній валюті України. Операції в валюті в 2018р. не
проводились, залишків валютних коштів на рахунках Компанія не має. Всі інші змінні величини
залишаються постійними. Станом на 31.12.18р. Компанія не мала депозитів та інших фінансових
активів у іноземній валюті, тому її фінансовий стан є нечутливим до впливу зміни іноземних
валют

Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок.



Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме
як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.

Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально
припустимий розмір. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу
можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.

Активи, які наражаються на відсоткові ризики

Тис. грн.

Тип активу 31 грудня 2017 31 грудня 2018

Банківські депозити 3240

4755

Всього3240 4755

Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок Товариство використовувало історичну
волатильність відсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останні 5 років за
оприлюдненою інформацією НБУ.

Товариство визнає, що об?рунтовано можливим є коливання ринкових ставок на +4 процентних
пункти. Проведений аналіз чутливості заснований на припущенні, що всі інші параметри,
зокрема валютний курс, залишатимуться незмінними, і показує можливий вплив зміни
відсоткових ставок на 4 процентних пункти на вартість чистих активів Товариства.

Можлива зміна справедливої вартості боргових фінансових інструментів з фіксованою
відсотковою ставкою розрахована як різниця між дисконтованими грошовими потоками за
діючою ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разі зміни відсоткової ставки за
кожним фінансовим інструментом.

Відсоткові ризики

Тип активу Вартість Середньозважена ставка Потенційний вплив на чисті активи
Товариства в разі зміни відсоткової ставки

На 31.12.2017 р.

Можливі коливання ринкових ставок
- 4,0% пункти

+ 4,0% пункти

Банківські депозити 3240 9% +130 -130

Разом 3240

На 31.12.2018 р.

Можливі коливання ринкових ставок + 4,0% пункти



- 4,0% пункти

Банківські депозити 4755 13% +190 -190

Разом 4755

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань,
пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів
або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство
аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими
активами, зобов'язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної
діяльності. Підприємство здійснює управління своєю ліквідністю шляхом ретельного
моніторингу запланованих платежів у рахунок очікуваних страхових виплат, а також вибуття
грошових коштів внаслідок повсякденної діяльності. Керівництво щомісяця розглядає прогнози
грошових потоків Компанії. Управління потребами ліквідності Компанії здійснюється за
допомогою як короткострокових, так і довгострокових прогнозів.

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в
розрізі строків погашення представлена наступним чином:

Рік, що закінчився 31 грудня 2017 року До 1 місяця Від 1 місяця до 3 місяців Від 3 місяців
до 1 року Від 1 року до 5 роківБільше 5 років Всього

1 2 З 4 5 6 7

Торгова кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 8
8

Поточні забезпечення 48 48

Поточна заборгованість за страховою діяльністюО 6929 6929

Всього56 6929 6985

Рік, що закінчився 31 грудня 2018 року До 1 місяця Від 1 місяця до 3 місяців Від 3 місяців
до 1 року Від 1 року до 5 роківБільше 5 років Всього

Торгова кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 8
8

Поточні забезпечення 79 79

Поточна заборгованість за страховою діяльністю6195 6585 З 12783



Всього6203 6585 12870

Управлінський персонал вважає, що доступні очікувані операційні грошові потоки достатні для
фінансування поточних операцій Компанії.

Управління страховими ризиками

Страховий ризик стосується всіх страхових андерайтингових ризиків у зв’язку зі змінами
збитків, що виникають внаслідок невизначеності розмірів та строків цих збитків. Крім того,
існує ризик змін основних припущень, включаючи рівень витрат та розірвання договорів,
зроблених при оформленні договору/полісу.

Управління страховими ризиками здійснюється завдяки поєднанню андерайтингових політик,
принципів ціноутворення, створення резервів та перестрахування. Особлива увага приділяється
забезпеченню того, щоб сегмент клієнтів, який купує страховий продукт, відповідав основним
припущенням щодо клієнтів, сформованим під час розробки цього продукту та визначення його
ціни.

Андерайтингові процедури встановлюються в рамках загального управління страховим ризиком
і передбачають виконання контрольних процедур актуаріями, які перевіряють фактичні
показники збитковості. Для вдосконалення стандартів андерайтингу використовуються різні
показники ті інструменти статистичного аналізу з тим, щоб можна було покращити показники
збитків та/або забезпечити належне коригування ціноутворення.

10.5. Операції з пов'язаними особами

2018 рік

Операції з пов'язаними особами проводилися з Головою Наглядової Ради (договір 11418 від
02.01.2018 р.), що співпрацюють з компанією на договірних умовах відповідно до рішення
Загальних Зборів акціонерів (Протокол 7 від 11.04.2017 р. та Протокол 8 від 17.04.2018р.),
відповідно до п.4 ст. 10 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг". З Головою Правління Бридуном Є.В. протягом 2018 року був
укладений договір купівлі-продажу цінних паперів БВ-1/18-2 від 03.01.2018 р. на суму 1 690
000,01 грн. Членом Правління ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" обрано директора департаменту
страхування Мирончука Ю.В. відповідно до рішення Наглядової Ради (Протокол 22-2018 від
04.12.2018 р.).

Компенсації провідному управлінському персоналу в загальній сумі склали 89 925,98 грн., в
тому числі розмір заробітної плати Голови Правління Товариства Бридуна Є.В. за 2018 р.
становить 16 215,05 грн., Голови Наглядової Ради Бридун В.В. - 53 699,33 грн., члена Правління
Мирончука Ю.В. - 4 577,80 грн.; розмір оплати за оренду автомобіля Бридуна Є.В. відповідно до
Договору від 04.12.2015 р. - 2 200 грн., до Договору від 04.12.2018р. - 200 грн.; розмір оплати за
оренду автомобіля Мирончука Ю.В. до Договору від 31.10.2018 р. - 200 грн.; відшкодування
витрат на відрядження та за авансовими звітами Бридуну Є.В. - 10 018,40 грн.; відшкодування
витрат на відрядження та за авансовими звітами Бридун В.В. - 2 815,40 грн.



2017 рік

Операції з пов'язаними особами проводилися з Головою ревізійної комісії (договір 09017 від
03.01.2017 р.) та Головою Наглядової Ради (договір 09117/1 від 11.04.2017 р.), що
співпрацюють з компанією на договірних умовах відповідно до рішення Загальних Зборів
акціонерів (Протокол 6 від 02.04.2016р. та Протокол 7 від 11 квітня 2017 р.), відповідно до
п.4 ст. 10 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг". В 2017 році Компанією було отримано поворотну фінансову допомогу від Голови
Правління Бридуна Є.В. в сумі 56,0 тис.грн., згідно договору 09317 від 19.01.2017, яка була
повернута в повному обсязі. З Головою Правління Бридуном Є.В. протягом 2017 року були
укладені договори купівлі продажу цінних паперів БВ-136/17-2 від 28.09.2017 р. на суму 850
002,04 грн., БВ-146/17-2 від 12.10.2017 р. на суму 850 002,04 грн., БВ-190/17-2 від
18.12.2017 р. на суму 1 690 000,01 грн.

Компенсації провідному управлінському персоналу в загальній сумі склали 69907,55 грн., в
тому числі розмір заробітної плати Голови Правління Товариства Бридуна Є.В. за 2017 р.
становить 10587,68 грн., Заступника Голови правління (за період 01.01.-10.04.17 р.) - Голови
Наглядової Ради (за період 11.04.17р.-31.12.17р.) Бридун В.В. - 40780,19 грн.; розмір оплати за
оренду автомобіля Бридуна Є.В. відповідно до Договору від 04.12.2015р. - 1932 грн.; розмір
одноразової матеріальної допомоги Бридун В.В. - 2240 грн.; відшкодування витрат на
відрядження та за авансовими звітами Бридуну Є.В. - 12267,68 грн.; відшкодування витрат на
відрядження та за авансовими звітами Бридун В.В. - 2100 грн.

10.6. Управління капіталом

Компанія розглядає позикові засоби і власний капітал як основні джерела формування
фінансових ресурсів. Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Компанії
продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків, а
також забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку
Компанії. Політика Компанії по управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку
його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капіталу.

10.7. Події після Балансу

Не існує подій , що відбулися після 31 грудня 2018 року, які вимагають коригування або
розкриття у фінансовій звітності та можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.
Немає і не передбачається пред'явлення до Товариства будь-яких претензій , пов'язаних із
судовими справами.

11. Фінансова звітність компанії затверджена Головою правління компанії.



Голова правління Бридун Є.В.

Головний бухгалтер
Поєдинок А.М.



XV, Відомості про аудиторський звіт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА

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

"АРАМА"
2 25409247Ідентифікаційний код юридичної особи

(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)

вул. Турівська, 32, офіс 4, м. Київ,
04070.

З Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

4 Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності

1921

5 Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)

номер: 0706, дата: 28.09.2017

6 з 01.01.2018 по 31.12.2018Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності

02 - із застереженням7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)

8 Пояснювальний параграф (за наявності)
номер: 28/03/19-А, дата: 28, 03,20199 Номер та дата договору на проведення аудиту

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 28.03.2019, дата
закінчення: 22.04.2019

11 Дата аудиторського звіту 22.04.2019
12 Розмір винагороди за проведення річного

аудиту, грн
50 000,00

13 Текст аудиторського звіту
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо річної фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ"

станом на 31 грудня 2018 року

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Акціонерам та Управлінському персоналу ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ"

Національній Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг



Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку

Розділ "Звіт щодо аудиту фінансової звітності"

Думка із застереженнями

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ", код за ЄДРПОУ 38272117, місцезнаходження :
03142, м. Київ, вулиця Василя Стуса, будинок 35/37 (надалі за текстом "Товариство"), що
складається з балансу ( звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р., звіту про фінансові
результати ( звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів за рік, звіту про
власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, та приміток до річної фінансової
звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із
застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в
усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., та його фінансові
результати, власний капітал та рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою,
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - "МСФЗ") та відповідає
вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від
16.07.1999 996-XIV щодо складання фінансової звітності .

Основа для думки із застереженням

Незгода із застосуванням обраної Товариством облікової політики щодо одного із об'єктів
інвестиційної нерухомості

Товариство обрало для оцінки об'єктів інвестиційної нерухомості модель оцінки за
собівартістю відповідно до МСБО 16 та застосовує такий підхід до всієї інвестиційної
нерухомості.

Інвестиційна нерухомість, представлена у вигляді земельної ділянки та житлового
приміщення, які не використовується Товариством для власної діяльності, Примітка 3.4.6;
8.3.

На нашу думку, враховуючи обрану Товариством модель оцінки за собівартістю, облік
інвестиційної нерухомості необхідно здійснювати відповідно до МСБО 40 "Інвестиційна
нерухомість". Пункт 32 цього МСБО вимагає від усіх суб'єктів господарювання визначати
справедливу вартість інвестиційної нерухомості з метою оцінки (якщо суб'єкт господарювання
використовує модель справедливої вартості) або розкриття інформації (якщо суб'єкт
господарювання використовує модель собівартості). Тобто відповідно до МСБО 40 суб'єкт
господарювання може:



а) обирати модель справедливої вартості або модель на основі собівартості для оцінки всієї
інвестиційної нерухомості, яка забезпечує зобов'язання, дохід за якими безпосередньо
пов'язаний зі справедливою вартістю або ж з доходами від конкретних активів, включаючи цю
інвестиційну нерухомість;

б) обирати модель справедливої вартості або ж модель собівартості для всієї іншої
інвестиційної нерухомості, незалежно від вибору, зробленого в а).

Заохочується (але не вимагається), щоб суб'єкт господарювання визначав справедливу
вартість інвестиційної нерухомості на основі оцінювання незалежним оцінювачем, який є
визнаним фахівцем відповідної кваліфікації та має недавній досвід оцінювання інвестиційної
нерухомості, що розташована в подібній місцевості та належить до подібної категорії.

Модель собівартості МСБО 40 допускає, як виняток, застосування пункту 56 МСБО 40,
після початкового визнання суб'єкт господарювання, що обирає модельзгідно якого

собівартості, повинен оцінювати всю свою інвестиційну нерухомість відповідно до вимог
МСБО 16, визначених для цієї моделі, за винятком тієї нерухомості, яка відповідає критеріям
для її класифікації як такої, що утримується для продажу (або включена до ліквідаційної
групи, що класифікована як така, що утримується для продажу) відповідно до МСФЗ 5
"Непоточні активи, утримувані для продажу і припинена діяльність".

На нашу думку, Товариство фактично застосувало модель справедливої вартості інвестиційної
нерухомості при проведенні дооцінки інвестиційної нерухомості у 2018 році відповідно до
МСБО 40, але результати такої переоцінки були відображені у відповідності до МСБО 16
через інший сукупний дохід, що привело до викривлення фінансового результату за 2018 рік,
але на зміни у власному капіталі не вплинуло.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("MCA"). Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за
аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства
згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для
бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого
аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог
та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під
час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в
контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні
думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до
питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що описані
нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.



Ми планували наш аудит за результатами визначення суттєвості та оцінки ризиків суттєвого
викривлення фінансової звітності. Викривлення можуть виникати внаслідок шахрайства або
помилки, які вважаються суттєвими, якщо вони окремо або в сукупності можуть вплинути на
економічні рішення користувачів, які можуть бути прийняті на основі цієї фінансової
звітності. На основі нашого професійного судження суттєвість на рівні Товариства для не
відкоригованих викривлень становила 3% від активів Товариства на звітну дату, що становить
1416 тис. грн.

Чому ми вважаємо це питання ключовим для аудиту? Що було зроблено в ході аудиту?

ТЕХНІЧНІ РЕЗЕРВИ СТРАХОВИКА

Оцінка зобов'язань за договорами страхування

Технічні резерви , що зобов'язане формувати Товариство відповідно до законодавчо -
регуляторних вимог включають:

Резерв незароблених премій .

Товариство розраховує резерв незароблених премій (UPR) методом 1/365 за всіма договорами
страхування, що передбачено МСФЗ 4 "Страхові контракти", Законом України "Про
страхування" та Методикою формування страхових резервів за видами страхування, іншими,
ніж страхування життя, від 17.12.2004р. 3104 зі змінами та доповненнями.

У звітності для національного регулятора Товариство відображає цей резерв без застосування
коефіцієнта 0,8, що допускається національними законодавчо-нормативними актами.
Визнання зобов'язань за договором зазвичай починається з дати підписання, але якщо
зобов'язання за контрактом починаються пізніше дати підписання, Товариство визнає свої
зобов'язання з дати початку покриття ризиків за договором, що не суперечить вимогам
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Резерв незароблених премій , розрахований за вимогами Методики формування страхових
резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, від 17.12.2004р. 3104 зі
змінами та доповненнями за методом "1/365". Станом на 31.12.2018 р. склав 3930 тис. грн.

Резерв збитків за претензіями

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені.

За договорами страхування Товариство визнає страхові резерви , які включають розрахункову
вартість врегулювання усіх претензій , що понесені, але не сплачені на звітну дату, незалежно
від того були вони заявлені , чи ні - резерв збитків, що виникли, але не заявлені (IBNR). Ця



сфера є суб’єктивною і складною у зв'язку із невизначеністю, притаманною оцінці
претензій , які ще не були заявлені Компанії, майбутніх витрат на врегулювання претензій .
Тобто ця сфера вимагає використання ряду припущень, які характеризуються значним
ступенем невизначеності оцінки. Припущення визначаються Товариством методом
Борнхуеттера-Фергюссона. Оцінка таких резервів за договорами страхування залежить
від точності накопиченої в Товариства інформації на підставі минулого досвіду та очікувань
щодо майбутніх тенденцій . Незначні зміни в припущеннях, що використовуються для
оцінки зобов'язань, а саме тих зобов'язань, які відносяться до суми і терміну майбутніх
претензій , можуть мати суттєвий вплив на оцінку резервів за договорами страхування.
Станом на 31.12.2018 р.

IBNR сформовано у сумі 1558 тис. грн.

Резерв збитків заявлених, але не виплачених (RBNS) розраховується Товариством
журнальним методом на підставі оцінки зобов'язань за кожним зверненням окремо.

Збитки визнаються та резерв нараховується за першим зверненням страхувальника (
застрахованої особи). Сума резерву визначається на підставі інформації, отриманої від
страхувальника (застрахованої особи). Остаточний розмір збитку уточнюється за результатами
експертизи або за іншими документами, що його посвідчують.

З огляду на політику Товариства щодо визнання збитків, Компанія, як правило, використовує
найвищу оцінку збитку при формуванні резерву заявлених збитків ( RBNS) за всіма видами
страхування, з огляду на те, що не всі збитки підтверджені експертизою на звітну дату, а отже
оцінка є більш пруденціальною. Станом на 31.12.2018 р. склав 193 тис. грн.

На кожну звітну дату Товариство здійснює тестування достатності сформованих технічних
резервів для майбутніх страхових випадків за поточними договорами (LAT). При проведенні
тесту на достатність використовується краща оцінка, а отже враховуються всі коригування
резервів, зроблені актуарієм. На основі цих резервів формується оцінка щодо рівня
збитковості видів страхування, та оцінка майбутніх грошових потоків, за усіма чинними на
звітну дату договорами.

Тест проводиться на рівні агрегації за кожним видом страхування,так як кожен вид
страхування в Товариства є портфелем однорідних ризиків з подібними характеристиками
щодо ризику. Це означає, що навіть якщо сукупний результат тесту виявиться профіцитом,
РНП (URR) все одно буде визнаватись на рівні кожного виду страхування окремо.

Резерв непередбаченого ризику формується (є додатнім) тільки тоді, коли резерву
незаробленої премії недостатньо для забезпечення майбутніх грошових потоків за договорами
страхування. В іншому випадку (якщо зазначених резервів цілком достатньо для виконання
Страховиком своїх зобов'язань по сформованому страховому портфелю), Резерв
непередбаченого ризику приймається рівним нулю.

Станом на 31.12.2018 року результат проведеного LAT-тесту показав достатність
сформованих резервів на звітну дату (Примітка 9).

Оцінка технічних резервів за договорами страхування залежить від точності даних щодо
обсягу, суми та структури поточних та історичних збитків, так як вони часто



використовуються для формування очікувань щодо майбутніх збитків. Тобто, якщо дані ,
що використовуються для розрахунку страхових зобов'язань або для формування суджень
щодо ключових припущень не є повними або точними, то це може мати суттєвий вплив на
оцінку резервів за договорами страхування.
В результаті усіх вищевказаних факторів технічні резерви за договорами страхування є
ключовим питанням для аудиту Товариства. Наші аудиторські процедури щодо цього
питання включали наступне:

-оцінку та тестування ключових контролів Товариства щодо процесів формування
технічних резервів за договорами страхування;

-тестування резервів на вибірковій основі шляхом порівняння розрахункової суми резерву
конкретного випадку з відповідною документацією;

-підготовку незалежного прогнозу балансів резервів для певних класів страхування;

-визначення рівня обачності, використаного на звітну дату на підставі наступних оплачених
претензій і порівняння його із звітними періодом;

-порівняння припущень з очікуваннями на підставі історичного досвіду Товариства,
існуючими тенденціями і нашими власними знаннями страхового ринку.

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

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

Ми розглянули питання, чи є розкриття інформації Товариством щодо технічних резервів за
договорами страхування , в тому числі ступінь оцінки чуттєвості до ключових припущень і
аналіз історії збитків достатнім.

ОЦІНКА АКТИВІВ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ ТА ЗНЕЦІНЕННЯ АКТИВІВ
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Відповідно до вимог МСФЗ було проведено переоцінку фінансових інвестицій , що
знаходяться на балансі Товариства(рядок 1160 "Поточні фінансові інвестиції") до їх
справедливої вартості. Зокрема, станом на 31.12.2018р. проведено уцінку фінансових



інвестицій Товариства до їх справедливої вартості, яка склала 3746,6 тис. гри., що призвело до
зміни обсягів та структури активів. Товариством були визнані збитки від зменшення
корисності фінансових інвестицій на суму 21163,9 тис. грн. та результат знецінення був
відображений у фінансовій звітності через прибутки та збитки.

Протягом звітного періоду було проведено переоцінку вартості обох об'єктів інвестиційної
нерухомості (рядок 1015 "Інвестиційна нерухомість") з залученням зовнішніх незалежних
оцінювачів (експертів). Незалежним оцінювачем ТОВ "ЦЕНТР РЕДЖІО", згідно Договору

25.6/18 від 25 червня 2018 року, проведено незалежну оцінку майна, а саме: квартири
загальною площею 43,60 кв. м., що розташована за адресою: м. Київ, вул. Депутатська, буд.
23а, кв. 28, з метою визначення вартості для цілей бухгалтерського обліку (вид вартості -
ринкова вартість). Ринкова вартість за результатами оцінки склала 2 463,8 тис. грн.

За Договором 12/12-02 від 12.12.2018 р. незалежним оцінювачем ПП "Донецько-Східний
Брокерський Торговий Дім" проведено незалежну оцінку земельної ділянки, яка розташована
за адресою: Київська область, Макарівський район, с/рада Пашківська, кадастровий номер
3222786500:03:002:0049, площа 3,4392 га., з метою визначення її ринкової вартості. Ринкова
вартість за результатами оцінки склала 29 731,3 тис. грн.

Результати переоцінки суттєво змінили структуру активів.

Обсяги всіх операцій , описаних в цьому параграфі, перевищують 10% від загальної величини
У Примітках 8.3; 8.4 описані проведені Товариством

операції з уцінки фінансових інвестицій (акцій )та переоцінки двох об'єктів інвестиційної
нерухомості.

активів на останню дату.

Зважаючи на значність цих показників аудиторами була здійснена суцільна перевірка
відображення в бухгалтерському обліку результатівдокументів, що є підставою для

переоцінки обох об'єктів інвестиційної нерухомості.

Ми підкреслюємо, що аудитори не несуть відповідальності за проведені незалежними
оцінювачами (експертами) оцінки обох об'єктів інвестиційної нерухомості, в результаті
застосування яких Товариством , були змінені обсяги та структура активів.

Також нами були вивчені документи, щодо проведеної Товариством уцінки фінансових
інвестицій (акцій ). Фактично Товариством були враховані зауваження попереднього аудитора
щодо визначення Товариством справедливої вартості поточних фінансових інвестицій .

Інша інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї



Аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ’’СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ" станом на 31 грудня 2017 року та за рік, що закінчився зазначеною
датою, було проведено іншим аудитором, який у звіті від 17 квітня 2018 року висловив
думку із застереженням. Підставою для надання думки із застереженням була незгода з
оцінкою справедливої вартості поточних фінансових інвестицій .

Інша інформація

Річні звітні дані страховика

Інша інформація складається з річних звітних даних страховика станом на 31.12.2018 року,
складена відповідно до вимог, затверджених Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 р. 39 (Порядок 39) зі
змінами, затвердженими Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04.09.2018 року 1521. Річні звітні дані
страховика ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" підтверджено іншим суб'єктом аудиторської діяльності
ТОВ "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП" (код 35316245, включено до Реєстру аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності 4026), звіт з надання впевненості від 11.03.2019 р.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за річні звітні дані страховика.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на інформацію щодо річних звітних
даних страховика та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої
інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з
річними звітними даними та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між
іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час
аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на
основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення річних
звітних даних страховика, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Звіт з корпоративного управління

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша
інформація - фінансова та/або нефінансова інформація (крім фінансової звітності та звіту
аудитора щодо неї), яка входить до складу річного звіту Товариства станом на 31.12.2018
року, складеного відповідно до вимог Закону України Про цінні папери та фондовий ринок

3480-IV від 23.02.2006 (далі Закон 3480-IV ) та Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісією з цінних паперів
та фондового ринку (НКЦПФР) 2826 від 03.12.2013р. зі змінами від 04.12.2018р. 854
(Положення 2826). До складу цієї інформації включено Звіт про корпоративне управління.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з



іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва
невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями,
отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве
викривлення.

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

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не
висловлюємо свою думку щодо цієї іншої інформації, за виключенням виконання вимог, які

Законом України Про цінні папери та фондовий ринок 3480-IV, пунктинакладаються
5-9 частини 3 пункту 3 статті 40-1.,

Наше дослідження Звіту про корпоративне управління проводиться у відповідності до MCA
720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації". Це означає, що наше дослідження
Звіту про корпоративне управління є відмінним та суттєво меншим за обсягом порівняно з
аудитом, який проводиться у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ми вважаємо,
що наше дослідження надало нам достатню основу для формування нашої думки.

На нашу думку, інформація, яка була включена до Звіту про корпоративне управління у
відповідності до вимог пунктів 5- 9 частини 3 пункту 3 статті 40-1 Закону 3480-IV та яка
була включена до складу річного звіту Товариства станом на 31.12.2018 року, була
підготовлена у відповідності до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
пункти 5-9 частини 3 пункту 3 статті 40-1 , і надана інформація узгоджена з фінансовою
звітністю Товариства

На нашу думку Звіт про корпоративне управління включає всю інформацію, про яку йде мова
у пунктах 5-9 та 1-4 частини 3 пункту 3 статті 40-1. Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок".

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

Наша думка про фінансову звітність не розповсюджується на звіт про управління. У зв'язку з
нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі звітом про
управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва неузгодженість між звітом про
управління і фінансовою звітністю Товариства та чи цей звіт про управління виглядає таким,
що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо
висновку, що існує суттєва невідповідність між звітом про управління і фінансовою звітністю
та/або цей звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве неправильне твердження,
ми зобов'язані повідомити про цей факт.



Станом на дату цього звіту аудиторам не представлено Звіт про управління ПрАТ "СК
"ПРЕСТИЖ" за 2018 рік.

’

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

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

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

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

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання об?рунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора,
що містить нашу думку. Об?рунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не
гарантує, що аудит, проведений відповідно до MCA, завжди виявить суттєве викривлення,
якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як об?рунтовано очікується, вони
можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї
фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог MCA, ми використовуємо професійне судження та
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

о Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство
може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування
заходами внутрішнього контролю;

о Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо



ефективності системи внутрішнього контролю;

о Оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та об?рунтованість облікових
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

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

о Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу
її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

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

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

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими
повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової
звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці
питання в своєму звіті аудитора окрім випадків, коли законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки
такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Розділ "Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів"

Відповідно до вимог, встановлених частиною третьою та частиною четвертою статті 14
Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від
21 грудня 2017 року 2258-VHI (Закон 2258) до аудиторського звіту, наводимо наступну
інформацію.

Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність продовження



діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на безперервній основі у
разі наявності такої невизначеності

Ми звертаємо увагу на Примітку 2.3. "Припущення про безперервність діяльності у фінансовій
звітності", яка зазначає, що фінансова звітність ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" підготовлена
виходячи з припущення безперервності діяльності. Аудиторами не виявлено подій або умов,
які вказують на існування суттєвої невизначеності, що може поставити під значний сумнів
здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.

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

Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ", протокол 12 від 26.03.2019р.

Загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням
продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень - перший рік першого
призначення ТОВ "АФ "АРАМА" для обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
Продовження повноважень та повторні призначення не мали місця.

Інформація щодо аудиторських оцінок

Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей звіт незалежного
аудитора, ми виконали аудиторські оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у
фінансовій звітності, що перевірялася, зокрема внаслідок шахрайства, що включають ризик
недостатності сформованих на звітну дату резервів Товариства (страховика). Це питання
описане в розділі "Ключові питання аудиту" цього звіту.

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

В результаті перевірки системи внутрішнього контролю, проведеної для цілей аудиту
фінансової звітності Товариства, нами не виявлено суттєвих недоліків у системі внутрішнього
контролю Товариства, які могли б негативно вплинути на можливість Товариства
обліковувати, обробляти, узагальнювати та відображати у звітності бухгалтерські та інші
фінансові дані, складати фінансову звітність, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок
шахрайства або помилки, невідповідностей законодавчим, нормативним вимогам.

Під час проведення аудиту ми перевірили наявність факторів ризику шахрайства, зокрема
шляхом тестування. Аудитори не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про
можливість того, що фінансова звітність Товариства містить суттєве викривлення внаслідок
шахрайства

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

На основі проведеного аудиту ми склали цей звіт незалежного аудитора та додатковий звіт для
Наглядової ради Товариства, яка виконує функції аудиторського комітету в Товаристві.



Будь-які неузгодженості вказаних звітів відсутні.

Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про незалежність
ключового партнера з аудиту та суб’єкта аудиторської діяльності від юридичної особи при
проведенні аудиту

Ми підтверджуємо, що протягом минулого і поточного років не надавали ПрАТ ”СК
"ПРЕСТИЖ" ніяких послуг, заборонених законодавством України, в тому числі заборонених
частиною четвертою статті 6 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність".

Нами не було ідентифіковано жодних загроз нашої незалежності як на рівні аудиторської
фірми, так і на рівні ключового партнера з аудиту та персоналу, задіяному у виконанні
завдання з аудиту . Ми не надавали Товариству жодних інших послуг, включаючи
неаудиторські послуги, окрім аудиту фінансової звітності .

Інформація про інші надані суб’єктом аудиторської діяльності юридичній особі або
контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту,
що не розкрита у звіті про управління або у фінансовій звітності

Ми не надавали ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" або контрольованим Товариством суб'єктам
господарювання ніяких послуг, крім послуг з обов'язкового аудиту.

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень

Ми виконали аудит в обсязі, передбаченому вимогами MCA, Законом України "Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність" та інших законодавчих та нормативних актів.

Ми не наводимо повторно інформацію щодо обсягу аудиту, оскільки вона наведена у інших
розділах цього звіту.

Інша інформація, яка щонайменше має наводитись в аудиторському звіті за результатами
обов'язкового аудиту згідно Закону 2258, наведена в інших параграфах цього звіту
незалежного аудитора.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ"

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

Дата внесення змін до статуту 02.04.2016 р.

Дані про ліцензії на здійснення страхової діяльності
21.11.2012 року, 190482 - 190484 від 24.12.2012 року, 284165 - 284168 від 05.11.201Зроку,
АЕ 641937-641940 від 05.06.2015 р., чотири ліцензії, видані згідно розпорядженень
Нацкомфінпослуг 772,773 від 12.04.2016р.

Ліцензії серії АЕ 190440 - 190442 від

Всього вісімнадцять ліцензій із безстроковим терміном дії, з яких 7 ліцензій з обов’язкового
страхування.

Інші елементи

Основні відомості про аудиторську фірму.

Повне найменування:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ’’АУДИТОРСЬКА ФІРМА
’’АРАМА”;

Код за ЄДРПОУ 25409247

ТОВ "АФ "АРАМА" включена до "Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності" за
номером 1921 до розділів: "Суб’єкти аудиторської діяльності"; "Суб'єкти аудиторської
діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності"; "Суб'єкти
аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
підприємств, що становлять суспільний інтерес".

Місцезнаходження:

вул. Турівська, 32, офіс 4, м. Київ, 04070.

Телефон: (044) 4287129; тел. (факс): (044) 4287130.

Дата і номер договору на надання аудиторських послуг:

Договір 28/03/19-Авід 28.03.2019р.



Дата початку проведення аудиту: 28.03.2019р.

Дата закінчення проведення аудиту: 22.04.2019р.

Ключовим партнером завдання з аудиту,

результатом якого є цей звіт незалежного аудиторам

Директор ТОВ "АФ нДРАМА”
Лідія Іванівна

Антипенко

сертифікат серія А 000760 дата видачі 25.01.1996р. чинний до 25.01.2020р.

Адреса аудитора:

вул. Турівська, 32, офіс 4, м. Київ, 04070

Дата складання звіту: 22 квітня 2019 року.

Місце видачі: м. Київ.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована
з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових
потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при
прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018
року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 1 січня 2018 року, що
офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає
всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує
достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та
зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.



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

Дата оприлюднення
Повідомлення

(Повідомлення про
інформацію) у

загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або

через особу, яка
провадить
діяльність з

оприлюднення
регульованої

інформації від імені
учасників

фондового ринку

Дата
виникнення

події
Вид інформації

1 2 З
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних

паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
07.09.2018 10.09.2018

Відомості про змін}' склад} посадових осіб емітента04.12.2018 05.12.2018


