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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 цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за 2180/24712 (із
змінами) (далі - 1Іоложеі і л
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Бридун Євгеній ВолодимировичГолова Пра

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

(посад®£

Щга^мітента цінних паперів за 2020 рік
1. Загальні відомостітаево >•

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 29.04.2021, Затвердити річну інформацію
емітента за 2020 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 діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

www.prestige-ic.com.ua/ua/about/issuer
info

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

30.04.2021
(URL-адреса сторінки) (дата)



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  
4. Інформація щодо 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 щодо емітента  
9. Опис бізнесу X 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 
1) інформація про органи управління X 
2) інформація про посадових осіб емітента X 
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 
посадовим особам емітента в разі їх звільнення X 
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв) X 
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 
2) інформація про розвиток емітента X 
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 X 
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування X 
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків X 
4) звіт про корпоративне управління X 
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати X 
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X 
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 
- інформація про наглядову раду X 
- інформація про виконавчий орган X 
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента X 
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента X 
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента X 
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 
- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 
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) X 
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 X 
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
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 такого емітента X 
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 X 
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X 
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3) інформація про зобов'язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів  
26. Інформація про 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 X 
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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 X 
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: 
 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПРЕСТИЖ" 
2. Скорочене найменування (за наявності) 
 ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" 
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 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 
 65.20 - Перестрахування 
 66.22 - Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 
10. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", м.Київ, МФО 322001 
2) IBAN 
 UA603220010000026506001090518 
3) поточний рахунок 
 UA603220010000026506001090518 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 , МФО  
5) IBAN 
  
6) поточний рахунок 
  
 
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер 
ліцензії 

Дата 
видачі 

Орган державної влади, що 
видав ліцензію 

Дата 
закінчення 
строку дії 
ліцензії (за 
наявності) 

1 2 3 4 5 
Добровiльне страхування вiд 
вогневих ризикiв та ризикiв 

стихiйних явищ 

АЕ №190440 08.11.2012 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

 

Опис В зв'язку з тим, що строк дiї лiцензiї необмежений, прогноз щодо 
продовження термiну дiї виданої лiцензiї вiдсутнiй 



Добровiльне страхування майна 
[крiм залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного 
транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 
водного транспорту), вантажiв 

та багажу (вантажобагажу)] 

АЕ №190441 08.11.2012 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

 

Опис В зв'язку з тим, що строк дiї лiцензiї необмежений, прогноз щодо 
продовження термiну дiї виданої лiцензiї вiдсутнiй 

Добровiльне страхування 
вiдповiдальностi перед третiми 

особами [крiм цивiльної 
вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту, 
вiдповiдальностi власникiв 

повiтряного транспорту, 
вiдповiдальностi власникiв 

водного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiст] 

АЕ №190442 08.11.2012 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

 

Опис В зв'язку з тим, що строк дiї лiцензiї необмежений, прогноз щодо 
продовження термiну дiї виданої лiцензiї вiдсутнiй 

Добровiльне страхування 
наземного транспорту (крiм 

залiзничного) 

АЕ №190482 13.12.2012 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

 

Опис В зв'язку з тим, що строк дiї лiцензiї необмежений, прогноз щодо 
продовження термiну дiї виданої лiцензiї вiдсутнiй 

Добровiльне страхування вiд 
нещасних випадкiв 

АE №190483 13.12.2012 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

 

Опис В зв'язку з тим, що строк дiї лiцензiї необмежений, продовження 
термiну дiї не передбачається 

Добровiльне страхування 
фiнансових ризикiв 

AE №190484 13.12.2012 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

 

Опис В зв'язку з тим, що строк дiї лiцензiї необмежений, прогноз щодо 
продовження термiну дiї виданої лiцензiї вiдсутнiй 

Страхування цивiльної 
вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту 
(включаючи вiдповiдальнсть 

перевiзника) 

АЕ №284165 15.10.2013 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

 

Опис безстрокова 
Медичне страхування 

(безперервне страхування 
здоров'я) 

АЕ №284167 15.10.2013 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

 

Опис безстроковий 
Страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 
АЕ №284166 15.10.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює регулювання у сферi 
ринкiв фiнансових послуг 

 

Опис безстрокий 
Страхування медичних витрат АЕ №284168 15.10.0201 Нацiональна комiсiя, що  



здiйснює регулювання у сферi 
ринкiв фiнансових послуг 

Опис Безстроковий 
Обов'язкове страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 
суб'єктiв господарювання за 

шкоду, яку може бути заподiяно 
пожежами та аварiями на 

об'єктах пiдвищеної небезпеки, 
включаючи 

пожежовибухонебезпечнi 
об'єкти 

АЕ №641937 26.05.2015 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

 

Опис Безстроковий 
Обов'язкове страхування 
вiдповiдальностi суб'єктiв 
перевезення небезпечних 

вантажiв на випадок настання 
негативних наслiдкiв при 
перевеезеннi небезпечних 

вантажiв 

АЕ №641938 26.05.2015 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

 

Опис Безстроковий 
Обов'язкове страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 
громадян України, що мають у 
власностi чи iншому законному 
володiннi зброю, за шкоду, яка 

може бути заподiяна третiй 
особi або її майну внаслiдок 

володiння, зберiгання чи 
використання цiєї 

зброїОбов'язко 

АЕ №641939 26.05.2015 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

 

Опис Безстроковий 
Обов'язкове особисте 

страхування вiд нещасних 
випадкiв на транспортi 

АЕ №641940 26.05.2015 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

 

Опис Безстроковий 
добровiльне страхування 

здоров'я на випадок хвороби 
б/н 12.04.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює регулювання у сферi 
ринкiв фiнансових послуг 

 

Опис 
Безстроково 
Розпорядження Нацкомфiнпослуг №773 вiд 12.04.2016 р. 
 

обов'язкове страхування 
майнових ризикiв при 

промисловiй розробцi родовищ 
нафти i газу у випадках, 

передбачених Законом України 
"Про нафту i газ" 

б/н 12.04.2016 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

 

Опис 
безстрокова 
Розпорядження Нацкомфiнпослуг №772 вiд12.04.2016 
 

обов'язкове особисте 
страхування працiвникiв 
вiдомчої (крiм тих, якi 

б/н 12.04.2016 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

 



працюють в устрановах i 
органiзацiях, що фiнансуються з 

Держбюджету України) та 
сiльської пожежної охорони i 

членiв добровiльних пожежних 
дружин (команд) 

Опис 
безстрокова 
Розпорядження Нацкомфiнпослуг №772 вiд 12.04.2016 
 

обов'язкове страхування 
предмета iпотеки вiд ризикiiв 

випадкового знищення, 
випадкового пошкодження або 

псування 

б/н 12.04.2016 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

 

Опис 
безстрокова 
Розпорядження Нацкомфiнпослуг №772 вiд 12.04.2016 р. 
 

Добровiльне страхування 
кредитiв (у тому числi 

вiдповiдальностi позичальника 
за непогашення кредиту) 

б/н 11.04.2019 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

 

Опис безстрокова 
Розпорядження №579 вiд 11.04.2019 р. 

Добровiльне страхування 
виданих гарантiй (порук) та 

прийнятих гарантiй 

б/н 11.04.2019 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

 

Опис безстрокова 
Розпорядження №579 вiд 11.04.2019 р. 

Добровiльне страхування 
сiльськогосподарської продукцiї 

б/н 11.04.2019 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

 

Опис безстрокова 
Розпорядження №579 вiд 11.04.2019 р. 

Обов'язкове особисте 
страхування медичних i 

фармацевтичних працiвникiв 
(крiм тих, якi працюють в 

установах i органiзацiях, що 
фiнансуються з Держ. бюджету 

України) на випадок 
iнфiкування вiрусом 

iмунодефiциту людини при 
виконаннi ними службових 

обов'язкi 

б/н 11.04.2019 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

 

Опис безстрокова 
Розпорядження №579 вiд 11.04.2019 р. 

Обов'язкове страхування 
вiдповiдальностi власникiв 
собак (за перелiком порiд, 

визначених Кабiнетом Мiнiстрiв 
України) щодо шкоди, яка може 

бути заподiяна третiм особам 

б/н 11.04.2019 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

 

Опис безстрокова 
Розпорядження №579 вiд 11.04.2019 р. 



Обов'язкове страхування 
цивiльно-правової 

вiдповiдальностi приватного 
нотарiуса 

б/н 11.04.2019 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

 

Опис безстрокова 
Розпорядження №579 вiд 11.04.2019 р. 

Обов'язкове страхування 
професiйної вiдповiдальностi 
призначених органiв з оцiнки 

вiдповiдностi та визнаних 
незалежних органiзацiй за 

шкоду, яку може бути заподiяно 
третiм особам 

б/н 11.04.2019 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг 

 

Опис безстрокова 
Розпорядження №579 вiд 11.04.2019 р. 

Обов'язкове страхування життя i 
здоров'я спецiалiстiв 

ветеринарної медицини 

б/н 13.11.2020 Нацiональний банк України  

Опис Безстрокова 
Рiшення НБУ №21/1805-пк вiд 13.11.2020 р 

Обов'язкове страхування 
спортсменiв вищих категорiй 

б/н 13.11.2020 Нацiональний банк України  

Опис Безстрокова 
Рiшення НБУ №21/1805-пк вiд 13.11.2020 р 

Обов'язкове страхування тварин 
(крiм тих, що використовуються 
у цiлях сiльськогосподарського 

виробництва) на випадок 
загибелi, знищення, вимушеного 

забою, вiд хвороб, стихiйних 
лих та нещасних випадкiв у 

випадках та згiдно з перелiком 
тварин, встановлени 

б/н 13.11.2020 Нацiональний банк України  

Опис Безстрокова 
Рiшення НБУ №21/1805-пк вiд 13.11.2020 р 

Обов'язкове страхування 
цивiльної вiдповiдальностi 
iнвестора, в тому числi за 

шкоду, заподiяну довкiллю, 
здоров'ю людей, за угодою про 
розподiл продукцiї, якщо iнше 
не передбачено такою угодою 

б/н 13.11.2020 Нацiональний банк України  

Опис Безстрокова 
Рiшення НБУ №21/1805-пк вiд 13.11.2020 р 

Обов'язкове страхування 
цивiльної вiдповiдальностi 

оператора ядерної установки за 
ядерну шкоду, яка може бути 
заподiяна внаслiдок ядерного 

iнциденти 

б/н 13.11.2020 Нацiональний банк України  

Опис Безстрокова 
Рiшення НБУ №21/1805-пк вiд 13.11.2020 р 

Обов'язкове страхування 
професiйної вiдповiдальностi 

б/н 13.11.2020 Нацiональний банк України  



осiб, дiяльнiсть яких може 
заподiяти шкоду третiм особам, 

за перелiком, встановленим 
Кабiнетом Мiнiстрiв України 

Опис Безстрокова 
Рiшення НБУ №21/1805-пк вiд 13.11.2020 р 

обов'язкове страхування 
професiйної вiдповiдальностi 

осiб, дiяльнiсть яких може 
заподiяти шкоду третiм особам, 

за перелiком, встановленим 
Кабiнетом Мiнiстрiв України 

б/н 13.11.2020 Нацiональний банк України  

Опис Безстрокова 
Рiшення НБУ №21/1805-пк вiд 13.11.2020 р 

Добровiльне страхування 
залiзничного транспорту 

б/н 13.11.2020 Нацiональний банк України  

Опис Безстрокова  
Рiшення НБУ №21/1805-пк вiд 13.11.2020 р 

 
XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
н/д 
 
Cередньооблікова 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 кiлькiсть працiвникiв (осiб) -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 
 
Cпільна 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. Загальнi положення щодо облiкових полiтик 
3.2.1. Основа формування облiкових полiтик 



Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 
застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ 
наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову 
звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до 
яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є 
несуттєвим. 
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно 
до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних 
МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з 
клiєнтами". 
3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках 
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших 
подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, 
для яких iншi полiтики можуть бути доречними. 
З 23 травня 2020 року змiнено вартiсний критерiй визначення основних засобiв з 6000 до 20000 
гривень.  
3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв 
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим 
НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", та форми Примiток, що розробленi у 
вiдповiдностi до МСФЗ. 
3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах 
Згiдно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, 
визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або 
"собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як 
частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.  
Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв 
здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про 
основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про 
основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових 
записiв Товариства. 
3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв 
3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ, 
коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. 
Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку 
за датою розрахунку. 
За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi 
строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання 
зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв).   
Товариство класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому або за 
амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв:  
а) моделi бiзнесу суб'єкта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та  
б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу. 
Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв: 
" фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 
переоцiнки у прибутку або збитку; 
" фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю; 
" фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 
переоцiнки в iншому сукупному доходi. 
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство 
оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю. 



При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:  
а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та  
б) отриманою компенсацiєю (включаючи будь-який новий отриманий актив мiнус будь-яке нове 
взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку. 
Фiнансовий актив оцiнюється  за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбавається з метою 
одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують  
грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку 
основної суми.  
Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, 
який облiковується за амортизованою вартiстю. 
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у 
вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 
3.3.2. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках. 
Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно 
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни 
вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi 
короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в 
нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. 
Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна валюта, яка визначена в п.2.2 цих 
Примiток. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання 
активами. 
Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх 
номiнальнiй вартостi. 
Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюється за 
амортизованою собiвартiстю. 
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi 
здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України 
(НБУ). 
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в банках (наприклад, у 
випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть 
бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про 
лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, 
визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного 
перiоду. 
3.3.3. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю 
До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить 
облiгацiї, депозити, дебiторську заборгованiсть, у тому числi позики, та векселi.  
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи 
метод ефективного вiдсотка. 
Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовує одну чи кiлька 
ставок дисконту, котрi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових 
iнструментiв, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики, включаючи кредитну 
якiсть iнструмента, залишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом є 
фiксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якiй 
здiйснюватимуться платежi.  
Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у 
розмiрi, що дорiвнює: 
- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не 



зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання; 
- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту, якщо кредитний 
ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного визнання. 
У випадку фiнансових активiв кредитним збитком є теперiшня вартiсть рiзницi мiж договiрними 
грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; i грошовими 
потоками, якi Товариство очiкує одержати на свою користь. 
Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим 
iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки 
Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику 
настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового 
iнструмента. Для виконання такої оцiнки Товариство порiвнює ризик настання дефолту 
(невиконання зобов'язань) за фiнансовим iнструментом станом на звiтну дату з ризиком 
настання дефолту за фiнансовим iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує 
при цьому обгрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без 
надмiрних витрат або зусиль, i вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту 
первiсного визнання. 
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iнструментом 
не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що 
фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику станом на звiтну дату. 
У випадку фiнансового активу, що є кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не є 
придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнює 
очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою 
вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною 
ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або 
збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi. 
Товариство визнає банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьох до дванадцяти 
мiсяцiв з дати фiнансової звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв ймовiрно 
призведе до значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй. 
Товариство вiдносно банкiвських депозитiв має наступну модель розрахунку збитку вiд 
знецiнення фiнансового активу: 
- при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний рiвень рейтингу 
uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабiльний", що присвоюється 
рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного реєстру уповноважених рейтингових 
агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховується в залежностi вiд 
строку та умов розмiщення (при розмiщеннi вiд 1 до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку складає 0%, вiд 
3-х мiсяцiв до 1 року - 1% вiд суми розмiщення, бiльше 1 року - 2%); 
- при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний 
рiвень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного 
реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв 
збитку розраховується у розмiрi вiд 7% до 20% вiд суми вкладу в залежностi в розмiру ризикiв. 
Дебiторська заборгованiсть 
Безумовна дебiторська заборгованiсть визнається як актив тодi, коли Товариство стає стороною 
договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне право одержати грошовi кошти.  
Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю. 
Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi вiдбувається за 
амортизованою вартiстю.  
Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за 
сумою первiсного визнання, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 
3.3.4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням результату 
переоцiнки у прибутку або збитку 
До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, вiдносяться акцiї та паї 



(частки) господарських товариств. 
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. 
Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом 
органiзатора торгiвлi. 
Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi 
активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за 
вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на 
користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу 
активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за 
найсприятливiший ринок. 
При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi 
вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, 
максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих 
вхiдних даних. 
Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, 
Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення 
можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами 
кон'юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi 
фондового ринку. 
Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi 
включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням 
наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких 
емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд. 
3.3.5. Зобов'язання.  
Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Товариство стає стороною 
договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти. 
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених 
ознак: 
" Керiвництво Товариства сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає 
погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 
" Керiвництво Товариства не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання 
протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання 
зобов'язань.  
Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.  
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за 
сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 
3.3.6. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати 
актив та виконати зобов'язання одночасно. 
3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв,  нематерiальних активiв та iнвестицiйної 
нерухомостi 
3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв 
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 
використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних 
i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 
бiльше одного року та вартiсть яких до 23.05.2020 року бiльше 6000 грн., пiсля 23.05.2020 року 
бiльше 20 000 грн. 
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби 
оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi 



збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки 
виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до 
переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до 
нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. 
3.4.2. Подальшi витрати. 
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне 
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку 
чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi 
подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 
3.4.3. Амортизацiя основних засобiв. 
Амортизацiя окремого об'єкта основних засобiв розраховується iз застосуванням прямолiнiйного 
методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на 
очiкуваний перiод корисного використання об'єкта основних засобiв, вираженого у роках. 
Мiсячна сума амортизацiї визначається дiленням рiчної суми амортизацiї на 12 або дiлення 
вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод корисного використання об'єкта основних 
засобiв, вираженого у мiсяцях. 
Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому об'єкт основних 
засобiв став придатним для корисного використання. 
Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття 
об'єкта основних засобiв, переведення його на реконструкцiю, модернiзацiю, добудову, 
дообладнання, консервацiю. 
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного 
використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. 
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої 
актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання 
активу. 
3.4.4. Нематерiальнi активи 
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої 
амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя 
нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного протягом строкiв їх 
корисного використання. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або 
iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав. 
3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв 
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може 
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного 
вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його 
балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не 
облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, 
визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i 
тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного 
вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв 
коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi 
необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання. 
3.4.6. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi 
Визнання iнвестицiйної нерухомостi 
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину 
будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову 
оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для 
досягнення обох цiлей, а не для: (а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при 
наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi. 
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) є ймовiрнiсть того, що 



Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною 
нерухомiстю, (б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. 
Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та 
другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних 
цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та 
вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.  
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить: 
- власнi примiщення у разi, якщо частка загальної площi примiщення, яка використовується для 
дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, не перевищує 10 %; 
- земля, що утримується з метою отримання вигод вiд зростання капiталу в довгостроковiй 
перспективi, а не для реалiзацiї в короткостроковiй перспективi в процесi дiяльностi; 
- земля, подальше використання якої на цей час не визначено; 
- будiвля, що перебуває у власностi Товариства або в розпорядженнi за договором про 
фiнансовий лiзинг (оренду) та надається в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома договорами про 
оперативний лiзинг (оренду); 
- будiвля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в лiзинг (оренду) за одним або 
кiлькома договорами про оперативний лiзинг (оренду); 
- нерухомiсть, яка будується або полiпшується для майбутнього використання як iнвестицiйна 
нерухомiсть. 
Первiсна та подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi 
Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Витрати на операцiю 
включаються до первiсної вартостi. Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає 
цiну її придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо 
вiднесенi витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних 
послуг, податки, пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю. 
Товариство обирає для оцiнки об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi модель оцiнки за собiвартiстю 
вiдповiдно до МСБО 16 та застосовує такий пiдхiд до всiєї iнвестицiйної нерухомостi. 
3.4.7. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу  
Товариство класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 
вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного 
використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в 
бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю 
з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не 
нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi 
активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про 
фiнансовi результати. 
3.4.8. Облiковi полiтики щодо оренди 
Договiр є, чи мiстить оренду, якщо договiр передає право контролювати користування 
iдентифiкованим активом протягом певного перiоду часу в обмiн на компенсацiю. 
На дату початку оренди визнається актив з права користування та орендне зобов'язання у 
вiдповiдностi до МСФЗ 16 "Оренда". 
3.5. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток 
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого 
податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi 
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати 
Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в 
основному чинних) на дату балансу. 
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою 
податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж 
балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою. 
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що 



пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi 
наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути 
використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених 
податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не 
iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити 
використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. 
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть 
застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає 
поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний 
перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у 
власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу. 
Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, 
якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. 
3.6. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань  
3.6.1. Забезпечення 
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 
конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж 
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 
економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 
Товариство також створює резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових) 
вiдпусток. Розрахунок такого резерву здiйснюється на пiдставi правил Облiкової полiтики 
Товариства. Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягає iнвентаризацiї на кiнець року. 
Розмiр вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне страхування з 
цих сум, розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаної працiвниками 
вiдпустки та їхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого розрахунку. 
Також можуть враховуватися iншi об'єктивнi фактори, що впливають на розрахунок цього 
показника. У разi необхiдностi робиться коригуюча проводка в бухгалтерському облiку згiдно 
даних iнвентаризацiї резерву вiдпусток. 
3.6.2. Виплати працiвникам 
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть 
короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час 
надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 
3.6.3 Страховi та iнвестицiйнi контракти- класифiкацiя.  
Компанiя укладає контракти, що передбачають передачу страхових ризикiв або фiнансових 
ризикiв або обох видiв ризикiв. Страховими є контрактами, якi передають суттєвий страховий 
ризик. Такi контракти можуть також передавати фiнансовий ризик. В якостi загальної полiтики 
Компанiя визнає значним ризиком потенцiйне зобов'язання по виплатi вiдшкодування у разi 
настання страхового випадку, що принаймнi на 10% перевищує суму вiдшкодування, що 
пiдлягає виплатi у разi, якщо страховий випадок не вiдбудеться.  
Iнвестицiйними контрактами є договори, якi передають фiнансовi ризики без значного 
страхового ризику.  
Деякi з страхових та iнвестицiйних контрактiв мають умови дискрецiйної участi (УДУ). Ця 
умова дає право на отримання, в додаток до гарантованих виплат, додатковi виплати i бонуси:  
А) якi, ймовiрно, становитимуть значну частину всiх контрактних виплат,  
Б) рiшення про суму або визначення часу яких за контрактом належить емiтентовi,  
В) за умовами контракту вони грунтуються на:  
- результатах операцiй за визначеним пулом контрактiв або за контрактом визначеного типу,  
- реалiзованих або нереалiзованих доходах вiд iнвестицiй за визначеним пулом активiв, 
утримуваних емiтентом,  
або  



- Прибутку чи збитку пiдприємства, фонду або iншого суб'єкта господарювання, якi є емiтентом 
контакту.  
Мiсцевi нормативнi акти та умови цих договорiв встановлюють основу для визначення сум на 
якi додатковi дискрецiйнi виплати розраховуються (УДУ право на надлишковi доходи) та в 
рамках якого Компанiя може здiйснювати розподiл в частинах та в термiни виплат передбачених 
для утримувачiв контрактiв. Принаймнi 90% вiд надлишкового iнвестицiйного доходу має бути 
розподiлене на утримувачiв контрактiв в цiлому (що може включати майбутнiх утримувачiв 
контрактiв); розмiр та час виплат такого розподiлу конкретним утримувачам контрактiв є 
умовою дискрецiйної участi Компанiї; предметом рекомендацiй вiдповiдного мiсцевого 
актуарiю. 
3.7. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi 
3.7.1 Доходи та витрати 
Товариство визнає дохiд вiд надання послуг, коли (або у мiру того, як) воно задовольняє 
зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяну послугу (тобто актив) клiєнтовi. Актив 
передається, коли (або у мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким активом.  
Дохiд вiд продажу фiнансових активiв визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх 
наведених далi умов: 
а) Товариство передає договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового 
активу; 
б) Товариство передало покупцевi ризики та переваги вiд володiння, пов'язанi з фiнансовим 
активiв; 
в) за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка 
зазвичай пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими 
iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами; 
г) суму доходу можна достовiрно оцiнити; 
д) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; 
е) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. 
Дивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо: 
- право Товариства на одержання виплат за дивiдендами встановлено; 
- є ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Товариства; 
- суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити. 
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям 
визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або 
зменшення зобов'язань. 
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи 
амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих 
активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. 
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та 
одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. 
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх 
економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 
перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. 
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 
зобов'язання без визнання активу. 
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 
доходи. 
3.7.2. Витрати за позиками 
Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як 
частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на 
позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва 
квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу. 



3.7.3. Операцiї з iноземною валютою  
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну 
Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. 
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за 
вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за 
iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, 
немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, 
вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що 
виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому 
перiодi, у якому вони виникають. 
Товариство використовувало обмiннi курси на дату балансу: 
31.12.2020 31.12.2019 
Гривня/1 долар США 28,2746 23,6862 
Гривня/1 євро 34,7396 26,422 
3.7.4. Умовнi зобов'язання та активи. 
Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя 
про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi 
економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя 
про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним. 
 
 
 
 
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  
Страховi 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. Постiйнi змiни 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 фiнансування проектiв, якi стосуються продажу через Iнтернет, зокрема сайт 
Товариства, розширення агентської мережi та мережi представництв по Українi. 
 
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 

 Загальнi збори 
акцiонерiв 

Акцiонери  Бридун Євгенiй Володимирович 
Бридун Тетяна Гергiївна 
Бридун Iгор Євгенiйович 

Мирончук Юрiй Володимирович 
Наглядова Рада Голова Наглядової ради 

члени Наглядової ради 
Бридун Валерiя Валентинiвна 
Коханчук Галина Валерiївна 

Бридун Iгор Євгенiйович 
Правлiння Голова Правлiння 

Член Правлiння 
 

Бридун Євгенiй Володимирович 
Мирончук Юрiй Володимирович 

 



Ревiзiйна комiсiя Голова Ревiзiйної комiсiї Бридун Тетяна Георгiївна 
 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 
Рік 

народ
ження 

Освіта 
Стаж 

роботи 
(років) 

Найменування 
підприємства, 

ідентифікаційний код 
юридичної особи та посада, 

яку займав 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Правлiння Бридун Євгенiй 
Володимирович 1971 

Вища економiчна, 
кандидат 

економiчних наук, 
доцент 

31 

Приватне акцiонерне 
товариство "Страхова 

компанiя "Еталон, 20080515, 
Голова Правлiння  

19.07.2012, 
безстроковий 

Опис: 
Повноваження вiдповiдно до Статуту компанiї. Винагорода вiдповiдно до штатного розпису. Стаж керiвної роботи - 13 рокiв. Попереднi посади 
такi: ПрАТ "СК "Еталон" - голова правлiння, ПрАТ "СК "ПУСК" - голова правлiння, ПрАТ "СК "КНЯЖА" - начальник фiнансово-економiчного 
управлiння, ПрАТ "СК "Еталон" - начальник фiнансово-економiчного управлiння, НАСК "ОРАНТА" - начальник управлiння стратегiчного аналiзу 
та планування. Змiн у персональному складi у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. 

2 

Член Правлiння, 
директор департаменту 

страхування 

Мирончук Юрiй 
Володимирович 1984 Вища економiчна 13 

ТОВ "IФР", 37696485, 
начальник управлiння по 

роботi з клiєнтами  

04.12.2018, 
безстроковий 

Опис: 
Наглядовою радою (протокол №22-2018 вiд 04.12.2018 р.) прийнято рiшення про обрання до складу Правлiння Мирончука Юрiя Володимировича 
членом Правлiння на пiдставi подання Голови Правлiння Бридуна Є.В. Дата набуття повноважень - 04.12.2018 р на невизначений строк.  
Повноваження вiдповiдно до Статуту компанiї. Винагорода вiдповiдно до штатного розпису. Стаж роботи - 13 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймав посади начальника управлiння страхування та директора департаменту страхування ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ". ТОВ "IФР" - начальник 
управлiння по роботi з клiєнтами. ПрАТ "Страхова компанiя "Еталон"  -  вiд провiдного фахiвця вiддiлу продажу через агентiв фiзичних осiб 
Управлiння страхування по Волинськiй областi до начальника вiддiлу залучення та супроводження корпоративних клiєнтiв Департаменту 
корпоративного бiзнесу. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.  

3 

Головний бухгалтер Поєдинок Андрiй 
Миколайович 1981 Вища економiчна 18 

ПрАТ "СК "Еталон", 
20080515, Начальник вiддiлу 

управлiння активами та 
фiнансового прогнозування 

казначейства 
фiнансово-економiчного 

управлiння  

01.11.2016, 
безстроковий 

Опис: 
Повноваженняя на пiдставi довiренностi Голови правлiння. Винагорода виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису. Змiн у звiтному перiодi не 
було. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. 

4 Голова Наглядової ради Бридун Валерiя 1972 Вища економiчна 31 ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ", 27.04.2020, 



Валентинiвна 38272117, Заступник Голови 
правлiння  

безстроковий 

Опис: 
Загальними зборами акцiонерiв протокол №14 вiд 27.04.2020 р. на пiдставi кумулятивного голосування було прийнято рiшення про набуття  
 
повноважень члена Наглядової ради - Бридун Валерiю Валентинiвну. Дата набуття повноважень - 27.04.2020 р., термiном на три роки.  
 
Посадова особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Акцiями емiтента не володiє та є представником акцiонерiв. Непогашеної  
 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа обiймала посади Заступника Голови правлiння ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ",  
 
начальника управлiння корпоративного бiзнесу ПАТ "БАНК "ЮНIСОН", директор департаменту продажiв корпоративним клiєнтам ПрАТ "СК  
 
"Юнiсон-Гарант", ПрАТ "СК "Еталон", ВАТ "Всеукраїнський акцiонерний банк", директор департаменту корпоративних фiнансiв ПАТ  
 
"УКРБУДIНВЕСТБАНК" та iншi. Загальний стаж роботи становить 31 рiк.  

5 

Голова Ревiзiйної 
комiсiї Бридун Тетяна Георгiївна 1948 Вища економiчна 25 

Головний бухгалтер 
Київської обласної ради по 

туризму та екскурсиям, 
фiзична особа пiдприємець, 

Головний бухгалтер 
Київської обласної ради по 

туризму та екскурсиям, 
фiзична особа пiдприємець 

19.07.2012, 
безстроковий 

Опис: 
Загальними зборами акцiонерiв протокол №14 вiд 27.04.2020 р. на пiдставi кумулятивного голосування було прийнято рiшення про набуття  
 
повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї - Бридун Тетяни Георгiївни. Дата набуття повноважень - 27.04.2020 р., термiном на п'ять рокiв.  
 
Посадова особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Розмiр пакету акцiй або частки, якою володiє в статутному капiталi ПрАТ  
 
"СК "ПРЕСТИЖ", - 24,993330%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа обiймала рiзнi посади  
 
фiнансового-економiчних пiдроздiлiв вiд головного бухгалтера "Турбази Ворзель", "Iнтурист" до начальника фiнансового вiддiлу Управлiння  
 
торгiвлi Iрпiнської мiскради, ФОП Бридун Т.Г. Загальний стаж роботи становить 43 роки. 

6 член Наглядової ради Бридун Iгор Євгенiйович 1997 Вища економiчна 6 
ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ", 

38272117, фахiвець 
фiнансового-економiчного 

11.03.2019, 
безстроковий 



управлiння ПрАТ "СК 
"ПРЕСТИЖ" 

Опис: 
Загальними зборами (протокол №11 вiд 11.03.2019 р.) прийнято рiшення про обрання до складу Наглядової ради Бридуна Iгоря Євгенiйовича 
членом Наглядової ради. Дата набуття повноважень - 11.03.2019 р на невизначений строк. Посадова особа не дала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. Розмiр пакету акцiй або частки, якою володiє в статутному капiталi ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ", - 9,986666%. Обгрунтування змiн у 
персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Загальними зборами та виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх шести рокiв обiймав посади фахiвця фiнансового-економiчного 
управлiння ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ". Загальний стаж роботи 6 становить рокiв. 

7 

член Наглядової ради Коханчук Галина Валерiївна 1974 Вища юридична 28 
Адвокатське об'єднання 

"Виват триумф", 42403027, 
Адвокат 

11.03.2019, 
безстроковий 

Опис: 
Загальними зборами (протокол №11 вiд 11.03.2019 р.) прийнято рiшення про обрання до складу Наглядової ради Коханчук Галину Валерiївна 
членом Наглядової ради. Дата набуття повноважень - 11.03.2019 р на невизначений строк. Посадова особа не дала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних. Акцiями ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" не володiє. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення 
Загальними зборами та виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади Директора департаменту правового аналiзу та забезпечення ПАТ "ТЕРРА БАНК", 
юрисконсульт БФ "ФОРПОСТ НАЦIЇ", начальник вiддiлу Юридичного управлiння, начальник юридичного управлiння ПАТ "БАНК "ЮНIСОН", 
адвокат АО "ВИВАТ ТРИУМФ". Загальний стаж роботи становить 28 рокiв. 
 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 
юридичної особи  

 
Кількість 

акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 
Голова Правлiння Бридун Євгенiй Володимирович 9 453 63,02 9 453 0 
Голова Ревiзiйної комiсiї Бридун Тетяна Георгiївна 3 749 24,9933 3 749 0 
Член Правлiння Мирончук Юрiй Володимирович 300 2 300 0 
Член Наглядової ради Бридун Iгор Євгенiйович 1 498 9,9867 1 498 0 

 



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

 
Протягом звiтного перiоду звiльнень посадових осiб не вiдбулося. 



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

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн
ий код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

    

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Бридун Євгенiй Володимирович 63,02 
Бридун Тетяна Георгiївна 24,9933 
Бридун Iгор Євгенiйович 9,9867 

Мирончук Юрiй Володимирович 2 
Усього 100 

 
VII. 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, 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 дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. 
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний 
кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання 



затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до 
виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПРЕСТИЖ" 
кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний 
кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, 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 управлiння фондової бiржi, об'єднання 
юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося 
рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ "СК 
"ПРЕСТИЖ" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання 
юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться. 
 
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги 
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, 
застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що 
застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та 
Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння 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 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, 
оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується 
кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 
 
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів річні позачергові 
X  

Дата проведення 27.04.2020 
Кворум зборів 100 
Опис Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення: 

 
1. Про обрання лiчильної комiсiї. 
 
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: 
 
Голова лiчильної комiсiї - Поєдинок Андрiй Миколайович. 
 
Член лiчильної комiсiї -Чайковська Катерина Василiвна. 
 
Член лiчильної комiсiї -Бєлолипецька Владислава Iгорiвна. 
 
 
 



2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв i надання повноважень на 
пiдписання протоколу загальних зборiв. 
 
Прийняте рiшення: 
 
2.1. Обрати Головою Загальних зборiв Голову Правлiння ПрАТ "СК 
"ПРЕСТИЖ" Бридуна Євгенiя Володимировича. 
 
Обрати Секретарем Загальних зборiв - директора департаменту страхування, 
Члена правлiння Мирончука Юрiя Володимировича. 
 
Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборiв пiдписати протокол 
Загальних зборiв.  
 
2.2. Встановити наступний регламент Загальних зборiв: 
 
1. Виступи з питань порядку денного - до 20 хв. 
 
2. Повторнi виступи - до 5 хв. 
 
3. Вiдповiдi на запитання - до 2 хв. 
 
4. Для виступiв на Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" 
слово може бути надане лише акцiонерам або їх уповноваженим представникам, 
представникам Виконавчого органу, Ревiзiйної комiсiї та Головному бухгалтеру 
ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ", Головi та секретарю Загальних зборiв акцiонерiв, Головi 
та членам реєстрацiйної та лiчильної комiсiй. 
 
5. Усi запитання, звернення з питань порядку денного Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства, запити для надання слова по питанням порядку денного, 
надаються виключно у письмовому виглядi Головi та секретарю Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства через членiв Лiчильної комiсiї, що присутнi у кiмнатi, до 
моменту початку розгляду вiдповiдного питання порядку денного iз зазначенням 
прiзвища та iменi (найменування) акцiонера або його представника, та засвiдченi 
їх пiдписом. 
 
6. Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв 
проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування (якi були 
виданi учасникам Загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування), що 
засвiдченi в порядку та спосiб, установленi статутом Товариства. 
 
7. Обробка бюлетенiв здiйснюється шляхом пiдрахунку голосiв членами 
Лiчильної комiсiї. Пiдрахунок голосiв за результатами голосування з питання 
"Про обрання голови та секретаря загальних зборiв i надання повноважень на 
пiдписання протоколу загальних зборiв" здiйснює Лiчильна комiсiя. Оголошення 
результатiв голосування та прийнятих рiшень здiйснює Голова Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 
 
8. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi:  
 
а) вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка;  
 
б) на ньому вiдсутнi пiдпис (пiдписи) акцiонера (представника акцiонера); 
 
в) акцiонер (представник акцiонера) не позначив в бюлетенi жодного або 



позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту рiшення. 
 
9. Бюлетенi для голосування, що визнанi недiйсними, не враховуються пiд 
час пiдрахунку голосiв. Бюлетень для голосування не враховується Лiчильною 
комiсiєю, якщо вiн не надiйшов до лiчильної комiсiї у встановлений термiн або у 
ньому мiстяться стороннi написи та/або виправлення. 
 
10. За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, допускається фiксацiя 
технiчними засобами (фото, вiдео та аудiо запис) на Загальних зборах акцiонерiв 
Товариства. 
 
 
 
3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "СК 
"ПРЕСТИЖ" у 2019 р. Прийняття рiшення про затвердження звiту Правлiння. 
 
Прийняте рiшення:  
 
3.1. Затвердити Звiт Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПРЕСТИЖ" про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi за 2019 рiк (додаток 1 до протоколу). 
 
3.2. Визнати роботу Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПРЕСТИЖ" у 2019 роцi задовiльною. 
 
3.3. Затвердити основнi напрямки роботи ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПРЕСТИЖ" на 2019 р. 
 
4. Звiт Наглядової ради ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" про результати роботи у 2019 р. 
Прийняття рiшення про затвердження звiту Наглядової ради. 
 
Прийняте рiшення: 
 
4.1. Затвердити звiт Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПРЕСТИЖ" про результати роботи в 
2019 роцi. 
 
4.2. Визнати роботу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПРЕСТИЖ" за 2019 рiк задовiльною. 
 
 
 
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" про результати роботи у 2019 р. 
Прийняття рiшення про затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї. 
 
Прийняте рiшення:  
 
5.1. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" про 
результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" 
за пiдсумками 2019 фiнансового року та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi 
за 2019 рiк, що додається. 
 
 
 
6. Про затвердження рiчного звiту ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" за 2019 р., а також 



розгляд звiту (висновкiв) зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської 
фiрми) та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 
 
Прийняте рiшення: 
 
6.1. Затвердити рiчний фiнансовий звiт "ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПРЕСТИЖ" за 2019 рiк. 
 
6.2. Взяти до вiдома звiт (висновкiв) зовнiшнього незалежного аудитора 
(аудиторської фiрми) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ ГРАНД" (код ЄДРПОУ 35449775за 
результатами аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi ПрАТ "СК 
"ПРЕСТИЖ" за рiк, який закiнчився 31 грудня 2019 року, що включає висновок 
аудитора. 
 
 
 
7. Про розподiл прибутку та порядок покриття збиткiв ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" за 
2019 р. 
 
Прийняте рiшення: 
 
7.1. Збитки, отриманi за пiдсумками дiяльностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПРЕСТИЖ" у 2019 роцi в розмiрi 
2254,0 тис. грн., покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.  
 
7.2. Дивiденди за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2019 рiк не нараховувати та не виплачувати, у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за 
пiдсумками дiяльностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПРЕСТИЖ" у 2019 роцi. 
 
7.3. Головному бухгалтеру ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПРЕСТИЖ" (Поєдинку А.М.) вiдобразити зменшення 
резервного капiталу в бухгалтерських формах. 
 
 
 
8. Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради ПрАТ "СК  
 
"ПРЕСТИЖ". 
 
Прийняте рiшення: 
 
Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради Товариства, що були 
обранi  
 
загальними зборами акцiонерiв Товариства, у складi: Бридун Валерiя 
Валентинiвна - Голови 
 
Наглядової Ради Товариства; Коханчук Галини Валерiївни - члена Наглядової 
Ради Товариства; 
 
Бридуна Iгоря Євгенiйовича - члена Наглядової Ради Товариства. 
 
 



 
9. Про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ". 
 
Прийняте рiшення: 
 
1. Обрати членами наглядової ради Бридун Валерiя Валентинiвна, Бридуна Iгоря  
 
Євгенiйовича та Коханчук Галину Валерiївну.  
 
2. Уповноважити Голову правлiння ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" Бридуна Євгенiя  
 
Володимировича у визначений термiн подати особливу iнформацiю вiдповiдно до 
чинного  
 
законодавства України. 
 
 
 
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться iз  
 
членами Наглядової ради ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ", обрання особи, яка 
уповноважується на  
 
пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Наглядової ради ПрАТ "СК 
"ПРЕСТИЖ". 
 
Прийняте рiшення: 
 
Уповноважити Голову правлiння ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" Бридуна Євгенiя 
Володимировича  
 
пiдписати з членами наглядової ради цивiльно-правовий договiр на безоплатнiй 
основi (п.3 ст.51  
 
Закону України "Про акцiонернi товариства"). 
 
 
 
11. Про припинення повноважень Голови ревiзiйної комiсiї (ревiзора) ПрАТ "СК  
 
"ПРЕСТИЖ". 
 
Прийняте рiшення: 
 
Припинити повноваження Голови ревiзiйної комiсiї (ревiзора) ПрАТ "СК 
"ПРЕСТИЖ" - 
 
Бридун Тетяни Георгiївни. 
 
 
 
12. Про обрання Голови ревiзiйної комiсiї (ревiзора) ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" та 
визначення  
 
строку повноважень. 



 
Прийняте рiшення: 
 
Обрати Головою ревiзiйною комiсiї (ревiзором) Бридун Тетяни Георгiївни з 
строком  
 
повноважень на п'ять рокiв. 
 
 
 
13 Укладання договору про надання професiйних послуг з Головою Наглядової  
 
ради. 
 
Прийняте рiшення: 
 
Надати дозвiл Головi правлiння ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" Бридуну Є.В. пiдписати 
договiр  
 
про надання послуг щодо консультування з питань комерцiйної дiяльностi та 
управлiння з Головою  
 
Наглядової ради Бридун Валерiєю Валентинiвною 
 
 
 
 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу у звітному році? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори X  

Акціонери  X 
Депозитарна установа  X 
Інше (зазначити)  

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 
голосуючих акцій X  

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу у звітному році? 
 Так Ні 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук  X 
Інше (зазначити)  

 



Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства  X 

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) Позачерговi загальнi збори не проводились 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
 Так Ні 
  X 

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада  X 
Виконавчий орган  X 
Ревізійна комісія (ревізор)  X 
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 
товариства  

нi 

Інше (зазначити) нi 
 
У разі скликання, але непроведення 
чергових загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення 

Позачерговi загальнi збори не проводились 

 
У разі скликання, але непроведення 
позачергових загальних зборів 
зазначається причина їх непроведення 

Рiчнi загальнi збори  вiдбулися 

 
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 
Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 
склад 

наглядової ради 

Незалежний 
член 

наглядової 
ради 

Залежний 
член 

наглядової 
ради 

Функціональні обов'язки члена 
наглядової ради 

Бридун Валерiя X  Голова наглядової ради Бридун Валерiя 



Валентинiвна Валентинiвна, обрана Головою наглядової 
ради Загальними зборами акцiонерiв 
11.04.2017р. (Протокол  загальних  зборiв  
акцiонерiв  №  7 вiд  11.04.2017р.) 
термiном на 3 роки. 

Коханчук Галина 
Валерiївна 

X  Член Наглядової ради Коханчук Галина 
Валерiївна обрана членом Наглядової ради 
Загальними зборами акцiонерiв 11.03.2019р. 
(Протокол  Загальних  зборiв  акцiонерiв  
№ 11 вiд  11.03.2019р.)  

Бридун Iгор 
Євгенiйович 

X  Член Наглядової ради Бридун Iгор 
Євгенiйович обраний членом Наглядової 
ради Загальними зборами акцiонерiв 
11.03.2019р. (Протокол  Загальних  зборiв  
акцiонерiв  № 11 вiд  11.03.2019р.)  

 
Чи проведені засідання 
наглядової ради, 
загальний опис 
прийнятих на них 
рішень; процедури, що 
застосовуються при 
прийнятті наглядовою 
радою рішень; 
визначення, як 
діяльність наглядової 
ради зумовила зміни у 
фінансово-господарській 
діяльності товариства 

Протягом 2020 року вiдбулися засiдання Наглядової ради: 
 
Дата засiдання Кворум Загальний опис прийнятих 
рiшень 
15.01.2020              100%        Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi 
для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi 
ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" та покладання функцiй Аудиторського 
комiтету 
16.01.2020 100% Про внутрiшнiй аудит 
03.02.2020 100% Про затвердження Планiв роботи на 2020 рiк 
12.02.2020 100% Про затвердження суб'єкта аудиторської 
дiяльностi 
24.03.2020              100%        Про проведення чергових 
загальних зборiв акцiонерiв 
26.03.2020 100% Про затвердження повiдомлення про 
проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
29.04.2020 100% Про обрання Голови Наглядової Ради 
04.05.2020 100% Про затвердження звiту емiтента за 2019 р. в 
НКЦПФР 
28.09.2020 100% Про внесення змiн до органiзацiйної 
структури 
02.11.2020 100% Про створення Запорiзької дирекцiї 
29.12.2020 100% Про затвердження планового бюджету на 
2021рiк  
29.12.2020              100%        Про внесення змiн до 
органiзацiйної структури 
 

 
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні Персональний склад 
комітетів 

З питань аудиту  X  
З питань призначень  X  



З винагород  X  

Інше (зазначити) Комiтетiв Наглядової ради не 
створено  

 
Чи проведені засідання 
комітетів наглядової 
ради, загальний опис 
прийнятих на них 
рішень 

- 

У разі проведення оцінки 
роботи комітетів 
зазначається інформація 
щодо їх компетентності 
та ефективності 

- 

 
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 
Оцінка роботи 
наглядової ради 

Задовiльна 

 
 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
Відсутність конфлікту інтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (зазначити) 
  X 

 
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства X  

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

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

 X 

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

Інше (зазначити)  
 
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 



Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть)  

 
Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 
виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Голова Правлiння Бридун 
Євгенiй Володимирович, 
обраний на посаду 
19.07.2012 р. (Протокол 
Установчих зборiв вiд 19 
липня  2012р.) на 
невизначений строк. 

Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю 
Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх 
питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю 
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї 
Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння товариства 
пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує 
виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi товариства у межах, 
встановлених цим Статутом та Законом України "Про акцiонернi 
товариства". Кiлькiсний склад Правлiння визначається 
Наглядовою радою, порядок призначення його членiв 
визначаються Положенням про Правлiння Товариства. Членом 
правлiння товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має 
повну цивiльну  дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи 
Ревiзiйної комiсiї. 

Член Правлiння Мирончук 
Юрiй Володимирович, 
обраний 04.12.2018 р. 
(протокол Наглядової 
Ради №22-2018 вiд 
04.12.2018 р.) на 
невизначений строк. 

Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю 
Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх 
питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю 
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї 
Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння товариства 
пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує 
виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi товариства у межах, 
встановлених цим Статутом та Законом України "Про акцiонернi 
товариства". Кiлькiсний склад Правлiння визначається 
Наглядовою радою, порядок призначення його членiв 
визначаються Положенням про Правлiння Товариства. Членом 
правлiння товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має 
повну цивiльну  дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи 
Ревiзiйної комiсiї 

 
Чи проведені засідання 
виконавчого органу: 
загальний опис 
прийнятих на них 
рішень; інформація про 
результати роботи 
виконавчого органу; 
визначення, як 
діяльність виконавчого 
органу зумовила зміни у 
фінансово-господарській 

Протягом 2020 року вiдбулися засiдання Правлiння: 
 
Дата засiдання Кворум Загальний опис прийнятих 
рiшень 
14.01.2020 100% Про змiни та затвердження програми  
комплексного страхування подорожуючих за межi країни 
постiйного проживання 
31.01.2020 100% Про порядок нумерацiї договорiв 
страхування (нова редакцiя) 
31.01.2020 100% Про затвердження Планiв роботи на 2020 
рiкi 



діяльності товариства 18.04.2019 100% Про затвердження Внутрiшньої полiтики з 
формування технiчних резервiв 
16.03.2020 100% Про змiну оферти на сайтi (ВЗК) 
30.04.2020 100% Про пiдсумки дiяльностi ПрАТ "Страхова 
компанiя "ПРЕСТИЖ"  
за 1 квартал 2020 року та завдання на 2 квартал 2020 року 
03.06.2020 100% Про План засiдань Правлiння Страхової 
компанiї на 2020 рiк 
15.06.2020 100% Про пiдсумки дiяльностi вiддiлу роботи з 
партнерами та регiональною мережею за 2019 р. та 5 мiсяцiв 2020 
р. 
23.06.2020 100% Про пiдсумки дiяльностi управлiння 
роздрiбного бiзнесу за 2019 р. та 5 мiсяцiв 2020 р. 
17.07.2020              100%       Про пiдсумки дiяльностi 
ПрАТ "Страхова компанiя "ПРЕСТИЖ" за 2 квартал 2020 року та 
завдання на 3 квартал 2020 року 
15.10.2020              100%       Про затвердження нормативiв 
витрат на ведення справи  на 2021 рiк 
15.10.2020               100%       Про затвердження розмiру 
Комiсiйної винагороди  на 2021 рiк 
22.10.2020               100%       Про пiдсумки дiяльностi 
Закарпатської дирекцiї за 2019 р. та 9 мiсяцiв 2020 р. 
27.10.2020               100%       Про пiдсумки дiяльностi 
ПрАТ "Страхова компанiя "ПРЕСТИЖ" за 3 квартал та 9 мiсяцiв 
2020 року та завдання на 4 квартал 2020 року 
17.11.2020              100%       Про пiдсумки дiяльностi 
фiнансово-економiчного департаменту за 2019 р. та 10 мiсяцiв 
2020 р. 
18.11.2020              100%      Про затвердження Положення 
про роботу зi Страховими агентами ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ 
"ПРЕСТИЖ"  
24.12.2020 100% Про пiдсумки дiяльностi ПрАТ "Страхова 
компанiя "ПРЕСТИЖ" за 11 мiсяцiв 2020 року та завдання на 
2021 рiк 
28.12.2020 100% Про бюджет та бюджетнi показники на 2021 
рiк 
 

 
Оцінка роботи 
виконавчого органу 

Задовiльна 

 
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 комісії 1 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  1 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

 
Загальн
і збори 
акціоне

рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 

орган 

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу 

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 
та членів виконавчого органу ні так ні ні 

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

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

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

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 
акцій так ні ні ні 

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

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів ні ні ні 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? 

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів X  



Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про порядок розподілу прибутку  X 
Інше (запишіть) нi 

 
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про 
діяльність 

акціонерного 
товариства 

Інформація 
розповсюдж

ується на 
загальних 

зборах 

Інформація 
оприлюднюється 

в 
загальнодоступні
й інформаційній 

базі даних 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок 

цінних паперів 
або через особу, 
яка провадить 

діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосередн

ьо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докуме

нтів 
надают
ься на 
запит 

акціоне
ра 

Інформація 
розміщуєтьс

я на 
власному 
веб-сайті 

акціонерног
о 

товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності так так так так так 

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 5 та більше 
відсотками 
голосуючих акцій 

ні ні ні так так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

ні ні так так ні 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів 
після їх проведення 

ні ні ні так ні 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні ні ні так ні 

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



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

 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік  X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 
фірми)? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів X  
Наглядова рада  X 
Інше (зазначити) нi 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 
востаннє? 
 Так Ні 
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 
більше 10 відсотками голосуючих акцій  X 

Інше (зазначити) нi 
 
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента 
 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 
особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 
пакета акцій 

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 
органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 
юридичної особи (для 

юридичної особи - 
нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 

1 Бридун Євгенiй Володимирович 2614311134 63,02 
2 Бридун Тетяна Георгiївна 1774021348 24,993333 
3 Бридун Iгор Євгенiйович 3557602051 9,986667 



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

Загальна 
кількість 

акцій 
Кількість акцій 
з обмеженнями Підстава виникнення обмеження 

Дата 
виникнення 
обмеження 

15 000 0 Обмежень прав участi та 
голосування акцiонерiв на загальних 

зборах емiтентiв немає 

 

Опис  
 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Згiдно з п.16.1 Статуту, посадовi особи органiв Товариства Голова та члени Наглядової ради, 
Правлiння , Ревiзiйної комiсiї. 
Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних 
зборiв на строк не бiльший нiж три роки. Якщо у становлений Статутом строк Загальними 
зборами не прийнятi рiшення, передбаченi пунктами 21 та 22 пункту 9.2 Статуту,  
повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання 
i проведення Загальних зборiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична 
особа. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi 
iнтереси та/або незалежнi директори. 
Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути 
замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. 
Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у наглядовiй радi. Порядок дiяльностi 
представника акцiонера у наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Загальнi збори 
товариства можуть встановити залежнiсть членства у Наглядовiй радi вiд кiлькостi акцiй, якими 
володiє акцiонер. 
У разi якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою або членом 
Правлiння, така особа не має права протягом трьох рокiв з моменту припинення її повноважень 
як голови або члена Правлiння вносити пропозицiї щодо кандидатур аудитора Товариства та не 
має права голосу пiд час голосування з питання обрання аудитора Товариства. 
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У 
разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена 
Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту 
отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником 
якого є вiдповiдний член Наглядової ради. 
Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити 
iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного 
(прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому 
належить або їм сукупно належить). 
Порядок здiйснення повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера 
може бути визначений Наглядовою радою Товариства. 
 Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання рiшенням Загальних 
зборiв Товариства 
Обрання членiв Наглядової ради товариства здiйснюється за принципом пропорцiйностi 
представництва у її складi представникiв акцiонерiв вiдповiдно до кiлькостi належних 
акцiонерам голосуючих акцiй. 
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 
Ревiзiйної комiсiї (ревiзором) цього Товариства. 



Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з товариством або на 
безоплатнiй основi.  
Вiд iменi товариства договiр пiдписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.  
Правовий статус незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора), якщо такий був 
обраний до складу Наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв, встановлюється у Положеннi 
про Наглядову раду Товариства. 
Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою 
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. 
Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який 
протягом попереднього року був Головою Правлiння. 
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.  
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової  ради та головує на 
них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зорiв, здiйснює iншi 
повноваження, передбаченi законодавством та Положенням про Наглядову раду. 
У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження 
здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. 
У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради, який є єдиним членом Наглядової 
ради, своїх повноважень його повноваження здiйснює голова Правлiння. 
Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень 
членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. 
Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:  
1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;  
2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;  
3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, 
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;  
4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, 
померлим.  
5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, 
який є представником акцiонера. 
Правлiння товариства пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх 
рiшень. Правлiння дiє вiд iменi товариства у межах, встановлених цим Статутом та Законом 
України "Про акцiонернi товариства".  
Членом правлiння товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну  
дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї.  
Кiлькiсний склад Правлiння визначається Наглядовою радою, порядок призначення його членiв 
визначаються Положенням про Правлiння Товариства 
Голова Правлiння обирається Наглядовою радою Товариства. 
Повноваження голови Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової  ради. Пiдстави 
припинення повноважень голови Правлiння встановлюються законодавством, Статутом, 
Положенням про Правлiння та укладеним з ним контрактом. 
На час вiдсутностi Голови Правлiння його обов'язки на пiдставi Наказу виконує один iз 
заступникiв Голови Правлiння або уповноважений член Правлiння. 
У випадку неможливостi видання Наказу Головою Правлiння тимчасово виконуюча обов'язки 
Голови Правлiння особа з числа заступникiв Голови Правлiння або членiв Правлiння 
визначається за рiшенням Наглядової ради Товариства.  
Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним 
прийняттям рiшення про призначення Голови Правлiння або особи, яка тимчасово 
здiйснюватиме його повноваження. 
Повноваження члена Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради. 
Пiдстави припинення повноважень Голови та/або члена Правлiння встановлюються законом, 
Положенням про Правлiння, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом 



Правлiння. 
Порядок формування Ревiзiйної комiсiї, а також вимоги до кандидатiв та членiв Ревiзiйної 
комiсiї встановлюються у Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства.  
Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї встановлюється на перiод до дати проведення 
чергових рiчних Загальних зборiв. 
 
 
9) повноваження посадових осіб емітента 
НАГЛЯДОВА РАДА 
Наглядова рада має право: 
1) отримувати в повному обсязi вiд посадових осiб, керiвникiв служб i пiдроздiлiв Товариства 
iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, її органiв управлiння та пiдроздiлiв; 
2) розробляти i вносити пропозицiї щодо змiн до Статуту Товариства; 
3) доручати Ревiзiйної комiсiї проведення перевiрок, розглядати акти Ревiзiйної комiсiї та 
розробляти плати заходiв та результатами такого розгляду; 
4) пропонувати Загальним зборам акцiонерiв для обрання кандидатуру Голови Загальних зборiв 
акцiонерiв; 
5) усунення в будь-який час вiд виконання своїх обов'язкiв Голову та членiв Правлiння 
Товариства; 
6) призначити тимчасово виконуючого обов'язки Голови/члена Правлiння у випадку його 
усунення Наглядовою радою вiд виконання обов'язкiв; 
7) здiйснювати iншi дiї, що випливають з повноважень Наглядової ради, визначених цим 
Статутом або вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв; 
Для виконання доручень Наглядової ради члени Наглядової ради мають право: 
1) отримувати у керiвникiв пiдроздiлiв Товариства iнформацiю, включаючи ту, що становить 
комерцiйну таємницю або є конфiденцiйною iнформацiєю Товариства; 
2) знайомитися з необхiдною документацiєю пiдроздiлiв Товариства з питань, що розглядає 
Наглядова рада; 
3) брати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого голосу; 
4) брати участь у роботi комiтетiв, комiсiй i робочих груп, сформованих Наглядовою Радою; 
5) отримувати оплаченi Товариством юридичнi та iншi консультацiї, необхiдних для виконання 
своїх повноважень.  
 
ПРАВЛIННЯ 
Кожний член Правлiння має право вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити 
питання до порядку денного засiдання.  
Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень 
Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi 
Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма 
працiвниками Товариства. 
Голова Правлiння може доручати вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї, 
своїм заступникам або керiвникам структурних пiдроздiлiв. 
Заступники Голови Правлiння, члени Правлiння та iншi особи мають право пiдпису вiд iменi 
Товариства на пiдставi довiреностей, якi видаються Головою Правлiння. 
 
РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ  
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та 
вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. 
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в 
обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.  
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової  ради та 



виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, Статутом або внутрiшнiми 
положеннями Товариства.  
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства  за 
результатами фiнансового року. 
 
 
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 
цього пункту 
 
 
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 
 
 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 
особи 

Ідентифіка
ційний код 
юридичної 

особи 
Місцезнаходження Кількість акцій 

(шт.) 
Від загальної 

кількості акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані 
іменні 

       

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій 
(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні Привілейовані 
іменні 

Бридун Євгенiй Володимирович 9 453 63,02 9 453 0 
Бридун Тетяна Георгiївна 3 749 24,993333 3 749 0 
Бридун Iгор Євгенiйович 1 498 9,986667 1 498 0 

Усього 14 700 98 14 700 0 



X. Структура капіталу 
 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій 
(шт.) 

Номінальна 
вартість (грн) Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

Акцiя проста 
бездокументарна iменна 

15 000 1 000,00 14. ПРАВА АКЦIОНЕРIВ 
 
14.1. Акцiї Товариства розподiляються мiж 
акцiонерами i не можуть розповсюджуватись шляхом 
пiдписки, купуватись та продаватись на бiржi. Особи, 
якi набули право власностi на акцiї Товариства, 
набувають статусу акцiонерiв Товариства.  
 
14.2. Кожною простою акцiєю Товариства її 
власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть 
прав, включаючи права на:  
 
14.2.1. участь в управлiннi Товариством;  
 
14.2.2. отримання дивiдендiв;  
 
14.2.3. отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини 
його майна або вартостi;  
 
14.2.4. отримання iнформацiї про господарську 
дiяльнiсть Товариства.  
 
14.3. Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру 
один голос для вирiшення кожного питання на 
Загальних зборах, крiм випадкiв проведення 
кумулятивного голосування.  
 
14.4. Акцiонер Товариства має переважне право на 
придбання акцiй Товариства у випадку додаткової 
емiсiї або продажу акцiонером акцiй Товариства iншим 
особам. 
 
 Переважне право обов'язково надається акцiонеру - 
власнику простих акцiй у процесi емiсiї Товариством 
простих акцiй  у порядку, встановленому 
законодавством. 
 

- 



14.5. Не пiзнiше нiж за 30 днiв до початку розмiщення 
акцiй з наданням акцiонерам переважного права 
Товариство повiдомляє кожного акцiонера, який має 
таке право, про можливiсть його реалiзацiї та розмiщує 
повiдомлення про це на власному веб-сайтi та у 
загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка 
провадить дiяльнiсть iз оприлюднення регульованої 
iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку. 
 
Повiдомлення має мiстити данi про загальну кiлькiсть 
розмiщуваних Товариством акцiй, цiну розмiщення, 
правила визначення кiлькостi цiнних паперiв, на 
придбання яких акцiонер має переважне право, строк i 
порядок реалiзацiї зазначеного права. 
 
14.6. Акцiонери Товариства мають переважне право на 
придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами 
цього Товариства, за цiною та на умовах, 
запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно 
кiлькостi акцiй, що належать кожному з них. 
Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй, що 
продаються iншими акцiонерами цього Товариства, дiє 
протягом одного мiсяця з дня отримання Товариством 
повiдомлення акцiонера про намiр продати акцiї.  
 
14.7. Товариство має переважне право на придбання 
акцiй цього Товариства, що пропонуються їх 
власником до продажу третiй особi, якщо акцiонери не 
використали своє переважне право на придбання акцiй.  
 
14.8. Переважне право Товариства на придбання акцiй, 
що продаються акцiонерами Товариства, може бути 
реалiзовано протягом 10 днiв пiсля закiнчення строку 
дiї переважного права на придбання цих акцiй 
акцiонерами Товариства, але не менше нiж 20 днiв з 
дня отримання Товариством вiдповiдного 
повiдомлення.  
 
14.9. Строк переважного права припиняється у разi, 
якщо до його спливу вiд усiх акцiонерiв Товариства та 
самого Товариства отриманi письмовi заяви про 
використання або про вiдмову вiд використання 



переважного права на купiвлю акцiй.  
 
14.10. Акцiонер Товариства, який має намiр продати 
свої акцiї третiй особi, зобов'язаний письмово 
повiдомити про це решту акцiонерiв Товариства та 
саме Товариство iз зазначенням цiни та iнших умов 
продажу акцiй. Повiдомлення акцiонерiв Товариства 
здiйснюється через Товариство. Пiсля отримання 
письмового повiдомлення вiд акцiонера, який має 
намiр продати свої акцiї третiй особi, Товариство 
зобов'язане протягом двох робочих днiв направити 
копiї повiдомлення всiм iншим акцiонерам Товариства.  
 
14.11. Якщо акцiонери Товариства та/або Товариство 
не скористаються переважним правом на придбання 
всiх акцiй, що пропонуються для продажу, протягом 
встановленого Статутом строку, акцiї можуть бути 
проданi третiй особi за цiною та на умовах, що 
повiдомленi Товариству та його акцiонерам.  
 
14.12. У разi порушення зазначеного у цiй статтi 
переважного права на придбання акцiй будь-який 
акцiонер Товариства та/або саме Товариство, має право 
протягом трьох мiсяцiв з моменту, коли акцiонер чи 
Товариство дiзналися або повиннi були дiзнатися про 
таке порушення, вимагати у судовому порядку 
переведення на них прав та обов'язкiв покупця акцiй.  
 
14.13. Уступка зазначеного переважного права iншим 
особам не допускається.  
 
14.14. Зазначене переважне право акцiонерiв 
Товариства не поширюється на випадки переходу 
права власностi на цiннi папери цього Товариства в 
результатi їх спадкування чи правонаступництва.  
 
14.15. У разi виникнення права звернення стягнення на 
акцiї у зв'язку з їх заставою вiдчуження таких акцiй 
здiйснюється з дотриманням переважного права 
акцiонерiв на такi акцiї. 
 
 
 
15. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦIОНЕРIВ 



 
15.1. Акцiонери Товариства зобов'язанi:  
 
15.1.1. дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх 
документiв Товариства;  
 
15.1.2. виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших 
органiв Товариства;  
 
15.1.3. виконувати свої зобов'язання перед 
Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою 
участю;  
 
15.1.4. оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та 
засобами, що передбаченi Статутом Товариства;  
 
15.1.5. не розголошувати комерцiйну таємницю та 
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. 
 
15.2. Мiж акцiонерами може бути укладений договiр, 
за яким на акцiонерiв покладаються додатковi 
обов'язки, у тому числi обов'язок участi у Загальних 
зборах, i передбачається вiдповiдальнiсть за його 
недотримання.  
 
15.3. Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, 
встановленi чинним законодавством.  
 

Примітки: 
 





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

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер 
Тип цінного 

папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
07.06.2012 94/1/2012 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000141766 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

1 000 15 000 15 000 000 100 

Опис н/д 
 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру 
статутного капіталу емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість цінних 
паперів (шт.) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 
Бридун Євгенiй Володимирович 9 453 63,02 9 453 0 
Мирончук Юрiй Володимирович 300 2 300 0 

Усього 9 753 65,02 9 753 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 
 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 
Кількість акцій у 

випуску (шт.) 
Загальна 

номінальна вартість 
(грн) 

Загальна 
кількість 

голосуючих 
акцій (шт.) 

Кількість 
голосуючих 
акцій, права 

голосу за 
якими 

обмежено 
(шт.) 

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 

якими за результатами 
обмеження таких прав 
передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 
07.06.2012 94/1/2012 UA4000141766 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 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 
періоду У звітному періоді 

за простими 
акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

за простими 
акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

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

0 0 0 0 

Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн. 

0 0 0 0 

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     
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 

    

Опис  
 
 

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

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
усього (тис. грн) 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 2 097 23 739 0 0 2 097 23 739 
  будівлі та споруди 454 0 0 0 454 0 
  машини та обладнання 1 320 1 320 0 0 1 320 1 320 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 22 013 0 0 0 22 013 
  інші 323 405 0 0 323 323 
2. Невиробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 



  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 29 728 29 725 0 0 29 728 29 725 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 29 728 29 725 0 0 29 728 29 725 

Опис 

Первiсна вартiсть основних засобiв - 23739 тис.грн., знос 677 тис. грн., 
залишкова - 23062 тис.грн. Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 
- 29725 тис.грн., знос - 0 тис.грн., залишкова - 29725 тис.грн. 
Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi. 

 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

46 892 25 043 

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

15 000 15 000 

Опис 2019 р. 
 
Методика розрахунку: Чистi активи=Активи - Зобов'язання 
 
2020 р. 
 
Методика розрахунку: Чистi активи=Активи - Зобов'язання 
 
 

Висновок Статутний капiтал Товариства за станом на 31 грудня 2020 року складає 15 000,0 тис. грн. 
Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства в сумi 46892 тис. грн. є бiльшою, нiж 
розмiр його зареєстрованого та сплаченого статутного капiталу. Таким чином, 
Товариство дотримується вимог чинного законодавства, а саме п.3 ст.155 Цивiльного 
кодексу України та п. 2.5. Лiцензiйних умов провадження страхової дiяльностi, 
затверджених розпорядженням Держфiнпослуг вiд 28.08.2003 року № 40 

 
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

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

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

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

0  0 0  
за векселями (всього) X 0 X X 



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

X 0 X X 

0  0 0  
за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

0  0 X  
Податкові зобов'язання X 514 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 14 784 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 15 298 X X 
Опис  

 
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ 
ГРАНД" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35449775 
Місцезнаходження 69118, Україна, Запорізька обл., - р-н, 

м.Запорiжжя, вул. Нагнибiди буд. 15, 
кв. 2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

4126 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.03.2008 
Міжміський код та телефон + 38 (095) 230 15 35 
Факс - 
Вид діяльності аудиторськi послуги 
Опис Повне найменування аудиторської 

фiрми ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ 
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ 
ГРАНД" 
Код за ЄДРПОУ 35449775 
Юридична адреса Україна, 69118, 
м. Запорiжжя, вул. Нагнибiди буд. 15, 
кв. 2 
Мiсцезнаходження  Україна, 69032, 
м. Запорiжжя, пр. Металургiв, буд 21 / 
вул. Богдана Хмельницького, буд. 24; 
Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла 
Грушевського, буд. 10 
Банкiвськi реквiзити р/р 
UA093003460000026008021655801 в 
АТ "АЛЬФА-БАНК" МФО 300346, м. 
Київ  
Директор Директор: Кролик 



Олена Анатолiївна, 
Сертифiкат Аудитора: серiя А № 
006170 вiд 19.01.2007 р. 
Згiдно рiшення Аудиторської палати 
України № 171/3 вiд 19.01.2007 р.  
Включення до роздiлiв Реєстру 
аудиторiв та суб'єктiв аудиторської 
дiяльностi (реєстрацiйний № 4126) - 
суб'єкти аудиторської дiяльностi; 
- суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi 
мають право проводити обов'язковий 
аудит фiнансової звiтностi; 
- суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi 
мають право проводити обов'язковий 
аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, 
що становлять суспiльний iнтерес. 
Номер, дата видачi Свiдоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських 
фiрм та аудиторiв, виданого АПУ 
 № 4126, видане рiшенням 
Аудиторської палати України № 188/3 
вiд 26.03.2008 р., подовженого 
рiшенням Аудиторської палати України 
25.01.2018 р. № 354/4, дiйсне до 
25.01.2023 р. 
Номер, дата видачi Свiдоцтво про 
вiдповiднiсть контроля якостi, виданого 
АПУ № 0780, видане рiшенням 
Аудиторської палати України № 360/4 
вiд 31.05.2018 р. Чинне до 31.12.2023 р. 
Свiдоцтво про включення до реєстру 
аудиторських фiрм та аудиторiв, якi 
можуть проводити аудиторськi 
перевiрки професiйних учасникiв ринку 
цiнних паперiв Реєстрацiйний номер: 
434 
Серiя та номер свiдоцтва: П 000233 
Строк дiї Свiдоцтва: з 25.03.2014 р. до 
25.01.2023 р. 
 
Веб-адреса kapital-grand.com.ua 
Контактна особа + 38 (095) 230 15 
35; + 38 (068) 812 70 60; + 38 (099) 037 
09 52 
Адреса електронної пошти
 kg_audit@ukr.net 
 
Аудит проводився в перiод з 17 лютого 
2020 р. по 30 березня 2020 р. на пiдставi 
договору № 165.1 вiд 17.02.2020 р. 

 



КОДИ 
Дата 01.01.2021 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПРЕСТИЖ" за ЄДРПОУ 38272117 

Територія м.Київ, Святошинський р-н за КОАТУУ 8038600000 
Організаційно-пра
вова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 
життя за КВЕД 65.12 

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

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2020 p. 

Форма №1 
Код за ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 774 699 
    первісна вартість 1001 1 183 1 213 
    накопичена амортизація 1002 ( 409 ) ( 514 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 
Основні засоби 1010 1 679 23 062 
    первісна вартість 1011 2 097 23 739 
    знос 1012 ( 418 ) ( 677 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 29 728 29 725 
    первісна вартість 1016 29 728 29 725 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 1030 0 0 

    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 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 
Усього за розділом I 1095 32 181 53 486 



    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 17 17 
Виробничі запаси 1101 0 0 
Незавершене виробництво 1102 0 0 
Готова продукція 1103 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, 
послуги 1125 2 222 1 611 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 51 78 
    з бюджетом 1135 2 2 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 154 232 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 2 396 6 348 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 2 396 6 348 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 322 416 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 322 416 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 
Усього за розділом II 1195 5 164 8 704 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200 161 0 

Баланс 1300 37 506 62 190 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 15 000 15 000 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 29 576 51 274 
Додатковий капітал 1410 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 2 271 2 271 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -21 804 -21 653 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 
Усього за розділом I 1495 25 043 46 892 



    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 2 431 5 093 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 140 237 
    резерв незароблених премій 1533 2 291 4 856 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 2 431 5 093 
    IІІ. 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 45 31 
    розрахунками з бюджетом 1620 584 514 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 584 513 
    розрахунками зі страхування 1625 4 3 
    розрахунками з оплати праці 1630 25 22 
    одержаними авансами 1635 0 0 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 9 283 9 542 
Поточні забезпечення 1660 91 93 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 
Усього за розділом IІІ 1695 10 032 10 205 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 37 506 62 190 

 
Керівник    Бридун Євгенiй Володимирович 
 
Головний бухгалтер   Поєдинок Андрiй Миколайович 



КОДИ 
Дата 01.01.2021 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПРЕСТИЖ" за ЄДРПОУ 38272117 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 31 514 28 154 
Премії підписані, валова сума 2011 56 640 44 370 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 22 655 ) ( 17 407 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 2 565 -1 640 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 94 -449 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 9 083 ) ( 9 139 ) 
Валовий: 
    прибуток 2090 22 431 19 015 

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

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -97 1 610 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -97 1 610 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 1 998 6 920 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 2 313 ) ( 9 567 ) 
Витрати на збут 2150 ( 20 077 ) ( 12 353 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 457 ) ( 2 270 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 2190 1 485 3 355 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 293 198 



Інші доходи 2240 0 17 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 4 100 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 2290 1 778 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 530 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 682 -1 724 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 2350 96 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 2 254 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 21 698 -1 208 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 21 698 -1 208 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 21 698 -1 208 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 21 794 -3 462 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 170 312 
Витрати на оплату праці 2505 836 854 
Відрахування на соціальні заходи 2510 182 177 
Амортизація 2515 427 401 
Інші операційні витрати 2520 21 233 22 446 
Разом 2550 22 848 24 190 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



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

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
 
Керівник    Бридун Євгенiй Володимирович 
 
Головний бухгалтер   Поєдинок Андрiй Миколайович 



КОДИ 
Дата 01.01.2021 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПРЕСТИЖ" за ЄДРПОУ 38272117 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За аналогічний 

період 
попереднього 

року 
1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 0 0 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1 587 12 490 
Надходження від повернення авансів 3020 0 1 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 293 198 

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 66 980 42 410 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 149 
Інші надходження 3095 504 20 661 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 52 715 ) ( 33 302 ) 
Праці 3105 ( 679 ) ( 668 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 183 ) ( 173 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 915 ) ( 1 452 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 1 752 ) ( 1 284 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 3118 ( 163 ) ( 168 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 1 312 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 6 022 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 ( 9 500 ) ( 9 699 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 149 ) 
Інші витрачання 3190 ( 93 ) ( 29 281 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 4 281 -6 149 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації:    

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 5 070 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 0 0 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 329 ) ( 2 690 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -329 2 380 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:    

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 3 952 -3 769 
Залишок коштів на початок року 3405 2 396 6 165 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 6 348 2 396 

 
Керівник    Бридун Євгенiй Володимирович 
 
Головний бухгалтер   Поєдинок Андрiй Миколайович 



КОДИ 
Дата 30.01.2021 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПРЕСТИЖ" за ЄДРПОУ 38272117 

 
Звіт про власний капітал 

За 2020 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 15 000 29 576 0 2 271 -21 804 0 0 25 043 
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 29 576 0 2 271 -21 804 0 0 25 043 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 96 0 0 96 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 21 698 0 0 0 0 0 21 698 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 21 698 0 0 0 0 0 21 698 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

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



зареєстрованого капіталу   
Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 21 698 0 0 151 0 0 21 849 
Залишок на кінець року  4300 15 000 51 274 0 2 271 -21 653 0 0 46 892 

 
Керівник    Бридун Євгенiй Володимирович 
 
Головний бухгалтер   Поєдинок Андрiй Миколайович 





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

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi  
 
за 2020 року ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" 
 
 
 
1. Iнформацiя про компанiю 
 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПРЕСТИЖ" 
зареєстровано 19.07.2012 року вiдповiдно до чинного законодавства України. Юридична адреса 
Компанiї: 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса 35/37. 
 
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена керiвником Товариства 22 лютого 2021 р.  
 
Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi 
пiсля її затвердження до випуску. 
 
Предметом дiяльностi Компанiя є проведення страхування, перестрахування i здiйснення 
фiнансової дiяльностi, пов`язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх 
управлiнням. ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до отриманих 
лiцензiй Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових 
послуг.  
 
Станом на 31.12.2020 року Компанiя має 32 безстрокових страхових лiцензiй Нацiональної 
комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. 
 
Метою дiяльностi Компанiї є одержання прибутку шляхом надання послуг по забезпеченню усiх 
видiв страхового захисту майнових iнтересiв громадян i юридичних осiб та здiйснення 
фiнансової дiяльностi в межах, визначених чинним законодавством України та Статутом 
Компанiї. 
 
Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв Компанiї складає 14 осiб. 
 
 
 
2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi 
 
2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ 
 
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована 
з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових 
потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при 
прийняттi ними економiчних рiшень.  
 
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 
року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти 
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних 
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 1 сiчня 2020 року, що 



офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 
 
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає 
всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує 
достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та 
зрозумiлої iнформацiї. 
 
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних 
законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 
складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 
 
2.2. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення 
 
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта 
України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. 
 
2.3. Припущення про безперервнiсть дiяльностi 
 
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, 
вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної 
дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому 
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської 
дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 
 
 
 
3. Суттєвi положення облiкової полiтики 
 
3.1. Основи оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi  
 
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi та справедливої вартостi 
або амортизацiйної собiвартостi окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 
"Фiнансовi iнструменти". Оцiнка справедливої вартостi здiйснюється з використанням методiв 
оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 "Оцiнки за справедливою вартiстю". Такi 
методи оцiнки включають використання справедливої вартостi як цiни, яка була б отримана за 
продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками 
ринку на дату оцiнки. Зокрема, використання бiржових котирувань або даних про поточну 
ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих 
грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливої вартостi. Передбачувана 
справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної 
iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. 
 
 3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик 
 
3.2.1. Основа формування облiкових полiтик 
 
Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 
застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ 
наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову 
звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до 
яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є 



несуттєвим. 
 
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно 
до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних 
МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з 
клiєнтами". 
 
3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках 
 
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших 
подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, 
для яких iншi полiтики можуть бути доречними. 
 
З 23 травня 2020 року змiнено вартiсний критерiй визначення основних засобiв з 6000 до 20000 
гривень.  
 
3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв 
 
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим 
НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", та форми Примiток, що розробленi у 
вiдповiдностi до МСФЗ. 
 
3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах 
 
Згiдно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, 
визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або 
"собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як 
частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.  
 
Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв 
здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про 
основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про 
основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових 
записiв Товариства. 
 
3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв 
 
3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 
 
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ, 
коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. 
Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку 
за датою розрахунку. 
 
За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi 
строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання 
зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв).   
 
Товариство класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому або за 
амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв:  
 



а) моделi бiзнесу суб'єкта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та  
 
б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу. 
 
Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв: 
 
" фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 
переоцiнки у прибутку або збитку; 
 
" фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю; 
 
" фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 
переоцiнки в iншому сукупному доходi. 
 
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство 
оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю. 
 
При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:  
 
а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та  
 
б) отриманою компенсацiєю (включаючи будь-який новий отриманий актив мiнус будь-яке нове 
взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку. 
 
Фiнансовий актив оцiнюється  за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбавається з метою 
одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують  
грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку 
основної суми.  
 
Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, 
який облiковується за амортизованою вартiстю. 
 
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у 
вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 
 
3.3.2. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 
 
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках. 
 
Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно 
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни 
вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi 
короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання. 
 
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в 
нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. 
 
Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна валюта, яка визначена в п.2.2 цих 
Примiток. 
 
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання 



активами. 
 
Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх 
номiнальнiй вартостi. 
 
Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюється за 
амортизованою собiвартiстю. 
 
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi 
здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України 
(НБУ). 
 
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в банках (наприклад, у 
випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть 
бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про 
лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, 
визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного 
перiоду. 
 
3.3.3. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю 
 
До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить 
облiгацiї, депозити, дебiторську заборгованiсть, у тому числi позики, та векселi.  
 
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи 
метод ефективного вiдсотка. 
 
Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовує одну чи кiлька 
ставок дисконту, котрi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових 
iнструментiв, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики, включаючи кредитну 
якiсть iнструмента, залишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом є 
фiксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якiй 
здiйснюватимуться платежi.  
 
Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у 
розмiрi, що дорiвнює: 
 
- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не 
зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання; 
 
- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту, якщо кредитний 
ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного визнання. 
 
У випадку фiнансових активiв кредитним збитком є теперiшня вартiсть рiзницi мiж договiрними 
грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; i грошовими 
потоками, якi Товариство очiкує одержати на свою користь. 
 
Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим 
iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки 
Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику 
настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового 



iнструмента. Для виконання такої оцiнки Товариство порiвнює ризик настання дефолту 
(невиконання зобов'язань) за фiнансовим iнструментом станом на звiтну дату з ризиком 
настання дефолту за фiнансовим iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує 
при цьому обгрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без 
надмiрних витрат або зусиль, i вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту 
первiсного визнання. 
 
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iнструментом 
не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що 
фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику станом на звiтну дату. 
 
У випадку фiнансового активу, що є кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не є 
придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнює 
очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою 
вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною 
ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або 
збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi. 
 
Товариство визнає банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьох до дванадцяти 
мiсяцiв з дати фiнансової звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв ймовiрно 
призведе до значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй. 
 
Товариство вiдносно банкiвських депозитiв має наступну модель розрахунку збитку вiд 
знецiнення фiнансового активу: 
 
- при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний рiвень рейтингу 
uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабiльний", що присвоюється 
рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного реєстру уповноважених рейтингових 
агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховується в залежностi вiд 
строку та умов розмiщення (при розмiщеннi вiд 1 до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку складає 0%, вiд 
3-х мiсяцiв до 1 року - 1% вiд суми розмiщення, бiльше 1 року - 2%); 
 
- при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний 
рiвень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного 
реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв 
збитку розраховується у розмiрi вiд 7% до 20% вiд суми вкладу в залежностi в розмiру ризикiв. 
 
Дебiторська заборгованiсть 
 
Безумовна дебiторська заборгованiсть визнається як актив тодi, коли Товариство стає стороною 
договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне право одержати грошовi кошти.  
 
Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю. 
 
Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi вiдбувається за 
амортизованою вартiстю.  
 
Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за 
сумою первiсного визнання, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 
 
3.3.4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням результату 



переоцiнки у прибутку або збитку 
 
До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, вiдносяться акцiї та паї 
(частки) господарських товариств. 
 
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. 
 
Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом 
органiзатора торгiвлi. 
 
Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi 
активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за 
вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на 
користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу 
активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за 
найсприятливiший ринок. 
 
При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi 
вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, 
максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих 
вхiдних даних. 
 
Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, 
Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення 
можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами 
кон'юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi 
фондового ринку. 
 
Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi 
включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням 
наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких 
емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд. 
 
3.3.5. Зобов'язання.  
 
Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Товариство стає стороною 
договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти. 
 
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених 
ознак: 
 
" Керiвництво Товариства сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає 
погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 
 
" Керiвництво Товариства не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання 
протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 
 
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання 
зобов'язань.  
 
Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.  



 
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за 
сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 
 
3.3.6. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 
 
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати 
актив та виконати зобов'язання одночасно. 
 
3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв,  нематерiальних активiв та iнвестицiйної 
нерухомостi 
 
3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв 
 
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 
використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних 
i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 
бiльше одного року та вартiсть яких до 23.05.2020 року бiльше 6000 грн., пiсля 23.05.2020 року 
бiльше 20 000 грн. 
 
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби 
оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi 
збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки 
виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до 
переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до 
нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. 
 
3.4.2. Подальшi витрати. 
 
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне 
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку 
чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi 
подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 
 
3.4.3. Амортизацiя основних засобiв. 
 
Амортизацiя окремого об'єкта основних засобiв розраховується iз застосуванням прямолiнiйного 
методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на 
очiкуваний перiод корисного використання об'єкта основних засобiв, вираженого у роках. 
Мiсячна сума амортизацiї визначається дiленням рiчної суми амортизацiї на 12 або дiлення 
вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод корисного використання об'єкта основних 
засобiв, вираженого у мiсяцях. 
 
Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому об'єкт основних 
засобiв став придатним для корисного використання. 
 
Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття 
об'єкта основних засобiв, переведення його на реконструкцiю, модернiзацiю, добудову, 
дообладнання, консервацiю. 
 



Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного 
використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. 
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої 
актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання 
активу. 
 
3.4.4. Нематерiальнi активи 
 
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої 
амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя 
нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного протягом строкiв їх 
корисного використання. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або 
iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав. 
 
3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв 
 
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може 
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного 
вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його 
балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не 
облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, 
визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i 
тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного 
вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв 
коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi 
необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання. 
 
3.4.6. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi 
 
Визнання iнвестицiйної нерухомостi 
 
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину 
будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову 
оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для 
досягнення обох цiлей, а не для: (а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при 
наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi. 
 
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) є ймовiрнiсть того, що 
Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною 
нерухомiстю, (б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. 
 
Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та 
другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних 
цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та 
вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.  
 
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить: 
 
- власнi примiщення у разi, якщо частка загальної площi примiщення, яка використовується для 
дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, не перевищує 10 %; 
 



- земля, що утримується з метою отримання вигод вiд зростання капiталу в довгостроковiй 
перспективi, а не для реалiзацiї в короткостроковiй перспективi в процесi дiяльностi; 
 
- земля, подальше використання якої на цей час не визначено; 
 
- будiвля, що перебуває у власностi Товариства або в розпорядженнi за договором про 
фiнансовий лiзинг (оренду) та надається в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома договорами про 
оперативний лiзинг (оренду); 
 
- будiвля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в лiзинг (оренду) за одним або 
кiлькома договорами про оперативний лiзинг (оренду); 
 
- нерухомiсть, яка будується або полiпшується для майбутнього використання як iнвестицiйна 
нерухомiсть. 
 
Первiсна та подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi 
 
Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Витрати на операцiю 
включаються до первiсної вартостi. Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає 
цiну її придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо 
вiднесенi витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних 
послуг, податки, пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю. 
 
Товариство обирає для оцiнки об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi модель оцiнки за собiвартiстю 
вiдповiдно до МСБО 16 та застосовує такий пiдхiд до всiєї iнвестицiйної нерухомостi. 
 
3.4.7. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу  
 
Товариство класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 
вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного 
використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в 
бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю 
з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не 
нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi 
активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про 
фiнансовi результати. 
 
3.4.8. Облiковi полiтики щодо оренди 
 
Договiр є, чи мiстить оренду, якщо договiр передає право контролювати користування 
iдентифiкованим активом протягом певного перiоду часу в обмiн на компенсацiю. 
 
На дату початку оренди визнається актив з права користування та орендне зобов'язання у 
вiдповiдностi до МСФЗ 16 "Оренда". 
 
 
3.5. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток 
 
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого 
податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi 
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати 



Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в 
основному чинних) на дату балансу. 
 
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою 
податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж 
балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою. 
 
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що 
пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi 
наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути 
використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених 
податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не 
iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити 
використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. 
 
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть 
застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає 
поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний 
перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у 
власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу. 
 
Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, 
якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. 
 
3.6. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань  
 
3.6.1. Забезпечення 
 
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 
конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж 
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 
економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 
 
Товариство також створює резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових) 
вiдпусток. Розрахунок такого резерву здiйснюється на пiдставi правил Облiкової полiтики 
Товариства. Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягає iнвентаризацiї на кiнець року. 
Розмiр вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне страхування з 
цих сум, розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаної працiвниками 
вiдпустки та їхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого розрахунку. 
Також можуть враховуватися iншi об'єктивнi фактори, що впливають на розрахунок цього 
показника. У разi необхiдностi робиться коригуюча проводка в бухгалтерському облiку згiдно 
даних iнвентаризацiї резерву вiдпусток. 
 
3.6.2. Виплати працiвникам 
 
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть 
короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час 
надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 
 
3.6.3 Страховi та iнвестицiйнi контракти- класифiкацiя.  



 
Компанiя укладає контракти, що передбачають передачу страхових ризикiв або фiнансових 
ризикiв або обох видiв ризикiв. Страховими є контрактами, якi передають суттєвий страховий 
ризик. Такi контракти можуть також передавати фiнансовий ризик. В якостi загальної полiтики 
Компанiя визнає значним ризиком потенцiйне зобов'язання по виплатi вiдшкодування у разi 
настання страхового випадку, що принаймнi на 10% перевищує суму вiдшкодування, що 
пiдлягає виплатi у разi, якщо страховий випадок не вiдбудеться.  
 
Iнвестицiйними контрактами є договори, якi передають фiнансовi ризики без значного 
страхового ризику.  
 
Деякi з страхових та iнвестицiйних контрактiв мають умови дискрецiйної участi (УДУ). Ця 
умова дає право на отримання, в додаток до гарантованих виплат, додатковi виплати i бонуси:  
 
А) якi, ймовiрно, становитимуть значну частину всiх контрактних виплат,  
 
Б) рiшення про суму або визначення часу яких за контрактом належить емiтентовi,  
 
В) за умовами контракту вони грунтуються на:  
 
- результатах операцiй за визначеним пулом контрактiв або за контрактом визначеного типу,  
 
- реалiзованих або нереалiзованих доходах вiд iнвестицiй за визначеним пулом активiв, 
утримуваних емiтентом,  
 
або  
 
- Прибутку чи збитку пiдприємства, фонду або iншого суб'єкта господарювання, якi є емiтентом 
контакту.  
 
Мiсцевi нормативнi акти та умови цих договорiв встановлюють основу для визначення сум на 
якi додатковi дискрецiйнi виплати розраховуються (УДУ право на надлишковi доходи) та в 
рамках якого Компанiя може здiйснювати розподiл в частинах та в термiни виплат передбачених 
для утримувачiв контрактiв. Принаймнi 90% вiд надлишкового iнвестицiйного доходу має бути 
розподiлене на утримувачiв контрактiв в цiлому (що може включати майбутнiх утримувачiв 
контрактiв); розмiр та час виплат такого розподiлу конкретним утримувачам контрактiв є 
умовою дискрецiйної участi Компанiї; предметом рекомендацiй вiдповiдного мiсцевого 
актуарiю. 
 
3.7. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi 
 
3.7.1 Доходи та витрати 
 
Товариство визнає дохiд вiд надання послуг, коли (або у мiру того, як) воно задовольняє 
зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяну послугу (тобто актив) клiєнтовi. Актив 
передається, коли (або у мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким активом.  
 
Дохiд вiд продажу фiнансових активiв визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх 
наведених далi умов: 
 
а) Товариство передає договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового 



активу; 
 
б) Товариство передало покупцевi ризики та переваги вiд володiння, пов'язанi з фiнансовим 
активiв; 
 
в) за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка 
зазвичай пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими 
iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами; 
 
г) суму доходу можна достовiрно оцiнити; 
 
д) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; 
 
е) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. 
 
Дивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо: 
 
- право Товариства на одержання виплат за дивiдендами встановлено; 
 
- є ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Товариства; 
 
- суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити. 
 
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям 
визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або 
зменшення зобов'язань. 
 
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи 
амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих 
активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. 
 
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та 
одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. 
 
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх 
економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 
перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. 
 
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 
зобов'язання без визнання активу. 
 
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 
доходи. 
 
3.7.2. Витрати за позиками 
 
Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як 
частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на 
позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва 
квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу. 
 



3.7.3. Операцiї з iноземною валютою  
 
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну 
Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. 
 
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за 
вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за 
iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, 
немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, 
вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що 
виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому 
перiодi, у якому вони виникають. 
 
Товариство використовувало обмiннi курси на дату балансу: 
 
31.12.2020 31.12.2019 
 
Гривня/1 долар США 28,2746 23,6862 
 
Гривня/1 євро 34,7396 26,422 
 
3.7.4. Умовнi зобов'язання та активи. 
 
Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя 
про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi 
економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя 
про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним. 
 
 
 
4. Основнi припущення, оцiнки та судження 
 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають 
вплив на елементи фiнансової звiтностi, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 
розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження 
базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються 
обгрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi 
активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства 
iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих 
розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються 
високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення 
для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче. 
 
4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ 
 
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, 
керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової 
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних 
рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: 
 
" подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки 



Товариства; 
 
" вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну 
форму; 
 
" є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; 
 
" є повною в усiх суттєвих аспектах. 
 
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених 
далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку: 
 
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання; 
 
б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат 
у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. 
 
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших 
органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну 
основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi 
практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 
 
Операцiї, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здiйснювались. 
 
4.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства 
 
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, 
розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В 
iнших випадках оцiнка справедливої вартостi грунтується на судженнях щодо передбачуваних 
майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним 
фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка 
справедливої вартостi".  
 
4.3. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв 
 
Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до 
оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом 
невизначеностi оцiнок, тому що:  
 
а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки 
базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних 
курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а 
також специфiчних особливостей операцiй; та  
 
б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на 
доходи (витрати) може бути значним. 
 
Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, 
волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань 
пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у 
разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй 



звiтностi чистий прибуток та збиток. 
 
Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливої 
вартостi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливої вартостi 
першого рiвня, Керiвництво Товариства планує використовувати оцiнки та судження якi 
базуються на професiйнiй компетенцiї працiвникiв Пiдприємства, досвiдi та минулих подiях, а 
також з використанням розрахункiв та моделей вартостi фiнансових активiв. Залучення  
зовнiшнiх експертних оцiнок щодо таких фiнансових iнструментiв де оцiнка, яка базується на 
професiйнiй компетенцiї, досвiдi та розрахунках є недостатньою, на думку Керiвництва є 
прийнятним та необхiдним. 
 
Використовуються данi щодо цiн за правочинами на позабiржовому ринку з вiдкритих джерел 
smida.gov.ua. 
 
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати 
значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.  
 
4.4. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв 
 
Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових 
iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням 
грунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших 
факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу 
цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво 
вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв. 
 
4.5. Використання ставок дисконтування 
 
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутнiх 
потокiв доходiв в єдине значення теперiшньої (поточної) вартостi, яка є базою для визначення 
ринкової вартостi бiзнесу. З економiчної точки зору, в ролi ставки дисконту є бажана iнвестору 
ставка доходу на вкладений капiтал у вiдповiднi з рiвнем ризику подiбнi об'єкти iнвестування, 
або - ставка доходу за альтернативними варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на 
дату оцiнки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторiв: 
 
а) вартостi грошей у часi; 
 
б) вартостi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi вимагають 
рiзнi рiвнi компенсацiї; 
 
в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв. 
 
4.6. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 
 
Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Товариство на дату 
виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначає рiвень кредитного ризику.  
 
Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими 
активами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за 
весь строк дiї фiнансового активу (при значному збiльшеннi кредитного ризику/для 
кредитно-знецiнених фiнансових активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками 



(у разi незначного зростання кредитного ризику).  
 
 Зазвичай очiкується, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї мають бути визнанi 
до того, як фiнансовий iнструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно 
зростає ще до того, як фiнансовий iнструмент стане простроченим або буде помiчено iншi 
чинники затримки платежiв, що є специфiчними для позичальника, (наприклад, здiйснення 
модифiкацiї або реструктуризацiї). 
 
 Кредитний ризик за фiнансовим iнструментом вважається низьким, якщо фiнансовий 
iнструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужнiй потенцiал 
виконувати свої договiрнi зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi, 
а несприятливi змiни в економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспективi можуть 
знизити, але не обов'язково здатнiсть позичальника виконувати свої зобов'язання щодо 
договiрних грошових потокiв.  
 
 Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише 
на пiдставi того, що ризик дефолту за ними є нижчим, нiж ризик дефолту за iншими 
фiнансовими iнструментами Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцiї, в якiй Товариство 
здiйснює дiяльнiсть. 
 
 Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї не визнаються за фiнансовим iнструментом 
просто на пiдставi того, що вiн вважався iнструментом iз низьким кредитним ризиком у 
попередньому звiтному перiодi, але не вважається таким станом на звiтну дату. У такому 
випадку Товариство з'ясовує, чи мало мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту 
первiсного визнання, а отже чи постала потреба у визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь 
строк дiї. 
 
 Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо кредитних 
збиткiв. 
 
Товариство не використовувало ставки дисконтування за звiтний перiод. 
 
 
 
5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi  
 
5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою 
вартiстю 
 
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, 
тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець 
кожного звiтного перiоду. 
 
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю  
 
Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  
 
Вхiднi данi 
 
Грошовi кошти  Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за 
справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси 



НБУ 
 
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю  Первiсна оцiнка iнструментiв 
капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi 
якої був отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за 
справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв 
торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, 
використовуються цiни закриття бiржового торгового дня, позабiржовi данi з вiдкритих джерел 
 
5.2. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi 
 
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень 
 
(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень 
 
(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень 
 
(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)  
 
Усього 
 
 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 
Дата оцiнки 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19
 31.12.20 31.12.19 
 
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки  0
 0 0 0 0 0 0 0 
 
5.3. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi" 
 
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з вартiстю активу 
 
 Вартiсть активу Справедлива вартiсть 
 
 2020 2019 2020 2019 
 
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки  0
 3747 0 0 
 
Грошовi кошти 2346 646 2346 646 
 
Депозити 4002 1750 4002 1750 
 
Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої 
вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка 
суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для 
користувачiв фiнансової звiтностi.  
 
 
 



6. Використання нових та переглянутих стандартiв, якi були випущенi i набирають чинностi в 
2020 роцi. 
 
 
 
Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу. 
 
Нижче наводяться стандарти i роз'яснення, якi були випущенi, але ще не вступили в силу на дату 
випуску фiнансової звiтностi Товариства. Товариство не має намiр застосовувати цi стандарти з 
дати їх вступу в силу. 
 
МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти, МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: Визнаним та оцiнка, МСФЗ 7 
Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї, МСФЗ 4 Страховi контракти та МСФЗ 16 Оренда. 
 
У серпнi 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублiкувала поправки, що 
доповнюють випущенi у 2019 роцi та зосереджують увагу на наслiдках реформи базового рiвня 
процентних ставок на фiнансовiй звiтностi пiдприємства, якi виникають, коли, наприклад, 
базовий показник процентної ставки, який використовується для обчислення процентiв за 
фiнансовим активом замiнено альтернативною базовою ставкою. 
 
Поправки до фази 2 розглядають питання, якi можуть вплинути на фiнансову звiтнiсть пiд час 
реформи базового рiвня процентних ставок, включаючи наслiдки змiн договiрних грошових 
потокiв або вiдносин хеджування, що виникають внаслiдок замiни базового рiвня процентної 
ставки, з альтернативною базовою ставкою (проблеми iз замiною). 
 
На етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог зазначених стандартiв, що стосуються: 
 
o змiни договiрних грошових потокiв - пiдприємствам не доведеться припиняти визнання 
або коригувати балансову вартiсть фiнансових iнструментiв для змiн, що вимагаються 
реформою, а замiсть цього оновить ефективну процентну ставку, щоб вiдобразити змiну до 
альтернативної базової ставки; 
 
o облiк хеджування - пiдприємствам не доведеться припиняти облiк хеджування виключно 
тому, що вона вносить змiни, якi вимагає реформа, якщо хеджування вiдповiдає iншим 
критерiям облiку хеджування; i 
 
o розкриття iнформацiї - компанiя повинна буде розкривати iнформацiю про новi ризики, 
що виникають внаслiдок реформи, та про те. як вона управляє переходом до альтернативних 
ставок. 
 
Поправки до Фази 2 поширюються лише на змiни, якi вимагає реформа базового рiвня 
процентних ставок до фiнансових iнструментiв та вiдносин хеджування. Дата застосування: 
01.01.2021р. Дозволяється дострокове застосування.  
 
Данi змiни не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства. 
 
МСБО 16 "Основнi засоби". Поправки забороняють компанiї вираховувати з вартостi основних 
засобiв суми, отриманi вiд реалiзацiї вироблених предметiв, коли компанiя готує актив до його 
цiльового використання. Натомiсть компанiя визнає такi надходження вiд продажу та пов'язанi з 
ними витрати у прибутку або збитку. Дата застосування - 01.01.2022р. Дозволяється дострокове 
застосування.  



 
Данi змiни не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства. 
 
МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи". 
 
Поправки уточнюють, що "витрати на виконання договору" являють собою витрати, 
безпосередньо пов'язанi з договором - тобто або додатковi витрати виконання договору 
(наприклад, прямi витрати на працю i матерiали), або розподiл iнших витрат, якi також 
безпосередньо пов'язанi з договором (наприклад , розподiл амортизацiї об'єкта основних засобiв, 
що використовується при виконаннi договору). Дата застосування - 01.01.2022р. Дозволяється 
дострокове застосування.  
 
Данi змiни не впливають на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства. 
 
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" Актуалiзацiя посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальнi основи 
пiдготовки фiнансової звiтностi, не змiнюючи вимог до облiку для об'єднання бiзнесiв. Додано 
виняток щодо зобов'язань i умовних зобов'язань. Цей виняток передбачає, що стосовно деяких 
видiв зобов'язань i умовних зобов'язань органiзацiя, яка застосовує МСФЗ (IFRS) 3, повинна 
посилатися на МСФЗ (IAS) 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi 
активи" або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 "Збори", а не на Концептуальнi засади фiнансової 
звiтностi 2018 року. Дата застосування 01.01.2022р. Дозволяється дострокове застосування.  
 
Данi змiни не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства. 
 
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 1 Дочiрнє пiдприємство, яке уперше 
застосувало МСФЗ. Поправка дозволяє дочiрньому пiдприємству, що застосовує IFRS 1: D16 (а) 
(яке переходить на МСФЗ пiзнiше своєї материнської компанiї), виконати оцiнку накопиченого 
ефекту курсових рiзниць у складi iншого сукупного доходу - на пiдставi такої оцiнки, виконаної 
материнською компанiєю на дату її переходу на МСФЗ. 
 
Дата застосування 01.01.2022. Дозволяється дострокове застосування.  
 
Данi змiни не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства. 
 
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9 Комiсiйна винагорода, що включається 
в "10-вiдсотковий" тест при припиненнi визнання фiнансових зобов'язань. Поправка уточнює 
характер такої комiсiйної винагороди - вона включає тiльки винагороду, сплачену мiж 
позикодавцем i позикоотримувачем, включаючи винагороду, сплачену або отриману вiд особи 
iнших сторiн. Дата застосування 01.01.2022р. Дозволяється дострокове застосування.  
 
Данi змiни не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства. 
 
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 16 Стимулюючi платежi по орендi. 
Поправка уточнює iлюстративний приклад №13 до МСФЗ (1FRS) 16 шляхом виключення 
прикладу урахування вiдшкодування, отриманого орендарем вiд орендодавця в якостi 
компенсацiї за понесенi витрати на полiпшення об'єкта оренди. Дата застосування 01.01.2022р. 
Дозволяється дострокове застосування.  
 
Данi змiни не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства. 
 
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСБО (IAS) 41 Ефекти оподаткування при визначеннi 



справедливої вартостi. Поправка виключає вимогу IAS 41:22, яка вказує, що потоки грошових 
коштiв, пов'язанi з оподаткуванням, не включаються до розрахункiв справедливої вартостi 
бiологiчних активiв. Поправка призводить до вiдповiдностi IAS 41 i IFRS 13. Дата застосування 
01.01.2022р. Дозволяється дострокове застосування.  
 
Данi змiни не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства. 
 
МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" Поправки роз'яснюють критерiй у МСБО 1 для 
класифiкацiї зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'єкта господарювання мати право 
вiдкласти погашення зобов'язання принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 
 
Сутнiсть поправок: 
 
o уточнено, що зобов'язання класифiкується як довгострокове, якщо у органiзацiї є право 
вiдстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 мiсяцiв, а право компанiї на 
вiдстрочку розрахункiв має iснувати на кiнець звiтного перiоду: 
 
o класифiкацiя залежить тiльки вiн наявностi такого права i не залежить вiд iмовiрностi 
того, чи планує компанiя скористатися цим правом - на класифiкацiю не впливають намiри чи 
очiкування керiвництва щодо того, чи компанiя реалiзує своє право на вiдстрочку розрахункiв; 
 
o роз'яснення впливу умов кредитування на класифiкацiю - якщо право вiдстрочити 
врегулювання зобов'язання залежить вiд виконання органiзацiєю певних умов, то дане право 
iснує на дату закiнчення звiтного перiоду тiльки в тому випадку, якщо органiзацiя виконала цi 
умови на дату закiнчення звiтного перiоду. Органiзацiя повинна виконати цi умови на дату 
закiнчення звiтного перiоду, навiть якщо перевiрка їх виконання здiйснюється кредитором 
пiзнiше; i 
 
o роз'яснення вимог до класифiкацiї зобов'язань, якi компанiя може або може погасити 
шляхом випуску власних iнструментiв власного капiталу.  
 
Дата застосування - 01.01.2023р. Дозволяється дострокове застосування.  
 
Данi змiни не впливають па фiнансову звiтнiсть Товариства. 
 
МСФЗ 17 Страховi контракти Виключення деяких видiв договорiв зi сфери застосування МСФЗ 
17 
 
o Спрощене подання активiв i зобов'язань, пов'язаних з договорами страхування в звiтi про 
фiнансовий стан 
 
o Вплив облiкових оцiнок, зроблених в попереднiх промiжних фiнансових звiтностях 
 
o Визнання i розподiл аквiзицiйних грошових потокiв 
 
o Змiна у визнаннi вiдшкодування за договорами перестрахування в звiтi про прибутки i 
збитки 
 
o Розподiл маржi за передбаченi договором страхування iнвестицiйнi послуги (CSM) 
 
o Можливiсть зниження фiнансового ризику для договорiв вхiдного перестрахування i 



непохiдних фiнансових iнструментiв 
 
o Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також продовження перiоду звiльнення вiд 
застосування МСФЗ (IFRS) 9 для страхових компанiй до 1 сiчня 2023 року 
 
o Спрощений облiк зобов'язань по врегулюванню збиткiв за договорами, якi виникли до 
дати переходу на МСФЗ 17 
 
o Послаблення в застосуваннi технiк для зниження фiнансового ризику 
 
Можливiсть визначення iнвестицiйного договору з умовами дискрецiйного участi в момент 
переходу на новий стандарт, нiж в момент виникнення договору. Дата застосування - 01.01.2023. 
Дозволяється дострокове застосування.  
 
Данi змiни не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства. 
 
 
7. 7. Примiтки до звiту про фiнансовi результати 
 
7.1. Дохiд вiд основної дiяльностi 
 
 Тис. грн. 
 
Показник 2019р. 2020р. 
 
Чистi заробленi страховi премiї 28154 31514 
 
    
 
   
 
   
 
7.1.1. Доход вiд страхових премiй. Договори страхування 
 
        Доходи компанiї визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, 
що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути 
достовiрно визначена. 
 
Сума (нарахованих) отриманих премiй за видами страхування склала: 
 
 Тис. грн. 
 
Вид страхування 2019р. 2020р. 
 
Добровiльне страхування: 44017 56450 
 
Страхування вiд нещасних випадкiв 21 187 
 
Cтрахування здоров'я на випадок хвороби 3 424 
 



Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 557 1233 
 
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 3032 6262 
 
Страхування  вiд вогневих ризикiв та  ризикiв стихiйних явищ 6454 8477 
 
Страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) 6679 8826 
 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзника) 50 79 
 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв 
наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi 
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)] 4735 1039 
 
Страхування фiнансових ризикiв 21901 29596 
 
Страхування медичних витрат 585 327 
 
Обов'язкове  страхування: 353 190 
 
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, 
що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв 
добровiльних пожежних дружин (команд) 27 31 
 
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 241 80 
 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 
заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до 
аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру 47 47 
 
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 
негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв 4 1 
 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому 
законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну 
внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї 2 4 
 
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 
або псування 2 2 
 
Cтрахування професiйної вiдповiдальностi осiб, дiяльнiсть яких може заподiяти шкоду третiм 
особам, за перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України 30 25 
 
Разом: 44370 56640 
 
   
 
   



 
Премiї, сплаченi  (нарахованi) перестраховикам : Тис. грн. 
 
Вид страхування 2019р. 2020р. 
 
Добровiльне страхування: 17395 22654 
 
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 2135 2938 
 
Страхування  вiд вогневих ризикiв та  ризикiв стихiйних явищ 3045 3062 
 
Страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) 3045 3062 
 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв 
наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi 
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)] 954 287 
 
Страхування фiнансових ризикiв 8205 13302 
 
Cтрахування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзника) 11 3 
 
Обов'язкове  страхування: 12 1 
 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 
заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до 
аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру 12 1 
 
Разом: 17407 22655 
 
   
 
 Страховi виплати                                                                                                     
 Тис. грн. 
 
Вид страхування 2019р. 2020р. 
 
Добровiльне страхування: 9139 9083 
 
Страхування вiд нещасних випадкiв 0 1 
 
Страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) 1778 5671 
 
Страхування фiнансових ризикiв  7287 3306 
 
Страхування медичних витрат 74 105 
 
Обов'язкове  страхування: 0 0 



 
Разом: 9139 9083 
 
   
 
Компанiя сформували такi резерви:   
 
Резерв незароблених премiй   
 
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв   
 
Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi   
 
 
Технiчнi резерви представленi такими категорiями дозволених активiв: 
 
Тис. грн. 
 
Активи: 2019р. 2020р. 
 
грошовi кошти на поточному рахунку 646 1453 
 
банкiвськi вклади  (депозити) 1273 3565 
 
права вимоги до перестраховикiв   243 416 
 
нерухоме майно 486 1019 
 
Разом: 2648 6453 
 
   
 
При формуваннi страхових резервiв ми дотримуватися вимог законодавства України. 
 
Вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 "Страховi контракти" ми: а) не  визнавали як зобов'язання 
будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi страховi виплати 
виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду (такi як резерв 
катастроф та коливань збитковостi); б)  провели перевiрку адекватностi зобов'язань; г) не 
проводили взаємозалiк: щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних страхових зобов'язань; 
або доходiв або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходiв за 
вiдповiдними страховими контрактами; г) слiдкували за тим, чи не зменшилась кориснiсть його 
активiв перестрахування. 
 
З урахуванням того, що МСБО та МСФЗ не визначають методiв формування резервiв, але мають 
певнi застереження, при формуваннi резерву незароблених премiй - метод розрахунку "1/365" 
основний метод,  ми застосовували метод розрахунку "1/365", як допустиму альтернативу, а при 
формуваннi резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi  використовується метод 
Борнхуеттера-Фергюсона. 
 
Зобов'язання зi страхуванням 
 



Оцiнка страхових резервiв здiйснюється шляхом обчислення за методами, визначеними 
законодавством для вiдображення зобов'язань за договорами страхування в Компанiї 
формуються страховi резерви за такими  методами: 
 
резерв  незароблених премiй включає частки вiд сум надходжень страхових платежiв, що 
вiдповiдають страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату. Розрахунок резерву 
незароблених премiй здiйснюється за кожним видом страхування на будь-яку звiтну дату за 
методом, визначеним Законом України "Про страхування". Для  розрахунку резерву 
незароблених премiй на будь-яку дату приймаються страховi платежi у розмiрi 100 вiдсоткiв 
нарахованих страхових платежiв з вiдповiдних видiв страхування з попереднiх дванадцяти  
мiсяцiв розрахункового перiоду. Розрахунок частки перестраховикiв у резервах незароблених 
премiй на будь-яку дату здiйснюється у порядку, за яким визначається величина резервiв 
незароблених премiй. Резерв незароблених премiй розраховується методом 1/365; 
 
резерв заявлених, але неврегульованих збиткiв створюється з моменту отримання iнформацiї 
про страховi випадки iз застрахованими об'єктами. Оцiнка величини резерву збиткiв 
визначається в залежностi вiд сум фактичних або очiкуваних страхувальниками збиткiв у 
результатi настання страхового випадку. Витрати на врегулювання збиткiв включаються в 
резерв заявлених, але неврегульованих збиткiв. 
 
Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi формується актуарним методом 
Борнхуеттера-Фергюсона. 
 
Зобов'язання за виплатами страхових вiдшкодувань визнаються на дату затвердження 
страхового акту, який є пiдставою для нарахування в бухгалтерському облiку страхового 
вiдшкодування, та вiдображаються в балансi за номiнальною вартiстю. 
 
Зобов'язання за розрахунками з перестраховиками визнаються на дату початку дiї договору 
перестрахування та вiдображаються в облiку вiдповiдно до умов договору перестрахування. 
 
Заборгованiсть з комiсiйної винагороди страхових агентiв у бухгалтерському облiку визнається 
на дату пiдписання актiв виконаних робiт iз агентської винагороди. Заборгованiсть з комiсiйної 
винагороди оцiнюється вiдповiдно до ставки комiсiйної винагороди за видами страхування, якi 
встановлюються вiдповiдно до отриманих страхових платежiв за договорами, укладеними за 
посередництва агентiв. 
 
 
 
7.2. Витрати на збут 
 
                                                                                                                       
 Тис. грн. 
 
Показник 2018р. 2020р. 
 
Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування (аквiзицiйнi витрати)
 12118 19919 
 
Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв перестрахування 10 0 
 
Iншi витрати на збут послуг 225 158 



 
Всього                                                                                                                
 12353 20077 
 
   
 
7.3. Iншi операцiйнi доходи 
 
                                                                                                                       
 Тис. грн. 
 
Показник 2019р. 2020р. 
 
Дохiд вiд регресних вимог 87 6 
 
Комiсiйна винагорода згiдно агентських договорiв 1748 1679 
 
Iншi доходи 5085 313 
 
Всього                                                                                                                
 6920 1998 
 
   
 
7.4. Iншi операцiйнi витрати 
 
 Тис. грн. 
 
Показник 2019р. 2020р. 
 
Iншi операцiйнi витрати (витрати на регулюванням страхових випадкiв) 54 53 
 
Iншi операцiйнi витрати 2216 404 
 
Всього                                                                                                                
 2270 457 
 
   
 
7.5. Iншi фiнансовi доходи 
 
 Тис. грн. 
 
Показник 2019р. 2020р. 
 
Доходи за вiдсотками по депозитам, розмiщеним у банках 198 293 
 
Всього                                                                                                                
 198 293 
 
   



 
7.6. Фiнансовi витрати 
 
 Тис. грн. 
 
Показник 2019р. 2020р. 
 
Проценти за користування кредитами 0 0 
 
Всього                                                                                                                
 0 0 
 
   
 
7.7. Iншi  доходи 
 
 Тис. грн. 
 
Показник 2019р. 2020р. 
 
Дохiд вiд компенсацiї страхового вiдшкодування по договору страхування автомобiля 17
 0 
 
Всього                                                                                                                
 17 0 
 
   
 
7.8. Iншi  витрати 
 
 Тис. грн. 
 
Показник 2019р. 2020р. 
 
Витрати вiд уцiнки фiнансових iнвестицiй 3747 0 
 
Витрати вiд уцiнки iнвестицiйної нерухомостi 353 0 
 
Всього                                                                                                                
 4100 0 
 
   
 
7.9. Елементи операцiйних витрат 
 
 Тис. грн. 
 
Найменування показникiв  2019р. 2020р. 
 
Матерiальнi затрати 312 170 
 



Витрати на оплату працi 854 836 
 
Вiдрахування на соцiальнi заходи 177 182 
 
Амортизацiя 401 427 
 
Iншi операцiйнi витрати 22446 21233 
 
Разом 24190 22848 
 
   
 
7.10. Податок на прибуток 
 
 Тис. грн. 
 
Найменування показника  2019р. 2020р. 
 
Поточний податок на прибуток 1724 1682 
 
 
 
Оподаткування страхових компанiй у 2020 р. здiйснюється наступним чином: 
 
За результатами звiтного податкового року страховики сплачують податок за ставкою 3 вiдсотки 
суми  страхових платежiв, страхових внескiв, страхових премiй, отриманих (нарахованих) 
страховиками - резидентами протягом звiтного перiоду за договорами страхування та 
спiвстрахування на територiї України або за її межами. Всi iншi доходи страхових компанiй 
оподатковуються за ставкою 18% в складi фiнансового результату до оподаткування. 
 
 
 
8. Примiтки до Балансу  
 
 
 
 8.1. Основнi засоби    
 
                                                                                 
  Тис. грн. 
 
Показник Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Земельнi дiлянки Автомобiлi Iншi 
основнi засоби Будинки, споруди Всього  
 
Первiсна вартiсть на 01.01.2020 р. 126 0 1320 197 454 2097 
 
Надiйшло  84 161 0 8 0 253 
 
Передача 0 0 0 0 0 0 
 
Вибуття 10 0 0 0 303 313 



 
Дооцiнка (уцiнка) 0 21852 0 0 -151 21701 
 
Первiсна вартiсть на  31.12.2020 р. 200 22013 1320 205 0 23739 
 
Накопичена амортизацiя на  01.01.2020 р. 74 0 176 125 43 418 
 
Амортизацiя за перiод 27 0 264 21 10 322 
 
Вибуття 10 0 0 0 53 63 
 
Накопичена амортизацiя на 31.12.2020 р. 91 0 440 146 0 677 
 
Залишкова вартiсть на 01.01.2020 р. 52 0 1144 72 411 1679 
 
Залишкова вартiсть на 31.12.2020 р. 109 22013 880 59 0 23062 
 
Протягом звiтного перiоду було проведено переоцiнку вартостi земельної дiлянки з залученням 
зовнiшнього експерта. Згiдно, з Договором № 21/05-02 вiд 21.05.2020 р. на проведення 
незалежної оцiнки, ПП "Донецько-Схiдний Брокерський Торговий Дiм" було проведено 
незалежну оцiнку земельної дiлянки за адресою: Київська область, Макарiвський район, с. 
Мар'янiвка, кадастровий № 3222782603:03:014:0001, площа 2,5714 га, з метою визначення її 
ринкової вартостi. Ринкова вартiсть за результатами оцiнки склала 22 016,1 тис.грн. Балансова 
вартiсть земельної дiлянки на кiнець 2020 року була переглянута з метою виявлення ознак 
знецiнення. 
 
 
 
8.2. Нематерiальнi активи 
 
  
 
Показник   Тис. грн. 
 
Первiсна вартiсть на 01.01.2020 р. 1183 
 
Надiйшло  30 
 
Вибуло протягом року 0 
 
Первiсна вартiсть на  31.12.2020 р. 1213 
 
Накопичена амортизацiя на  01.01.2020 р. 409 
 
Амортизацiя за перiод 105 
 
Вибуття 0 
 
Накопичена амортизацiя на  31.12.2020 р. 514 
 
Балансова вартiсть на 31.12.2020 р. 699 



 
Нематерiальнi активи компанiї складаються iз лiцензiй, комп'ютерних програм та веб-сайту. 
 
 
 
8.3. Iнвестицiйна нерухомiсть  
 
   
 
Показник  Тис. грн. 
 
Первiсна вартiсть на 01.01.2020 р. 29728 
 
Надiйшло 0 
 
Дооцiнка (уцiнка) -3 
 
Вибуло 0 
 
Первiсна вартiсть на 31.12.2020 р. 29725 
 
Накопичена амортизацiя на  01.01.2020 р. 0 
 
Нараховано 0 
 
Вибуття 0 
 
Накопичена амортизацiя на 31.12.2020 р. 0 
 
Балансова вартiсть на 31.12.2020 р. 29725 
 
 
 
На балансовому рахунку 100 ,,Iнвестицiйна нерухомiсть'' облiковується власне нерухоме майно 
компанiї. Зокрема, земельна дiлянка за адресою: Київська область, Макарiвський район, с/рада 
Пашкiвська, що утримується для отримання доходiв вiд довгострокової оренди та отримання 
вигод вiд зростання капiталу i не використовувалась Товариством. Iнвестицiйна нерухомiсть 
первiсно оцiнювалась за собiвартiстю з урахуванням витрат на здiйснення операцiї. Амортизацiя 
на об'єкти iнвестицiйної нерухомостi не нараховуються. Балансова вартiсть iнвестицiйної 
нерухомостi на кiнець 2020 року була переглянута з метою виявлення ознак знецiнення. 
 
 
 
8.4. Поточнi фiнансовi iнвестицiї 
 
Фiнансовi iнвестицiї компанiї на 31.12.2019 та 31.12.2020р. 
 
           
 
  
 



Назва   
 
Код ЄДРПОУ Кiлькiсть, шт Номiнальна вартiсть 
 
грн. Сума, грн.   
 
Вартiсть  пакету, грн. 
 
    31.12.2019р. 31.12.2020р.   31.12.2019р. 31.12.2020р. 31.12.2019р.
 31.12.2020р. 
 
ПАТ "ЗНВКIФ "АМРIТА" акцiї простi,iменнi 36756658 11 600 000 11 600 000 0,25
 2 900 000,0 2 900 000,0 1,0 1,0 
 
ПАТ "ЗНВКIФ "Капiтал Iнвест" акцiї простi,iменнi 35918704 87 87 1000 87 
000,0 87 000,0 1,0 1,0 
 
Публiчне акцiонерне товариство "Ардер" акцiї простi,iменнi 35416011 600 000 600 
000 0,25 150 000,0 150 000,0 1,0 1,0 
 
ПАТ "ЗНВКIФ "Iнвестицiї плюс" акцiї простi,iменнi 35043708 50 50 500 25 
000,0 25 000,0 1,0 1,0 
 
ПуАТ "Хiмволокно Проект" акцiї простi,iменнi 38389756 920 000 920 000 0,25
 230 000,0 230 000,0 1,0 1,0 
 
ПАТ "Елiт Iнвест Проект" акцiї простi,iменнi 38120233 648 936 648 936 0,25
 162 234,0 162 234,0 1,0 1,0 
 
ПАТ "ЦОН "НОРМА" акцiї простi,iменнi 33545414 29500 29500 1 29 500,0 29 
500,0 1,0 1,0 
 
ПАТ "КОНКОРД IНК."  акцiї простi,iменнi 38824174 400 400 100 40 000,0
 40 000,0 1,0 1,0 
 
ПАТ "ЗНВКIФ "ВАЛОРЕС" акцiї простi,iменнi   38013461 431318 431318
 1 431 318,0 1,0 1,0 1,0 
 
ТОВ "АВТО ФIНАНС СЕРВIС" облiгацiї iменнi 37037324 427 427 1000 427 000,0
 427 000,0 1,0 1,0 
 
ТОВ "БIЗНЕС НЕРУХОМIСТЬ" облiгацiї iменнi 37037319 370 370 1000 370 000,0
 370 000,0 1,0 1,0 
 
iнвест.сертифiкати iменнi ТОВ КУА "АБСОЛЮТ КАПIТАЛ" (ЗНВПIФ "АБСОЛЮТ КЛУБ") 
 38404576-23200126 8 8 1000 8 000,0 8 000,0 1,0 1,0 
 
iнвест.сертифiкати iменнi ТОВ КУА "АБСОЛЮТ КАПIТАЛ" (ЗНВПIФ "АБСОЛЮТ 
ПЛАТИНУМ") 38404576-23300125 17 17 1000 17 000,0 17 000,0 1,0
 1,0 
 



Всього: - - - - 4 877 052,0 4 877 052,0 13,0 13,0 
 
         
 
 
 
 
8.5.Запаси 
 
                                                                            Тис. грн. 
 
Показник 31.12.2019р. 31.12.2020р. 
 
Виробничi запаси 0 0 
 
Незавершене виробництво  0 0 
 
Готова продукцiя  0 0 
 
Товари 0 0 
 
Запаснi частини 17 17 
 
Всього 17 17 
 
   
 
8.6. Поточна дебiторська заборгованiсть 
 
                                                                                                              
 Тис. грн. 
 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги 31.12.2019р. 31.12.2020р. 
 
Розрахунки з вiтчизняними покупцями 2222 1611 
 
Розрахунки за виданими авансами 51 78 
 
Розрахунки з бюджетом 2 2 
 
Розрахунки з нарахованих доходiв 0 0 
 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 154 232 
 
Всього 2429 1923 
 
Дебiторська заборгованiсть Товариства не має забезпечення.   
 
Станом на 31 грудня 2020 року Товариство не має знецiненої та/або простроченої 
заборгованостi. 
 



   
 
8.7. Грошовi кошти та їх еквiваленти  
 
                                                                                           Тис. 
грн. 
 
Показник 31.12.2019р. 31.12.2020р. 
 
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi  2396 2396 
 
Грошовi кошти в iноземнiй валютi  0 0 
 
Всього 2396 6348 
 
 
 
8.8. Активи призначенi для продажу  
 
 Тис. грн. 
 
Показник 31.12.2019р. 31.12.2020р. 
 
Земельна дiлянка 161 0 
 
Всього 161 0 
 
 
 
Призначену для продажу, земельну дiлянку прощею 2,5714 га, яка знаходиться за адресою: 
Київська область, Макарiвський р-н, с. Мар'янiвна, не було реалiзовано. З огляду на це, 
керiвництвом Компанiї було прийняте рiшення про переведення земельної дiлянки до складу 
основних засобiв з метою використання в господарськiй дiяльностi товариства. 
 
 
 
8.9. Статутний капiтал  
 
На 31.12.2020 р. Статутний капiтал компанiї складав 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мiльйонiв 
гривень 00 копiйок). З моменту створення компанiї з 19.07.2012 року Статутний капiтал 
сформований i сплачений учасниками повнiстю. 
 
IНФОРМАЦIЯ 
 
про учасникiв(засновникiв) фiнансової установи 
 
станом на 31.12.2020р.  
 
 
 
Найменування юридичної особи чи П.I.Б. фiзичної особи, яка є засновником чи учасником 



страховика Мiсцезнаходження юридичної особи чи паспортнi данi фiзичної особи, яка є 
засновником, учасником, акцiонером страховика Частка в статутному фондi, грн., у т.ч.
 Частка в статутному фондi, % Заборгованiсть засновника чи учасника страховика за 
внесками до статутного фонду страховика, грн. Заборгованiсть засновника чи учасника 
страховика за внесками до статутного фонду страховика, % 
 
Бридун Євгенiй Володимирович 
 
 паспорт серiї СТ №283919, виданий Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi 
14.12.2011 р.,  зареєстрований у м. Київ, вул. Депутатська 23а, кв. 28 9 453 000,00 63,02 0
 0 
 
Бридун Тетяна Георгiївна паспорт серiї СК №317608, виданий Вишнiвським МВМ ГУ МВС 
України в Київськiй областi 10.09.1996 р., зареєстрована у м. Iрпiнь, Київської областi вул. 
Свердлова 53 3 749 000,00 24,993333 0 0 
 
Бридун Iгор Євгенiйович Паспорт серiя СТ №300236 виданий Iрпiнським МВ Управлiння 
ДМС України в Київськiй областi 19.07.2013р., зареєстрований у м. Iрпiнь, Київської областi 
вул. Мiнеральна, 11-а, кв. 24 1 498 000,00 9,986666 0 0 
 
Мирончук Юрiй Володимирович Паспорт серiя АС № 818963 Видано 29.06.2002 Луцьким МВ 
УМВС України у Волинськiй обл., 
 
зареєстрований вул.Миру, 23-а, 51, с.Петропавлiв. Борщагiвка, Києво-Святошинський р-н, 
Київська область, 08129, Україна 300 000,00 2,000000 0 0 
 
 
 
Всi власники iстотної участi вiдповiдають встановленим законодавством вимогам. 
 
Протягом 2020 року змiн у складi власникiв iстотної участi не вiдбулось.  
 
 
 
8.10. Iншi резерви 
 
 Тис. грн. 
 
Показник 31.12.2019р. 31.12.2020р. 
 
Капiтал у дооцiнках (необоротних активiв) 29576 51274 
 
Резервний капiтал 2271 2271 
 
Всього iншi резерви 31847 53545 
 
   
 
Резервний капiтал формується з прибутку у вiдповiдностi до Закону України "Про господарськi 
товариства".  
 



 
 
 
 
   
 
8.11. Довгостроковi зобов'язання та забезпечення.  
 
В склад майбутнiх витрат i платежiв входять змiни резервiв компанiї.   
 
                                                                                    Тис. грн. 
 
Назва строки балансу 31.12.2019р. 31.12.2020р. 
 
Сума страхових резервiв  2431 5093 
 
Частка перестраховикiв у резервах  322 416 
 
   
 
8.12. Кредиторська заборгованiсть. 
 
 Тис. грн. 
 
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть  31.12.2019р. 31.12.2020р. 
 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 45 31 
 
Розрахунки з бюджетом  584 514 
 
розрахунками зi страхування 4 3 
 
розрахунками з оплати працi 25 22 
 
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 0 0 
 
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 9283 9542 
 
Iншi поточнi зобов'язання  0 0 
 
Поточнi забезпечення 91 93 
 
Всього  10032 10205 
 
 
 
9. Оцiнка адекватностi активiв.  
 
Актуарнi розрахунки страхової компанiї для перевiрки адекватностi резервiв та її зобов'язань 
здiйснив актуарiй Клименко Ю.В., cвiдоцтво Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг на право займатися актуарними розрахунками та 



посвiдчувати їх №01-018 вiд 19.11.2015р. 
 
Згiдно проведених розрахункiв актуарна оцiнка резерву незароблених премiй станом на 
31.12.2020р. становить 4856,1 тис. грн. Актуарна оцiнка суми резервiв збиткiв станом на 
31.12.2020р. - 237,0 тис.грн. 
 
Резерв незароблених премiй, сформований вiдповiдно до законодавства, становить 4856,1 тис. 
грн., що вiдповiдає розмiру  резерву, сформованого актуарно за результатами перевiрки 
адекватностi страхових зобов'язань. 
 
Детальний розрахунок адекватностi активiв i методологiя розрахунку, надається у звiтi про 
оцiнку адекватностi страхових зобов'язань ПрАТ "СК "Престиж".  
 
 
 
10. Iншi змiни  
 
10.1. Змiни в облiковiй полiтицi компанiї. 
 
Фiнансова звiтнiсть компанiї за 2020 р. надається згiдно облiкової полiтики у вiдповiдностi до 
МСФЗ.  
 
З 23 травня 2020 року змiнено вартiсний критерiй визначення основних засобiв з 6000 до 20000 
гривень.  
 
10.2. Рекласифiкацiї фiнансової звiтностi та виправлення помилок. 
 
Протягом звiтного перiоду Товариство не застосовало рекласифiкацiї у фiнансовiй звiтностi, а 
також виправлення у фiнансовiй звiтностi вiдсутнi. 
 
10.3. Умовнi зобов'язання i операцiйнi ризики. 
 
Умови господарської дiяльностi. 
 
Економiцi України властивi деякi риси ринку, що розвивається. Зокрема не конвертованiсть 
української гривнi, валютний контроль, а так само iнфляцiя. Iснуюче податкове та митне 
законодавство України допускає рiзнi трактування i схильне до частих змiн. 
 
Економiчна перспектива України багато в чому залежить вiд ефективностi економiчних заходiв, 
фiнансових механiзмiв та грошової полiтики, що вживаються Урядом, а так само розвиток 
фiскальної, правової та полiтичної системи. 
 
Нестабiльнiсть на мiжнародних страхових ринках та на страховому ринку України. 
 
Економiки багатьох країн вiдчули  нестабiльнiсть на ринку. Пандемiя COVID-19 та значний 
спад попиту вплинув на зупинку деяких пiдприємств. Внаслiдок ситуацiї, яка склалась на 
Українi та за кордоном, незважаючи на можливе вживання стабiлiзацiйних заходiв українським 
Урядом, на дату затвердження даної фiнансової звiтностi мають мiсце фактори економiчної 
нестабiльностi. Стан економiчної нестабiльностi може тривати i надалi, i, як наслiдок, iснує 
ймовiрнiсть того, що активи Компанiї не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою 
вартiстю в ходi звичайної дiяльностi, що вплине на результати його дiяльностi. 



 
Економiчне середовище 
 
Компанiя здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, 
якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися.  
 
Економiка України знаходиться в обтяжуючому станi, говорити про її зрiст не доводиться. 
Iмiтацiя ключових реформ, корупцiя в вищих ешелонах влади, слабкiсть банкiвської системи, 
вiдсутнiсть чiткої i зрозумiлої стратегiї економiчного розвитку не дають приводу очiкувати 
росту в найближчiй перспективi. Зовнiшнi фактори зараз здiйснюють мiнiмальний вплив на 
вiтчизняну економiку. Низькi свiтовi цiни на основнi продукти експорту скорiше благо для 
країни, так як змушують модернiзуватися, шукати i розвивати новi конкурентнi переваги, новi 
ринки, новi продукти, а не просто експлуатувати старий ресурс. Саме рiшення внутрiшнiх 
проблем дозволить Українi рушити уперед.    
 
Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру економiчних заходiв, якi вживаються 
українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Компанiї. 
Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на 
реалiзацiю активiв Компанiї, а також на здатнiсть Компанiї сплачувати заборгованостi згiдно зi 
строком погашення.  
 
Знецiнення нацiональної валюти 
 
Компанiя використовувала такi офiцiйнi курси обмiну валют на кiнець року пiд час пiдготовки 
цiєї фiнансової звiтностi:   
 
31.12.2020 31.12.2019 
 
Гривня/1 долар США 28,2746 23,6862 
 
Гривня/1 євро 34,7396 26,422 
 
 
 
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв. 
 
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної 
нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути 
реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Компанiї. 
 
Ступiнь повернення цих активiв  у звичайнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi 
знаходяться  поза зоною контролю Компанiї, спрямованих рiзними країнами на досягнення 
економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської 
заборгованостi пiдприємству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату 
балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи  на сьогоднiшнiй день 
не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.   
 
Можливiсть виникнення потенцiйних податкових зобов'язань  
 
Внаслiдок  наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, 
положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачень, а також через практику, що 



склалась в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно 
тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву 
певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Компанiї, ймовiрно, 
що Компанiя змушена буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть 
може  вплинути на  вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви, а також на ринковий 
рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва, Компанiя сплатила усi податки, тому фiнансова 
звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися 
вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв. 
 
Оподаткування. 
 
Українське податкове, валютне та митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до 
частих змiн. Iнтерпретацiя керiвництвом Компанiї даного законодавства стосовно операцiй та 
дiяльностi Компанiї може бути оскаржена вiдповiдними фiскальними органами. Податковi 
органи можуть зайняти жорсткiшу позицiю при iнтерпретацiї законодавства i перевiрцi 
податкових розрахункiв. Як наслiдок можуть бути донарахованi податки, пенi, штрафи. 
 
На думку керiвництва Компанiї вiдповiднi положення законодавства iнтерпретованi їм коректно, 
ймовiрнiсть збереження фiнансового становища, в якому знаходиться Компанiї у зв'язку з 
податковим, валютним i митним законодавством, є високою. Для тих випадкiв, коли на думку 
керiвництва Компанiї, iснують значнi сумнiви у схоронностi зазначеного положення Компанiї, у 
фiнансовiй звiтностi визнанi належнi зобов'язання. 
 
Судовi позови. 
 
Скарг та позовiв до суду протягом  2020 р. стосовно надання фiнансових послуг ПрАТ "СК 
"ПРЕСТИЖ" не зафiксовано. 
 
10.4. Фiнансовi ризики. 
 
 Дiяльностi Товариства характерна значна кiлькiсть ризикiв, включаючи вплив змiн 
заборгованостi, курсiв обмiну iноземних валют. Управлiння ризиками спрямоване на зменшення 
непередбачуваностi фiнансових ризикiв та негативного впливу на фiнансовi результати 
Компанiї. 
 
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть 
чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок 
впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких 
заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, 
ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий 
ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на 
основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на 
вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 
 
Пiдприємство не здiйснює торгiвлю фiнансовими активами зi спекулятивною метою i не 
виписує опцiонiв. Товариство укладає контракти, що передбачають передачу страхового ризику, 
фiнансового ризику або одночасно страхового та фiнансового ризикiв. 
 
Далi описанi найбiльшi фiнансовi ризики, яких зазнає Компанiя. 
 
Управлiння фiнансовими ризиками 



 
Товариство наражається на фiнансовi ризики внаслiдок наявностi у неї фiнансових активiв, 
активiв перестрахування та страхових зобов`язань. Зокрема основний фiнансовий ризик 
пов`язаний з недостатнiстю надходжень вiд iнвестицiй у довгостроковiй перспективi для 
фiнансування зобов`язань за страховими тi iнвестицiйними контрактами. Найважливiшими 
складовими цього фiнансового ризику, на який Товариство  наражається передусiм внаслiдок 
характеру своїх iнвестицiй та зобов`язань, є кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ринковi 
ризики(ризик процентної ставки та валютний ризик). Цi ризики виникають у зв`язку з 
невiдповiднiстю строкiв погашення активiв та зобов`язань i вiдкритими позицiями процентних 
ставок та iноземних валют, якi великою мiрою залежать вiд загальних та специфiчних ринкових 
змiн. Товариство управляє цими позицiями з метою отримання довгострокового iнвестицiйного 
доходу, що перевищує її зобов`язання за страховими контрактами. Товариство регулярно готує 
звiти за портфелями, контрагентами та категорiями активiв та зобов`язань, якi подаються її 
ключовому управлiнському персоналу. Основними методами управлiння активами та пасивами, 
який застосовує Товариство, є забезпечення вiдповiдностi суми активiв та зобов`язань за 
страховими та iнвестицiйними контрактами за видами виплат власникам контрактiв. За кожною 
окремою категорiєю зобов`язань Товариство веде окремий портфель активiв. Товариство не 
змiнювала процеси управлiння ризиками протягом перiодiв, представлених у цiй звiтностi. 
 
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе 
виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. 
Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi 
рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть. 
 
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка 
кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка 
iнша доступна iнформацiя, щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Товариство 
використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками: 
 
" лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв; 
 
" лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); 
 
" лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за 
Нацiональною рейтинговою шкалою; 
 
" лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та 
неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв. 
 
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює 
три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик 
виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок 
та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в 
акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. 
 
Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають 
унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони 
чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи 
чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї 



на ринку. 
 
Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення 
цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на 
вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком. 
 
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 
фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. 
 
Всi операцiї Компанiя проводить в нацiональнiй валютi України. Операцiї в валютi в 2020р. не 
проводились, залишкiв валютних коштiв на рахунках Компанiя не має. Всi iншi змiннi величини 
залишаються постiйними. Станом на 31.12.20р. Компанiя не мала депозитiв та iнших фiнансових 
активiв  у iноземнiй валютi, тому її фiнансовий стан є нечутливим до впливу змiни iноземних 
валют.  
 
Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. 
Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме 
як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. 
 
Керiвництво Товариства здiйснює монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально 
припустимий розмiр. Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки впливу 
можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть вiдсоткових фiнансових iнструментiв. 
 
Активи, якi наражаються на вiдсотковi ризики 
 
                                                                                                                                 
Тис. грн. 
 
Тип активу 31 грудня 2019 31 грудня 2019 
 
Банкiвськi депозити 1750 4002 
 
Всього 1750 4002 
 
Для оцiнки можливих коливань вiдсоткових ставок Товариство використовувало iсторичну 
волатильнiсть вiдсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останнi 5 рокiв за 
оприлюдненою iнформацiєю НБУ. 
 
Товариство визнає, що обгрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на +4 процентних 
пункти. Проведений аналiз чутливостi заснований на припущеннi, що всi iншi параметри, 
зокрема валютний курс, залишатимуться незмiнними, i показує можливий вплив змiни 
вiдсоткових ставок на 4 процентних пункти на вартiсть чистих активiв Товариства. 
 
Ризик лiквiдностi 
 
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, 
пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв 
або iншого фiнансового активу. 
 
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство 



аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими 
активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної 
дiяльностi. Пiдприємство здiйснює управлiння своєю лiквiднiстю шляхом ретельного 
монiторингу запланованих платежiв у рахунок очiкуваних страхових виплат, а також вибуття 
грошових коштiв внаслiдок повсякденної дiяльностi. Керiвництво щомiсяця розглядає прогнози 
грошових потокiв Компанiї. Управлiння потребами лiквiдностi Компанiї здiйснюється за 
допомогою як короткострокових, так i довгострокових прогнозiв. 
 
Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в 
розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином: 
 
 
 
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв 
до 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Торгова кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 45 - - -
 - 45 
 
Поточнi забезпечення  - - 91 - - 91 
 
Поточна заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 5447 3836 - - - 9283 
 
Всього 5492 3836 - - - 9419 
 
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв 
до 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього 
 
Торгова кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 31  - 
   
 
Поточнi забезпечення 25  93    
 
Поточна заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 4605 4936 -    
 
Всього   93    
 
Управлiнський персонал вважає, що доступнi очiкуванi операцiйнi грошовi потоки достатнi для 
фiнансування поточних операцiй Компанiї. 
 
Управлiння страховими ризиками 
 
Страховий ризик стосується всiх страхових андерайтингових ризикiв у зв'язку зi змiнами 
збиткiв, що виникають внаслiдок невизначеностi розмiрiв та строкiв цих збиткiв. Крiм того, 
iснує ризик змiн основних припущень, включаючи рiвень витрат та розiрвання договорiв, 
зроблених при оформленнi договору/полiсу.   
 
Управлiння страховими ризиками здiйснюється завдяки поєднанню андерайтингових полiтик, 
принципiв цiноутворення, створення резервiв та перестрахування. Особлива увага придiляється 



забезпеченню того, щоб сегмент клiєнтiв, який купує страховий продукт, вiдповiдав основним 
припущенням щодо клiєнтiв, сформованим пiд час розробки цього продукту та визначення його 
цiни. 
 
Андерайтинговi процедури встановлюються в рамках загального управлiння страховим ризиком 
i передбачають виконання контрольних процедур актуарiями, якi перевiряють фактичнi 
показники збитковостi. Для вдосконалення стандартiв андерайтингу використовуються рiзнi 
показники тi iнструменти статистичного аналiзу з тим, щоб можна було покращити показники 
збиткiв та/або забезпечити належне коригування цiноутворення. 
 
10.5. Операцiї з пов'язаними особами 
 
З метою даної фiнансової звiтностi, сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має 
можливiсть контролювати або значно впливати на фiнансовi й операцiйнi рiшення iншої 
сторони, як визначено в МСФО (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони". При 
рiшеннi питання про те, чи є сторони пов'язаними, приймається в увагу змiст взаємин сторiн, а 
не тiльки їхня юридична форма. Для цiлей даних фiнансових звiтiв Компанiя, власники 
Компанiї, що володiють частками в статутному капiталi бiльшими нiж 20%, та вище керiвництво 
Компанiї вважаються пов'язаними сторонами. 
 
Протягом перiоду з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 року Товариство здiйснювало операцiї з 
пов'язаними особами, а саме: 
 
" з Головою Наглядової Ради (договiр №17920 вiд 01.01.2020р.), що спiвпрацює з 
компанiєю на договiрних умовах вiдповiдно до рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв (Протокол 
№13 вiд 23.04.2019 р.), вiдповiдно до п.4 ст. 10 Закону України "Про фiнансовi послуги та 
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг".  
 
" з Головою Правлiння Бридуном Є.В. протягом 2020 року був укладений договiр 
купiвлi-продажу машиномiсця  вiд  28.04.2020 р. на суму 303 478,09 грн.  
 
" з членом Наглядової Ради Бридуном I.Є. - вiдшкодування витрат на вiдрядження та за 
авансовими звiтами в сумi 3960,00 грн. 
 
 
 
Компенсацiї провiдному управлiнському персоналу в загальнiй сумi склали 108025,19 грн., в 
тому числi розмiр заробiтної плати Голови Правлiння Товариства Бридуна Є.В. за 2020 р. 
становить 19 276,63 грн., члена Правлiння Мирончука Ю.В. - 68 052,59 грн.; розмiр оплати за 
оренду автомобiля Бридуна Є.В. вiдповiдно до Договору вiд 04.12.2018р. - 2 400,00 грн.; 
вiдшкодування витрат на вiдрядження та за авансовими звiтами Бридуну Є.В. - 11 765,99 грн.; 
вiдшкодування витрат за авансовими звiтами Мирончуку Ю.В. - 649,98 грн.; одноразова 
матерiальна допомога Бридуну Є.В. - 2940 грн., одноразова матерiальна допомога Мирончуку 
Ю.В. - 2940 грн.  
 
 
 
10.6. Управлiння капiталом 
 
Компанiя розглядає позиковi засоби i власний капiтал як основнi джерела формування 
фiнансових ресурсiв. Завданнями управлiння капiталом є: забезпечення здатностi Компанiї 



продовжувати функцiонувати як пiдприємство, що постiйно дiє, з метою отримання прибуткiв, а 
також забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень i стратегiї розвитку 
Компанiї. Полiтика Компанiї по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку 
його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капiталу. 
 
 
 
10.7. Подiї пiсля Балансу 
 
Не iснує подiй, що вiдбулися пiсля 31 грудня 2020 року та до дати затвердження управлiнським 
персоналом фiнансової звiтностi, якi вимагають коригування або розкриття у фiнансовiй 
звiтностi та можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства. Немає i не 
передбачається пред'явлення до Товариства будь-яких претензiй, пов'язаних iз судовими 
справами. 
 
 
 
11. Фiнансова звiтнiсть компанiї затверджена Головою правлiння компанiї.   
 
 
 
 
 
Голова правлiння                                Бридун Є.В.  
 
 
 
Головний бухгалтер                                                                       
Поєдинок А.М. 
 
 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ 
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"КАПIТАЛ ГРАНД" 
2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 
4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 
обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 
(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - фізичної особи) 

35449775 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

Україна, 69118, м. Запорiжжя, вул. 
Нагнибiди буд. 15, кв. 2 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності 

4126 

6 Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності) 

 

7 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 
від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 

про результати аудиторської 
перевiрки рiчної фiнансової 

звiтностi  
 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА 

 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"ПРЕСТИЖ" 
 

за перiод: з 01.01.2020 р. по 
31.12.2020 р. 

 
 
 

Адресат: 
 

- Нацiональна комiсiя 
 

з цiнних паперiв та 



 
 фондового ринку в Українi 

 
 
 

- Учасники та керiвник 
 

ПрАТ "Страхова компанiя 
"ПРЕСТИЖ" 

 
Бридун Євгенiй Володимирович 

 
 
 
 
 

 м. Київ - 2021 р. 
 
 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 165.1, дата: 17.02.2020 
11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 29.01.2021, дата 

закінчення: 16.04.2021 
12 Дата аудиторського звіту 16.04.2021 
13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
108 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  
 

 
 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована 
з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових 
потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при 
прийняттi ними економiчних рiшень.  
 
 
 
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 
року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти 
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних 
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 1 сiчня 2020 року, що 
офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 
 
 
 
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає 
всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує 
достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та 
зрозумiлої iнформацiї. 
 



 
 
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних 
законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 
складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 
 
 
 


