
Титульний аркуш

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

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

М.П.
24.04.2013

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік 

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ЮНIВЕС"
1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

32638319
1.4. Місцезнаходження емітента

м. Київ , Голосiївський, 03680, м. Київ, вул. Червоноармiйська 72
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0442068430 0442068430
1.6. Електронна поштова адреса емітента

kalf@unives.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії

24.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформація 
опублікована у

Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку 80

 25.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на 
сторінці

www.unives.com.u
a

в мережі Інтернет 24.04.2013

 (адреса сторінки)  (дата)



Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, 
місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію 
емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) 
на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-
яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або 
учасників емітента та кількість і вартість 
акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та 
оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи 
посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими 
особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 
відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами 
яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені 
емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій 
протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів 
цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за 
залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів 
емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та 
реалізації основних видів продукції



ґ) інформація про собівартість реалізованої 
продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за 
кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та 
інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного 
управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних 
облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття 
та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим 
іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру 
іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим 
іпотечним покриттям на кожну дату після 
змін іпотечних активів у складі іпотечного 
покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у 
складі іпотечного покриття або включення 
нових іпотечних активів до складу іпотечного 
покриття
г) відомості про структуру іпотечного 
покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець 
звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у 
емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття за 
станом на кінець звітного року
17. 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
18. Інформація про випуски іпотечних 
сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних 
активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів 
ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють 
сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН



25. Фінансова звітність емітента, яка складена 
за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів 
емітента, які проведені за звітний період (для 
акціонерних товариств) (додається до 
паперової форми при поданні інформації до 
Комісії)

X

27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена 
за міжнародними стандартами фінансової 
звітності

X

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

30. Примітки

Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, оскiльки 
товариство згiдно з чинним законодавством не належить 
до категорiї емiтентiв, якi потребують рейтингової 
оцiнки. Облiгацiї чи будь-якi iншi цiннi папери за весь 
перiод дiяльностi Товариством не випускалися, о крiм 
акцiй, тому iнформацiя про стан об'єкта нерухомостi, про 
гарантiї третьої особи за борговими цiнними паперами чи 
iнформацiя про iпотечнi цiннi папери, у звiтi вiдсутня. 
Акцiї власної емiсiї протягом звiтного перiоду Емiтентом 
не викупалися i не продавалися. Рiчна фiнансова звiтнiсть 
Емiтента складена у вiдповiдностi до Мiжнародних 
стандартiв бухгалтерського облiку.



3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 
"ЮНIВЕС"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "СК "ЮНIВЕС"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
03680
3.1.5. Область, район
м. Київ , Голосiївський
3.1.6. Населений пункт
м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Червоноармiйська 72
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 №373318
3.2.2. Дата державної реєстрації
09.09.2003
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
ГОЛОСIЇВСЬКА РАЙОННА В МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА 
АДМIНIСТРАЦIЯ
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
25000000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
25000000.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
ПАТ "Кредi Агрiколь Банк"
3.3.2. МФО банку
300614
3.3.3. Поточний рахунок
26503000000055

 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
Фiлiя "Вiддiлення ПАТ Промiнвестбанк в м. Запорiжжя"
3.3.5. МФО банку
313355
3.3.6. Поточний рахунок
26500301173793
3.4. Основні види діяльності
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя



66.22 Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв

66.29
Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного 

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

Вид діяльності
Номер 
ліцензії 

(дозволу)

Дата 
видачі

Державний орган, що 
видав

Дата закінчення дії 
ліцензії (дозволу)

1 2 3 4 5
Добровiльне страхування 

наземного транспорту 
(крiм залiзничного)

АВ № 584490 14.06.2011
Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 
фiнансових послуг

безстрокова

Опис
Лiцензiя переоформлена у зв'язку з переiменуванням емiтента. Лiцензiя 

є безстроковою, подовження не потребує.
 

Добровiльне страхування 
майна ( крiм 

залiзничного, наземного, 
повiтряного, водного 

транспорту (морського 
внутрiшнього та iнших 

видiв водного 
транспорту), вантажiв та 
багажу (вантажобагажу)

АВ № 584488 14.06.2011
Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 
фiнансових послуг

безстрокова

Опис
Лiцензiя переоформлена у зв'язку з перейменуванням емiтента. 

Лiцензiя є безстроковою, подовження не потребує.
 

Добровiльне страхування 
вiд вогневих ризикiв та 
ризикiв стихiйних явищ

АВ № 584485 14.06.2011
Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 
фiнансових послуг

безстрокова

Опис
Лiцензiя переоформлена у зв'язку з перейменуванням емiтента. 

Лiцензiя є безстроковою, подовження не потребує.
 

Добровiльне страхування 
фiнансових ризикiв

АВ № 584495 14.06.2011
Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 
фiнансових послуг

безстрокова

Опис
Лiцензiя переоформлена у зв'язку з перейменуванням емiтента. 

Лiцензiя є безстроковою, подовження не потребує.
 

Обов'язкове страхування 
вiдповiдальностi суб'єктiв 
перевезення небезпечних 

вантажiв на випадок 
настання негативних 

наслiдкiв при перевезеннi 
небезпечних вантажiв

АВ № 584483 14.06.2011
Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 
фiнансових послуг

безстрокова

Опис
Лiцензiя переоформлена у зв'язку з перейменуванням емiтента. 

Лiцензiя є безстроковою, подовження не потребує.
 

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

працюють в установах i 

АВ № 584494 14.06.2011 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 
фiнансових послуг

безстрокова



органiзацiях, що 
фiнансуються з 

Державного бюджету 
України) та сiльскої 
пожежної охорони i 
членiв добровiльних 
пожежних дружин 

(команд)

Опис
Лiцензiя переоформлена у зв'язку з перейменуванням емiтента. 

Лiцензiя є безстроковою, подовження не потребує.
 

Добровiльне страхування 
здоров?я на випадок 

хвороби
АВ № 584487 14.06.2011

Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 
фiнансових послуг

безстрокова

Опис
Лiцензiя переоформлена у зв'язку з перейменуванням емiтента. 

Лiцензiя є безстроковою, подовження не потребує.
 

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 та об'єкти, 
господарська дiяльнiсть 

яких може пр

АВ № 584496 14.06.2011
Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 
фiнансових послуг

безстрокова

Опис
Лiцензiя переоформлена у зв'язку з перейменуванням емiтента. 

Лiцензiя є безстроковою, подовження не потребує.
 

Добровiльне страхування 
вiд нещасних випадкiв

АВ № 584491 14.06.2011
Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 
фiнансових послуг

безстрокова

Опис
Лiцензiя переоформлена у зв'язку з перейменуванням емiтента. 

Лiцензiя є безстроковою, подовження не потребує.
 

Добровiльне страхування 
вiдповiдальностi перед 
третiми особами (крiм 

цивiльної 
вiдповiдальностi 

власникiв наземного 
транспорту, 

вiдповiдальностi 
власникiв повiтряного 

транспорту, 
вiдповiдальностi 

власникiв водного 
транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть п

АВ № 584493 14.06.2011
Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 
фiнансових послуг

безстрокова

Опис Лiцензiя переоформлена у зв'язку з перейменуванням емiтента. 



Лiцензiя є безстроковою, подовження не потребує.
 

Добровiльне страхування 
вантажiв та багажу 
(вантажобагажу)

АВ № 584482 14.06.2011
Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 
фiнансових послуг

безстрокова

Опис
Лiцензiя переоформлена у зв'язку з перейменуванням емiтента. 

Лiцензiя є безстроковою, подовження не потребує.
 

Добровiльне медичне 
страхування (безперевне 

страхування здоров'я)
АВ № 584489 14.06.2011

Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 
фiнансових послуг

безстрокова

Опис
Лiцензiя переоформлена у зв'язку з перейменуванням емiтента. 

Лiцензiя є безстроковою, подовження не потребує.
 

Добровiльне страхування 
цивiльної 

вiдповiдальностi 
власникiв наземного 

транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть 

перевiзника)

АВ № 584484 14.06.2011
Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 
фiнансових послуг

безстрокова

Опис
Лiцензiя переоформлена у зв'язку з перейменуванням емiтента. 

Лiцензiя є безстроковою, подовження не потребує.
 

Особисте страхування вiд 
нещасних випадкiв на 

транспортi
АВ № 584492 14.06.2011

Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 
фiнансових послуг

безстрокова

Опис
Лiцензiя переоформлена у зв'язку з перейменуванням емiтента. 

Лiцензiя є безстроковою, подовження не потребує.
 

Обов'язкове страхування 
предмета iпотеки вiд 
ризикiв випадкового 

знищення, випадкового 
пошкодження або 

псування

АВ № 594279 06.02.2012
Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 
фiнансових послуг

безстроковий

Опис Лiцензiя є безстроковою, подовження не потребує.
 

Добровiльне страхування 
залiзничного транспорту.

АВ № 584486 14.06.2011
Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 
фiнансових послуг

безстрокова

Опис
Лiцензiя переоформлена у зв'язку з перейменуванням емiтента. 

Лiцензiя є безстроковою, подовження не потребує.
 

Обов'язкове страхування 
цивiльно-правової 
вiдповiдальностi 

власникiв наземних 
транспортних засобiв

АВ № 594094 10.10.2011
Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 
фiнансових послуг

безстроковий

Опис
Лiцензiя переоформлена у зв'язку з перейменуванням емiтента. 

Лiцензiя є безстроковою, подовження не потребує.
 



3.8. Інформація про органи управління емітента
Генеральний директор - керує роботою та поточною дiяльнiстю Товариства, забезпечуючи 
прибутковiсть його дiяльностi та соцiально-економiчний розвиток (крiм питань, що згiдно з 
законодавством та статутом належать до компетенцiї Загальних зборiв Акцiонерiв або Наглядової 
ради); несе вiдповiдальнiсть за заподiяну ним Товариству шкоду вiдповiдно до чинного 
законодавства України; повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю 
стосовно дiяльностi Товариства i несе за її розголошення вiдповiдальнiсть згiдно чинного 
законодавства України. Генеральний директор має право: - без довiреностi дiяти вiд iменi 
Товариства, представляти його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах, органiзацiях, органах 
влади та управлiння, а також у взаємовiдносинах з фiзичними особами як на територiї Українi, так 
i за її межами; - розпоряджатися майном Товариства i використовувати грошовi та iншi активи 
Товариства одноособово чи за погодженням iз Наглядовою радою у випадках, передбачених 
Статутом Товариства; - вести переговори та укладати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, в тому 
числi зовнiшньоекономiчнi, за погодженням iз Наглядовою радою у випадках, передбачених 
Статутом Товариства; - приймати рiшення та здiйснювати необхiднi заходи щодо участi 
Товариства в iнших юридичних особах, об'єднаннях та органiзацiях; - видавати довiреностi 
робiтникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам; - призначати керiвникiв 
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, а також визначати умови оплати працi посадових осiб 
дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства за погодженням iз 
Наглядовою радою; - схвалювати поточнi плани дiяльностi Товариства та заходи, необхiднi для 
вирiшення його завдань; - приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, 
визначати умови їх оплати, накладати на них стягнення, передбаченi чинним законодавством 
України; - приймати рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, у тому числi й за межi 
України; - давати розпорядження та видавати накази, обов'язковi для виконання всiма найнятими 
працiвниками Товариства; - здiйснювати iншi дiї, що належать до його компетенцiї та дозволенi 
чинним законодавством України, окрiм тих, що згiдно зi Статутом належать до компетенцiї 
Загальних зборiв, Наглядової ради як колегiального органу. Генеральний директор зобов'язаний: - 
дотримуватися чинного законодавства та Статуту Товариства; - забезпечувати виконання планiв 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - забезпечувати зберiгання та ефективне 
розпорядження майном Товариства; - забезпечувати своєчасну сплату податкiв, зборiв та 
обов'язкових платежiв до бюджету, здачу звiтностi та адмiнiстративних даних; - контролювати 
роботу i забезпечувати ефективну взаємодiю пiдроздiлiв Товариства; - здiйснювати заходи щодо 
охорони комерцiйної таємницi Товариства ; - здiйснювати iншi обов'язки, пов'язанi з реалiзацiєю 
його компетенцiї.Наглядова рада - до компетенцiї Наглядової ради (складає 3 особи) належить: 
визначення напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження правил, процедур, визначення 
органiзацiйної структури Товариства; визначення умов працi посадових осiб; вирiшення питань 
про придбання власних акцiй; здiйснення контролю за дiями Генерального директора; здiйснення 
iнших повноважень за Статутом. Контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння та здiйснює захист 
прав Акцiонерiв. Рiшення Наглядової ради приймаються бiльшiстю голосiв присутнiх на засiданнi 
її членiв.Ревiзiйна комiся - контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. 
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам 
Акцiонерiв Товариства або Наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя приймає рiшення бiльшiстю голосiв 
своїх членiв. 

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

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Код за 
ЄДРПОУ 

засновника 
та/або 

учасника

Місцезнаходження

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

учаснику (від загальної 
кількості)

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ПРОМИСЛОВI ФIНАНСИ"

25218409
69035Україна м. 
Запорiжжя вул. 
Сталеварiв 3а

0.000000000000



ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ТЕХРЕСУРСИ"

30719652
69035Україна м. 
Запорiжжя вул. 
Сталеварiв 3а

0.000000000000

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ФОНД 

ВЗАЄМНИХ ГАРАНТIЙ"
25486883

69000Україна 
лiквiдоване 
лiквiдоване

0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові 
фізичної особи

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

паспорт*

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

учаснику (від загальної 
кількості)

Усього 0.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Загальна середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв - 53 осiб, у тому числi: середньооблiкова 
чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) складає 50 осiб, середня чисельнiсть 
позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) складає 3 особи. Фонд оплати працi склав у 2012 
роцi 1 505,4 тис. грн., що на 197,8 тис. грн. (на 11,6%) менше, нiж у 2011 роцi. Кадрова програма, 
спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв не розроблялася. 

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Донець Сергiй Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СА 835781 08.08.1998 Шевченкiвський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1969
6.1.5. Освіта**
Вища економiчна, менеджер, Запорiзька державна iнженерна акдемiя
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "КУА "ВЕС" (переiменовано в ТОВ "КУА "ЮНIВЕС").
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки Генеральниого директора: керує роботою та поточною дiяльнiстю 
Товариства, забезпечуючи прибутковiсть його дiяльностi та соцiально-економiчний розвиток 
(крiм питань, що згiдно з законодавством та статутом належать до компетенцiї Загальних зборiв 
Акцiонерiв або Наглядової ради); несе вiдповiдальнiсть за заподiяну ним Товариству шкоду 
вiдповiдно до чинного законодавства України; повинен зберiгати комерцiйну таємницю та 
конфiденцiйну iнформацiю стосовно дiяльностi Товариства i несе за її розголошення 
вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства України. Генеральний директор має право: - без 
довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, представляти його iнтереси в усiх установах, 
пiдприємствах, органiзацiях, органах влади та управлiння, а також у взаємовiдносинах з 
фiзичними особами як на територiї Українi, так i за її межами; - розпоряджатися майном 
Товариства i використовувати грошовi та iншi активи Товариства одноособово чи за погодженням 
iз Наглядовою радою у випадках, передбачених Статутом Товариства; - вести переговори та 



укладати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, в тому числi зовнiшньоекономiчнi, за погодженням 
iз Наглядовою радою у випадках, передбачених Статутом Товариства; - приймати рiшення та 
здiйснювати необхiднi заходи щодо участi Товариства в iнших юридичних особах, об'єднаннях та 
органiзацiях; - видавати довiреностi робiтникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним 
особам; - призначати керiвникiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, а також визначати умови 
оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 
Товариства за погодженням iз Наглядовою радою; - схвалювати поточнi плани дiяльностi 
Товариства та заходи, необхiднi для вирiшення його завдань; - приймати на роботу та звiльняти з 
роботи працiвникiв Товариства, визначати умови їх оплати, накладати на них стягнення, 
передбаченi чинним законодавством України; - приймати рiшення про вiдрядження працiвникiв 
Товариства, у тому числi й за межi України; - давати розпорядження та видавати накази, 
обов'язковi для виконання всiма найнятими працiвниками Товариства; - здiйснювати iншi дiї, що 
належать до його компетенцiї та дозволенi чинним законодавством України, окрiм тих, що згiдно 
зi Статутом належать до компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової ради як колегiального органу. 
Генеральний директор зобов'язаний: - дотримуватися чинного законодавства та Статуту 
Товариства; - забезпечувати виконання планiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - 
забезпечувати зберiгання та ефективне розпорядження майном Товариства; - забезпечувати 
своєчасну сплату податкiв, зборiв та обов'язкових платежiв до бюджету, здачу звiтностi та 
адмiнiстративних даних; - контролювати роботу i забезпечувати ефективну взаємодiю пiдроздiлiв 
Товариства; - здiйснювати заходи щодо охорони комерцiйної таємницi Товариства ; - здiйснювати 
iншi обов'язки, пов'язанi з реалiзацiєю його компетенцiї.Витрати на оплату працi за 2012 рiк - 70,9 
тис. грн. Iнших виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не 
було.Обiймає посади на iнших пiдприємствах: д/н.Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шлендер Олександр Леонiдович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СЮ 129171 03.04.2010 Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
Вища педагогiчна, спецiалiст. Запорiзький державний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
1998 - 1999 рр. - керуючий справами, Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя 
"Вексель-ФСА"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради: приймає участь у дiяльностi Наглядової ради, 
яка контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння та здiйснює захист прав Акцiонерiв. Рiшення 
Наглядової ради приймаються бiльшiстю голосiв присутнiх на засiданнi її членiв.Витрати на 
оплату працi за 2012 рiк - 5,9 тис. грн. Iнших виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй 
формi, за звiтний перiод не було.Директор ТОВ "ТЕХРЕСУРСИ", м. Запорiжжя, вул. Сталеварiв 
3а.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.



6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Оганесян Лiана Санасарiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 014332 15.11.1995 Згурiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1977
6.1.5. Освіта**
д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Комфорт "Цiннi папери" - головний бухгалтер, ПрАТ "ФК Сократ" - заступник головного 
бухгалтера, ТОВ "ФК "ЮНIВЕС" - головний бухгалтер.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки Голови ревiзiйної комiсiї: контроль за фiнансово-господарською 
дiяльнiстю Товариства. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок 
Загальним зборам Акцiонерiв Товариства або Наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя приймає рiшення 
бiльшiстю голосiв своїх членiв.Витрати на оплату працi за 2012 рiк - 0 тис. грн. Iнших виплачених 
винагород, в тому числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не було.Головний бухгалтер ТОВ 
"ФК "ЮНIВЕС", 03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 72.Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кальф Ганна Валентинiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СВ 003684 26.05.1999 Орджонiкiдзевский РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1982
6.1.5. Освіта**
Вища юридична, Нацiональна юридична академiя України iм. Ярослава Мудрого
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Юрисконсульт ТОВ "Промисловi фiнанси"; член Наглядової ради ВАТ "СК "Професiйне 
страхування" (переiменовано в ВАТ "СК "ЮНIВЕС").
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради: приймає участь у дiяльностi Наглядової ради, 
яка контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння та здiйснює захист прав Акцiонерiв. Рiшення 
Наглядової ради приймаються бiльшiстю голосiв присутнiх на засiданнi її членiв.Витрати на 
оплату працi за 2012 рiк - 0,6 тис. грн., матерiальна допомога - 0 тис. грн. Iнших виплачених 
винагород, в тому числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не було.Обiймає посади на iнших 
пiдприємствах: юрисконсульт ТОВ "КУА "ЮНIВЕС", м. Київ, вул. Червоноармiйська 



72.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клєвакiна Наталiя Валентинiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 442837 28.10.1997 Жовтневим РВ ДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1980
6.1.5. Освіта**
Вища економiчна, магiстр, Днiпропетровський нацiональний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ АСК "IнтерТрансПолiс" - Заступник Голови Правлiння з фiнансiв.
6.1.8. Опис
Повноваження посадової особи: здiйснює та координує органiзацiю бухгалтерського облiку 
господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства.Витрату на оплату працi на посадi головного 
бухгалтера за 2012 рiк - 61,5 тис. грн. Iнших виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй 
формi, за звiтний перiод не було.Обiймає посади на iнших пiдприємствах: нi.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пачковська Наталiя Павлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СА 007167 09.06.1995 Хортицький РВ ЗМУ ЗУМВС України в Запорiзькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1978
6.1.5. Освіта**
Вища економiчна, спецiалiст, Запорiзький державний технiчний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу фiнансового аналiзу та аудиту, член Спостережної ради ВАТ "СК "Професiйне 
страхування" (переiменовано в ВАТ "СК "ЮНIВЕС"). Заступник Голови Правлiння з фiнансiв 
ВАТ "СК "ЮНIВЕС".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї: контроль за фiнансово-господарською 
дiяльнiстю Правлiння Товариства. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею 
перевiрок Загальним зборам Акцiонерiв Товариства або Наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя 
приймає рiшення бiльшiстю голосiв своїх членiв.Витрати на оплату працi за 2012 рiк - 0 тис. грн. 



Виплачених винагород на посадi члена Ревiзiйної комiсiї, в тому числi у натуральнiй формi, за 
звiтний перiод не було.Обiймає посади на iнших пiдприємствах: заступник директора ТОВ "КУА 
"ЮНIВЕС", м. Київ, вул. Червоноармiйська 72.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузнєцов Олександр Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СВ 004633 09.07.2000 Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
Вища технiчна, спецiалiст, Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут. Вища 
економiчна, спецiалiст. Київський державний економiчний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
1994 - 2007 рр. - Голова Правлiння, Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ВЕСКО".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки: обирається Загальними зборами акцiонерiв термiном на 2 рокiв. До 
компетенцiї Наглядової ради (складає 3 особи) належить: визначення напрямкiв дiяльностi 
Товариства, затвердження правил, процедур, визначення органiзацiйної структури Товариства; 
визначення умов працi посадових осiб; вирiшення питань про придбання власних акцiй; 
здiйснення контролю за дiями Генерального директора; здiйснення iнших повноважень за 
Статутом.Витрати на оплату працi за 2012 рiк - 0,6 тис. грн., матерiальна допомога - 0 тис. грн. 
Iнших виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не було. 
Обiймає посади на iнших пiдприємствах: д/в. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
посадової 

особи

Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, 

який видав)* або 
ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

Дата 
внесення 

до реєстру

Кількість 
акцій 

(штук)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

1 2 3 4 5 6 7

Генеральний 
директор

Донець 
Сергiй 

Iванович

СА 835781 
08.08.1998 

Шевченкiвський РВ 
УМВС України в 

Запорiзькiй областi

0 0.00000000000 0

Член 
Наглядової 

ради

Кальф Ганна 
Валентинiвна

СВ 003684 
26.05.1999 

Орджонiкiдзевский 
РВ УМВС України 

в Запорiзькiй 
областi

27.03.2008 503 0.05030000000 503

Член 
Ревiзiйної 

комiсiї

Пачковська 
Наталiя 

Павлiвна

СА 007167 
09.06.1995 

Хортицький РВ 
ЗУМВС України в 
Запорiзькiй областi

16.11.2007 10 0.00100000000 10

Голова 
Наглядової 

ради

Кузнєцов 
Олександр 

Анатолiйович

СВ 004633 
09.07.1999 

Орджонiкiдзевськи
й РВ УМВС 
України в 

Запорiзькiй областi

04.04.2011 800266 80.02660000000 800266

Член 
Наглядової 

ради

Шлендер 
Олександр 
Леонiдович

СЮ 129171 
03.04.2009 

Жовтневим РВ 
УМВС України в 

Запорiзькiй областi

17.11.2008 10 0.00100000000 10

Усього 800789 80.078900000000 800789
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 



7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування 
юридичної особи

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження
Дата 

внесення 
до реєстру

Кількість 
акцій 

(штук)

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

прості 
іменні

Товариство з 
обмеженою 

вiдповiдальнiстю 
"Компанiя з 

управлiння активами 
"ЮНIВЕС" Пайового 

венчурного 
iнвестицiйного 

фонду 
недиверсифiкованого 
виду закритого типу 

"ВЕС-IНВЕСТ"

34718165

03680 Україна м. 
Київ Голосiївський 

м. Київ вул. 
Червоноармiйська, 

72

04.04.2011 189390 18.93900000000 189390

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи*

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

паспорт**

Дата 
внесення 

до реєстру

Кількість 
акцій 

(штук)

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

прості 
іменні

Кузнєцов Олександр 
Анатолiйович

СВ 004633 09.07.1999 
Орджонiкiдзевский РВ УМВС України 

в Запорiзькiй областi
04.04.2012 800266 80.02660000000 8000266

Усього 989656 98.96560000000 989656
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
** Не обов'язково для заповнення. 



8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид 
загальних 
зборів*

чергові позачергові

X

Дата 
проведення

17.04.2012

Кворум 
зборів**

100.000000000000

Опис Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавала Наглядова рада. Порядок 
денний: 1. Обрання Голови та секретаря Зборiв акцiонерiв. 2. Прийняття рiшень з 
питань порядку проведення Зборiв акцiонерiв. 3. Звiти Наглядової ради, Ревiзiйної 
комiсiї, Генерального директора та прийняття рiшень за наслiдками їх розгляду. 4. 
Затвердження рiчного звiту Товариства. 5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства. 
6. Попереднє схвалення значних правочинiв. 7. Погодження умов операцiй з 
активами Товариства, укладених Товариством правочинiв. 8. Припинення 
повноважень Голови та членiв Наглядової ради. 9. Обрання Голови та членiв 
Наглядової ради, затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв з Головою та членами Наглядової ради. 10. Обрання 
Генерального директора. 11. Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї. 12. 
Обрання Ревiзiйної комiсiї, затвердження умов договорiв, що укладатимуться з 
членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. 
ВИРIШИЛИ:1. Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв Кузнєцова Олександра 
Анатолiйовича, обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Кунченко 
Олександра Євгенiйовича. 2. Розглядати наступнi питання порядку денного в такому 
порядку: 3. Звiти Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, Генерального директора та 
прийняття рiшень за наслiдками їх розгляду. 4. Затвердження рiчного звiту 
Товариства. 5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства. 6. Попереднє схвалення 
значних правочинiв. 7. Погодження умов операцiй з активами Товариства, укладених 
Товариством правочинiв. 8. Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової 
ради. 9. Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї. 10. Обрання Голови та членiв 
Наглядової ради, затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв з Головою та членами Наглядової ради. 11. Обрання Ревiзiйної 
комiсiї, затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної 
комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. 12. Обрання Генерального 
директора. 3. Звiти Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Генерального директора за 
2011 р. взяти до уваги i затвердити. Роботу Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та 
Генерального директора у 2011 роцi визнати задовiльною. 4. Затвердити рiчний звiт 
Товариства за 2011 р. у складi: «Баланс пiдприємства» (форма1), «Звiту про 
фiнансовi результати» (форма 2), «Звiту про рух грошових коштiв» (форма 3), «Звiту 
про власний капiтал» (форма 4), «Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 
рiк» (форма 5). 5. Прибуток Товариства за 2011 рiк залишити нерозподiленим. За 
рахунок нерозподiленого прибутку минулих перiодiв сформувати фонд знецiнення 
фiнансових iнструментiв (iнвестицiй) в сумi 1 482 700,00 грн. (Один мiльйон 
чотириста вiсiмдесят двi тисячi сiмсот гривень 00 коп.) 6. Надати попереднє 
схвалення на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього 
рiшення значних правочинiв , за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх 
предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства, на наступних умовах: Характер правочину 
Гранична сукупна вартiсть правочинiв страхування, перестрахування 1 000 000 000 
000 ,00 грн. придбання та продаж Товариством майна, товарiв, виконання робiт, 



надання послуг, надання та одержання майна в користування, надання та одержання 
позик, гарантiй, порук, застави (iпотеки), укладення правочинiв щодо об’єктiв 
iнтелектуальної власностi 100 000 000 ,00 грн. договори банкiвського вкладу 100 000 
000 ,00 грн. Загальна гранична сукупна вартiсть правочинiв 1 000 200 000 000,00 грн. 
Це попереднє схвалення значних правочинiв не скасовує встановленого Статутом 
порядку вчинення окремих видiв правочинiв та не замiнює рiшення чи дозволу 
Наглядової ради на їх вчинення. 7. Визнати такими, що вiдповiдають iнтересам 
Товариства, вимогам чинного законодавства та не порушують прав акцiонерiв, 
наступнi правочини: договiр безвiдсоткової позики вiд 10.11.11., договiр 
безвiдсоткової позики вiд 18.07.11., договiр безвiдсоткової позики №2 вiд 18.07.11., 
договiр позики вiд 07.07.11., договiр про надання покриття гарантiї № Г03.02.2010 I 
79 вiд 14.03.2011 р., Договiр № Б4/11 купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 12.01.2011 
р., Договiр № Б1036/11 купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 29.03.2011 р., Договiр № 
Б1538/11 купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 29.06.2011 р., Договiр № Б3042/11 
купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 28.09.2011 р., Договiр № Б5364/11 купiвлi-
продажу цiнних паперiв вiд 06.12.2011 р., Договiр № Б5590/11 купiвлi-продажу 
цiнних паперiв вiд 22.12.2011 р., Договiр № Б8/11 купiвлi-продажу цiнних паперiв 
вiд 12.01.2011 р., Договiр № Б1070/11 купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 04.04.2011 
р., Договiр № Б1560/11 купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 06.07.2011 р., Договiр № 
Б3123/11 купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 04.10.2011 р., Договiр № 2 купiвлi-
продажу цiнних паперiв вiд 26.12.2011 р. 8. Звiльнити Кузнєцова О.А. з посади 
Голови Наглядової ради з 17.04.2012 р. за власним бажанням. Звiльнити Глушньову 
Т.Є. з посади Члена Наглядової ради з 17.04.2012 р. за власним бажанням. Звiльнити 
Кальф Г.В. з посади Члена Наглядової ради з 17.04.2012 р. за власним бажанням. 9. 
На пiдставi заяви про дострокове складення повноважень припинити повноваження 
Шлендера О.Л. на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї. На пiдставi заяви про дострокове 
складення повноважень припинити повноваження Пачковської Н.П. на посадi Члена 
Ревiзiйної комiсiї. 10. Обрати строком на два роки Наглядову раду Товариства в 
наступному складi: Кузнєцов Олександр Анатолiйович – Голова Наглядової ради, 
Шлендер Олександр Леонiдович - член Наглядової ради, Кальф Ганна Валентинiвна 
– член Наглядової ради, затвердити наступнi умови цивiльно-правового договору, 
що укладатиметься з кожним з них: строк договору – два роки; розмiр винагороди – 
1140,00 грн. (Одна тисяча сто сорок гривень 00 коп.) без ПДВ на рiк; винагорода 
нараховується та виплачується один раз на рiк: 18.04.2013 р. та 18.04.2014 р.; права 
та обов’язки визначаються у вiдповiдностi до законодавства та Статуту Товариства. 
Уповноважити Генерального директора Донця С.I. пiдписати цивiльно-правовi 
договори з Головою та членами Наглядової ради та пiдписувати додатковi угоди до 
таких договорiв за необхiдностi. 11. Обрати строком на два роки Ревiзiйну комiсiю 
Товариства в наступному складi: Оганесян Лiана Санасарiвна – Голова Ревiзiйної 
комiсiї, Пачковська Наталiя Павлiвна - член Ревiзiйної комiсiї. затвердити наступнi 
умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з кожним з них: строк 
цивiльно-правового договору договору – два роки; розмiр винагороди – 1140,00 грн. 
(Одна тисяча сто сорок гривень 00 коп.) без ПДВ на рiк; винагорода нараховується 
та виплачується один раз на рiк: 18.04.2013 р. та 18.04.2014 р.; права та обов’язки 
визначаються у вiдповiдностi до законодавства та Статуту Товариства. 
Уповноважити Генерального директора Донця С.I. пiдписати цивiльно-правовi 
договори з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї та пiдписувати додатковi угоди до 
таких договорiв за необхiдностi. 12. Обрати на посаду Генерального директора 
Товариства Донця Сергiя Iвановича на строк по 30 квiтня 2013 року включно. 
Уповноважити Голову Наглядової ради Кузнєцова Олександра Анатолiйовича 
укласти вiд iменi Товариства контракт з Донцем С.I. ГОЛОСУВАЛИ: По пп. 1-12- 
"за" - 100 % голосiв присутнiх на зборах. 



9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього 
періоду

За результатами періоду, що 
передував звітньому

за простими 
акціями

за привілейованими 
акціями

за простими 
акціями

за привілейованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Нарахування дивідендів 
на одну акцію, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Дата складання 
переліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів
Дата виплати 
дивідендів

Опис
Згiдно Протоколу №19 вiд 22.04.2013 р. чергових Загальних зборiв 
акцiонерiв, дивiденди за 2012 рiк залишити нерозподiленим.



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

ПП "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс"

Організаційно-правова 
форма

Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

23877071

Місцезнаходження
69091 Україна Запорізька Комунаровський м. Запорiжжя вул 
Немировича-Данченко,60/4

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид 
діяльності

№1372

Назва державного органу, 
що видав ліцензію або 
інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або 
іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон 0612120097
Факс 0612120097
Вид діяльності надання аудиторських послуг

Опис

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та 
аудиторiв № 1372, видане рiшенням Аудиторської палати України 
№ 98 вiд 26 сiчня 2001 року, подовжене рiшенням Аудиторської 
палати України № 224/3 вiд 23 грудня 2010 року, дiйсне до 
23.12.2015 р. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та 
аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки 
фiнансових установ, видане Державною комiєю з регулювання 
ринкiв фiнансових послуг України серiя А № 000447 вiд 06.12.07р., 
дiйсне до 23.12.17р.

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

ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ 
УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження
01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ 
Б.Грiнченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності

АВ № 189650 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 
ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон 0442791078
Факс 0443771016
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис
Професiна дiяльнiсть на фондовому ринку: 
депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв. 
Лiцензiя АВ № 189650 дiйсна до 19.09.2016 року.





11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер

Тип цінного 
паперу

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.)

1 2 3 4 5 6 7

17.06.2008 235/1/08 ДКЦПФР UA4000149611
Акція проста 

бездокументарна 
іменна

Бездокументарн
і іменні

25.000

Опис
Випуск було переведено в бездокументарну форму iснування 26.11.2012р. Глобальний сертифiкат зберiгається в Нацiональному 
депозитарiї України. Торгiвля акцiями не здiйснюється на бiржовому або органiзацiйно оформленому позабiржовому ринку. 
Намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi не має. Лiстiнг не проходили.

 



12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Вiдкрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Професiйне страхування" створене згiдно з 
рiшенням установчих зборiв, що вiдбулися 22 ерпня 2003 року та зареєстровано у Вiддiлi 
реєстрацiї та єдиному реєстрi Виконавчого комiтету Запорiзької мiської ради 09 вересня 2003 
року №11031050002001575. 31.10.2008 переiменовано в Вiдкрите акцiонерне товариство 
"Страхова компанiя "Юнiвес" (скорочене ВАТ "СК "Юнiвес") - протокол №12 загальних зборiв 
акцiонерiв.15.04.2011 року переiменовано в Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 
"Юнiвес" (скорочене ПрАТ "СК "Юнiвес") - протокол №16 загальних зборiв акцiонерiв.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі 
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім 
звітним періодом
Вiдокремлених пiдроздiлiв у компанiї немає. Органiзацiйна структура не змiнювалась.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб не висувалося.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансовi звiти ПрАТ "СК "Юнiвес" складенi на пiдставi мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi. Наказ про облiкову полiтику ВАТ СК "Юнiвес" затвердженний 01.01.2012 р. за № 01. 
Бухгалтерський облiк в товариствi здiйснюється по журнально-ордернiй формi. Данi, вiдображенi 
в первинних документах та вiдомостях, вiдповiдають даним бухгалтерської звiтностi. 
Бухгалтерський облiк товариства вiдповiдає вимогам ЗАкона України" Про бухгалтерський облiк 
та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. та Положенням (стандартам) бухгалтерського 
облiку.
Текст аудиторського висновку
Акцiонерам та керiвництву ПрАТ „Страхова компанiя «ЮНIВЕС»Приватним пiдприємством 
„Аудиторською фiрмою „Синтез-Аудит-Фiнанс”, яка дiє на пiдставi свiдоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв за №1372, виданого рiшенням Аудиторської палати 
України № 98 вiд 26 сiчня 2001 року, подовженого рiшенням Аудиторської палати України № 
224/3 вiд 23 грудня 2010 року, дiйсне до 23.12.2015 року, згiдно з договором № 15/2013 вiд 
31.01.2013 р. проведено аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства 
“Страхова компанiя „ЮНIВЕС” за перiод з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року.Мета аудиту - 
виказування незалежної професiйної думки вiдносно достовiрностi фiнансової звiтностi в усiх 
суттєвих аспектах та вiдповiдностi даним бухгалтерського облiку, прийнятiй облiковiй полiтицi, 
адекватностi вiдображення результатiв господарювання станом на 31.12.2012 р.Основнi вiдомостi 
про ПрАТ "Страхова компанiя “ЮНIВЕС”Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого 
акцiонерного товариства „Страхова компанiя „ЮНIВЕС” (Протокол №16 вiд 15.04.2011р.) було 
прийняте рiшення щодо змiни типа товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства на Приватне 
акцiонерне товариство. Також вказаним протоколом було прийняте рiшення щодо змiни назви 
товариства на Приватне акцiонерне товариство „Страхова компанiя „ЮНIВЕС”. Вказанi змiни 
були зареєстрованi державним реєстратором пiд №10681050014023775 вiд 27.04.2011р. Таким 
чином,Повна назва товариства Приватне акцiонерне товариство"Страхова компанiя 
“ЮНIВЕС”Код ЄДРПОУ 32638319№ свiдоцтва про державну реєстрацiю (перереєс-трацiю) та 
дата його видачi Номер свiдоцтва держ. реєстрацiї: А01№ 373318 вiд 27.04.2011 р. пiд № 
10681070015023775Орган, який видав свiдоцтво Голосiївська районна у мiстi Києвi Державна ад-
мiнiстрацiяЗмiни до статуту № 10681050014023775 вiд 27.04.2011р., нова ре-дакцiя 
статутуМiсцезнаходження 03680, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 72Телефон 044-206-84-
30Основнi види дiяльностi недержавне страхуванняКiлькiсть робiтникiв станом на 31.12.2011 р. 
50 осiбБанкiвськi реквiзити ПАТ "Кредi Агрiколь", МФО 300614, №26503000000055Керiвник 
Донець Сергiй IвановичГоловний бухгалтер Клєвакiна Наталiя Валентинiвна Дiяльнiсть 
товариства в 2012 роцi здiйснювалася на пiдставi лiцензiй на право здiйснення страхової 



дiяльностi:1. Лiцензiя серiя АВ № 584490 вiд 14.06.11р., строк дiї безстроковий;2. Лiцензiя серiя 
АВ № 584488 вiд 14.06.11р., строк дiї безстроковий;3. Лiцензiя серiя АВ № 584485 вiд 14.06.11р., 
строк дiї безстроковий;4. Лiцензiя серiя АВ № 584495 вiд 14.06.11р., строк дiї безстроковий;5. 
Лiцензiя серiя АВ № 584494 вiд 14.06.11р., строк дiї безстроковий;6. Лiцензiя серiя АВ № 584496 
вiд 14.06.11р., строк дiї безстроковий;7. Лiцензiя серiя АВ № 584483 вiд 14.06.11р., строк дiї 
безстроковий;8. Лiцензiя серiя АВ № 584487 вiд 14.06.11р., строк дiї безстроковий;9. Лiцензiя 
серiя АВ № 584491 вiд 14.06.11р., строк дiї безстроковий;10. Лiцензiя серiя АВ № 584493 вiд 
14.06.11р., строк дiї безстроковий;11. Лiцензiя серiя АВ № 584482 вiд 14.06.11р., строк дiї 
безстроковий;12. Лiцензiя серiя АВ № 584489 вiд 14.06.11р., строк дiї безстроковий;13. Лiцензiя 
серiя АВ № 584484 вiд 14.06.11р., строк дiї безстроковий;14. Лiцензiя серiя АВ № 584492 вiд 
14.06.11р., строк дiї безстроковий;15. Лiцензiя серiя АВ № 584486 вiд 14.06.11р., строк дiї 
безстроковий;16. Лiцензiя серiя АВ № 594094 вiд 10.10.11р., строк дiї безстроковий.17. Лiцензiя 
серiя АВ № 594279 вiд 06.02.12р., строк дiї безстроковий. Опис аудиторської перевiрки Ми 
провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про 
аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами 
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та 
супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, в тому числi у вiдповiдностi iз 
МСА № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 
«Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та 
параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». Мiжнароднi стандарти аудиту 
вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання 
аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих 
викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження 
аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок 
шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього 
контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб`єктом господарювання 
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не 
з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб`єкта 
господарювання. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, 
прийнятнiсть облiкових оцiнок, використаних управлiнським персоналом та оцiнку загального 
подання фiнансової звiтностi. Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до вимог 
Законодавства України в сферi господарської дiяльностi i оподаткування: Законiв України «Про 
акцiонернi товариства», "Про господарськi товариства"; "Про цiннi папери та фондовий ринок"; 
"Про аудиторську дiяльнiсть"; "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"; “Про 
страхування”; Податкового кодексу України; Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та 
фiнансової звiтностi, а також установленого порядку ведення бухгалтерського облiку i 
формування фiнансової звiтностi, «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затвердженими Рiшенням 
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360. Аудитором 
проводилась вибiркова перевiрка фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства 
“Страхова компанiя „ЮНIВЕС” станом на 31.12.2012 року, якi складають повний комплект 
фiнансової звiтностi:- форма № 1 „Баланс” станом на 31.12.2012 р.,- форма № 2 „Звiт про 
фiнансовi результати” за 2012 р.,- форма № 3 „Звiт про рух грошових коштiв” за 2012 р.,- форма 
№ 4 „Звiт про власний капiтал” за 2012 р.,- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 р. 
Аудит здiйснений на пiдставi наступних документiв: Для проведення аудиторської перевiрки 
Товариством були наданi наступнi документи:• Статут Товариства;• Протоколи загальних зборiв 
акцiонерiв;• Свiдоцтво про державну реєстрацiю товариства;• Банкiвськi та iншi розрахунковi 
документи за 2012 рiк;• Оборотно-сальдовi вiдомостi по бухгалтерських рахунках за 2012 рiк;• 
Первиннi документи за 2012 рiк;• Договори з фiнансово-господарської дiяльностi товариства та 
iншi документи, що вiдо-бражають та пiдтверджують здiйснення фiнансово-господарських 
операцiй товариства за 2012 рiк. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову 
звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне представ-
лення фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управ-
лiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiт-ностi, 



що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть 
аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 
результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними 
стандартами аудиту, що прийнятi Аудиторською палатою України в якостi нацiональних 
стандартiв аудиту (рiшення АПУ №122/2 вiд 18.04.2003р.), зокрема 705 «Модифiкацiї думки у 
звiтi незалежного аудитора». Крiм того, аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з 
вимогами Законiв України “Про аудиторську дiяльнiсть” вiд 22.04.1993р. №3125-ХII, “Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.1999р. №996-ХIV та “Про 
страхування” вiд 07.03.1996р. №85/96-ВР. Цi стандарти та нормативнi документи вимагають вiд 
нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 
отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 
Суттєвими аспектами вважаються окремi об’єкти облiку, що вiдносяться до активiв, зобов’язань i 
власного капiталу Товариства у розмiрi 5% вiд пiдсумку вiдповiдно всiх активiв, всiх зобов’язань i 
власного капiталу. Компанiя перейшла на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 
сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi». Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi 
докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. Пiдстава для висловлення умовно-
позитивної думки Ми звертаємо увагу на примiтки до фiнансової звiтностi, якi пояснюють 
обмеження, накладенi МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», на концептуальну основу 
фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р., в частинi вiдсутностi порiвняльної 
iнформацiї за попереднi перiоди, окрiм Звiту про фiнансовий стан. Примiтки до фiнансової 
звiтностi пояснюють ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу пiд час 
складання остаточного вхiдного балансу за МСФЗ. Принципи облiкової полiтики, якi були 
використанi при пiдготовцi зазначеної фiнансової звiтностi наведенi в Примiтках до фiнансової 
звiтностi ПрАТ «Страхова компанiя «ЮНIВЕС». Визначенi положення облiкової полiтики 
послiдовно застосовувались по вiдношенню до всiх представлених в звiтностi перiодах. 
Концептуальною основою попереднього комплекту фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 
31.12.2012 року, є МСФЗ, з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 «Перше 
застосування МСФЗ», включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, 
прийнятi керiвництвом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, наберуть чинностi, i 
полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки керiвництвом першого повного 
пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на 31.12.2013 року. Ми вважаємо, що отримали 
достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Проте мають мiсце певнi 
обмеження, а саме: - ми не могли спостерiгати за iнвентаризацiєю необоротних, оборотних 
активiв та розрахункiв з дебiторами та кредиторами, або переконатися в їх наявностi за 
допомогою альтернативних заходiв;- форми фiнансової звiтностi не вiдповiдають вимогам МСБО 
№1 «Подання фiнансової звiтностi». Необхiднi розкриття iнформацiї Товариство привело в 
Примiтках до фiнансової звiтностi, що не спричинило непорозумiння фiнансової iнформацiї, яка 
надана користувачам та вiдобразило всi вiдповiднi аспекти переходу на МСФЗ. Протягом звiтного 
перiоду Компанiєю дохiд визначався вiдповiдно до вимог Закону України «Про страхування» та 
Розпорядження державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 
03.02.2044р. №39 «Про затвердження порядку складання звiтних даних страховикiв». Товариство 
не складало консолiдовану фiнансову звiтнiсть використовуючи право передбачене пунктом 6 
МСФЗ № 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть». В ходi аудиту ми не в повному обсязi отримали 
зовнiшнi пiдтвердження сум дебiторської заборгованостi та зобов`язань, вiдображених на балансi 
товариства станом на 31.12.2012 року. В усiх iнших суттєвих аспектах фiнансова звiтнiсть 
вiдповiдає вимогам Концептуальної основи складання фiнансової звiтностi та МСФЗ. Умовно-
позитивна думка Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що за винятком вказаних вище 
обмежень, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i 
нормативним вимогам, чинним в Українi. Отриманi нами результати перевiрки в цiлому достатнi 
та вiдповiднi аудиторським доказам для висловлення нашої умовно-позитивної думки, за 
винятком питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної 
думки». Таким чином, за виключенням обмежень, зазначених в попередньому параграфi, на нашу 
думку, фiнансовi звiти у всiх суттєвих аспектах справедливо та достовiрно вiдображають 
фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012р., його фiнансовi результати 2012 рiк. 
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi дiйсних даних первинного бухгалтерського облiку та 



розрахункiв, вiдображених в трансформацiйних таблицях по переводу показникiв з ПСБО в 
МСФЗ та вiдповiдає встановленим вимогам з дотриманням вимог Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, чинного Законодавства України й прийнятої 
облiкової полiтики пiдприємства. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 
Оцiнка статей активiв, зобов'язань та власного капiталу та їх розкриття здiйснюється Товариством 
в цiлому вiдповiдно до принципiв, встановлених Мiжнародними стандартами бухгалтерського 
облiку, Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi та облiкової полiтики Товариства. 
Концептуальною основою фiнансової звiтностi, що використана Товариством для пiдготовки 
наданих фiнансових звiтiв, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Керуючись МСФЗ 1, 
компанiя обрала першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати 
фiнансова звiтнiсть Компанiї складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi 
Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з 
тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з 
тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на 
дату складання фiнансової звiтностi. За всi звiтнi перiоди, якi закiнчувались 31 грудня 2011р., 
Компанiя складала фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональних (стандартiв) положень 
бухгалтерського облiку України. Зазначена фiнансова звiтнiсть за рiк, який завершено 31 грудня 
2012р., є попередньою фiнансовою звiтнiстю, яка пiдготовлена з додержанням вимог МСФЗ. 
МСФЗ 1 вимагає вiд компанiї, що переходить на МСФЗ, скласти вхiдний баланс згiдно МСФЗ на 
дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення облiку за МСФЗ. Вiдповiдно до 
МСФЗ 1, компанiї якi застосовують у 2013 роцi, вхiдний баланс буде датований 01 сiчня 
2012року, що є початком першого порiвняльного перiоду, для включення у фiнансову звiтнiсть. 
Вiдповiдно до МСФЗ 1, компанiя використовуватиме однакову облiкову полiтику при складаннi 
попередньої фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ та протягом усiх перiодiв, представлених у першiй 
повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Прийнята облiкова полiтика Компанiї, затверджена 
наказом №01 вiд 01.01.2012 р., вiдповiдає всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання 
першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2012року). Фiнансова 
звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi була складена на основi 
бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням 
коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення 
iнформацiї згiдно вимог МСФЗ. Фiнансову звiтнiсть було складено за формами, встановленими 
П(С)БО №2 „Баланс”, №3 „Звiт про фiнансовi результати”, №4 „Звiт про рух грошових коштiв” та 
№5 „Звiт про власний капiтал”, якi затвердженi вiдповiдними наказами МФУ. Фiнансова звiтнiсть 
пiдготовлена на пiдставi правил облiку та оцiнки об’єктiв облiку: Частина активiв вiдображена за 
iсторичною собiвартiстю, що є їх доцiльною вартiстю, на дату першого застосування МСФЗ у 
вiдповiдностi до МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». 
Фiнансовi iнструменти та фiнансовi активи первiсно визнаються за справедливою вартiстю з 
вiднесенням змiн за рахунок нерозподiлених прибуткiв та збиткiв. При складаннi фiнансової 
звiтностi Товариство скористалось винятками, дозволеними МСФЗ № 1, а саме: 1. Товариство 
застосувало перехiднi положення в Iнтерпретацiї IFRIC 4 «Визначення наявнiсть в операцiї 
вiдносин оренди» та провела аналiз всiх угод на пiдставi умов, якi мали мiсце на дату переходу на 
МСФЗ. 2. Класифiкацiя ранiше визнаних фiнансових iнструментiв.Компанiя класифiкує фiнансовi 
iнструменти (що не вiдносяться до категорiй «утримуванi до погашення» i «Позики i дебiторська 
заборгованiсть») як фiнансовi iнструменти:(а) оцiнюванi за справедливою вартiстю через 
прибуток або збиток або(б) що є в наявностi для продажу на дату переходу на МСФО (за умови 
виконання критерiїв визнання вiдповiдно до МСФО №39). Розкриття iнформацiї про власний 
капiтал Статутний капiтал сформований згiдно Закону України "Про господарськi товариства", 
облiковується на рахунку 40 "Статутний капiтал" у сумi 25000,0 тис.грн. Величина статутного 
капiталу подiлена на 1000000 акцiй номiнальною вартiстю 25,0грн. кожна та вiдповiдає 
установчим документам. Протягом перiоду, що перевiрявся величина статутного капiталу 
Товариства не змiнювалася. Власний капiтал складається iз: ? статутного капiталу 25000,0тис. 
грн.;? резервного капiталу 1816,7тис.грн.;? iншого додаткового капiталу 2400,7тис.грн.;? 
нерозподiленого прибутку 12793,7тис. грн. Кiлькiсть акцiонерiв станом на 31.12.2012 р., доля 
яких в Статутному капiталi перевищує 10%: Кiлькiсть акцiй, шт. Частка в статутному фондi, грн. 
Частка в статутно-му фондi, %Фiзична особа 800 266 20 006 650,00 80,0266Юридична особа 189 
390 4 734 750,00 18,9390Станом на 31.12.2012р. величина резервного капiталу становить 1816,7 



тис. грн., протягом 2012 року розмiр резервного капiталу не змiнювався. Нерозподiлений 
прибуток: станом на 31.12.2012р. склав 15194,4 тис. грн. i вiдображений в облiку згiдно "Плану 
рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов`язань i господарських операцiй 
пiдприємств та органiзацiй", затвердженому Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 
30.11.1999р. У складi нерозподiленого прибутку враховане сальдо станом на 31.12.2012 р. резерву 
коливань збитковостi в розмiрi 2400,7 тис.грн.Таким чином, власний капiтал товариства станом на 
31.12.2012 р. складає 42011,1тис.грн.Облiк власного капiталу вiдповiдає мiжнародним стандартам 
бухгалтерського облiку в Українi. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства 
Величина чистих активiв ПрАТ „СК „ЮНIВЕС” становить 41746,1 (55249,3 – 265 – 
(12446,4+791,8))тис. грн., що на 16746,1 тис.грн. бiльш, нiж величина статутного капiталу. Розмiр 
чистих активiв вiдповiдає вимогам ст.155 ЦКУ. Товариством згiдно нормам Закону України «Про 
страхування» та Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг 
України вiд 17.12.2004р. №3104 «Правила формування, облiку та розмiщення страхових резервiв 
за видами страхування, iншими, нiж страхування життя» нараховано резерв коливань збитковостi 
на суму 2400,7 тис.грн. Проте нарахування вказаних видiв резервiв не передбачено IFRS 4 
«Страховi резерви». Тому Товариством вказанi резерви в балансi вiдображенi у складi 
«Нерозподiленого прибутку». Перевiркою встановлено, що фiнансовi звiти об’єктивно та 
достовiрно розкривають iнформацiю про вартiсть чистих активiв товариства за 2012 рiк, тобто про 
розмiр його статутного капiталу та нерозподiленого прибутку. Розкриття iнформацiї про дiї, якi 
вiдбулися протягом 2012 р. та можуть вплинути на фiнансово–господарський стан емiтента та 
призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 
Закону України " Про цiннi папери та фондовий ринок". № п/п Дата подiї Змiст подiї Публiкацiя1 
17.04.2012 Змiна складу посадових осiб емiтента Вiдомостi ДКЦПФР от 23.04.2012 №76 Позик та 
довгострокових кредитiв банкiв на суму, що перевищує 25% активiв товариство не має. Довiдка 
про фiнансовий стан ПрАТ „СК „ЮНIВЕС” станом на 31.12.2012 р. Показники на31.12.2011р 
на31.12.2012р Примiтки1. Коефiцiєнт лiквiдностi:1.1. Загальний (коефiцiєнт покриття) К 1.1 = 2ра 
4рп 43,87 69,42 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi вказує, що товариство незалежне вiд позикових 
коштiв при фiнансуваннi реальних акти-вiв. Теоретичне значення 2-2,5.1.2. поточної лiквiдностi К 
1.2 =2ра-? р.(100-140) 4рп 43,81 69,26 Теоретичне значення коефiцiєнта 0,6-0,8. Даний коефiцiєнт 
свiдчить про достатнiй рiвень лiквiдностi товариства. 1.3 Абсолютної лiквiдностi К 1.3 = р.?
(220+230+240) 4рп 41,9 64,41 Оптимальний коефiцiєнт 0,25-0,5.Коефiцiєнт свiдчить про достатню 
наяв-нiсть коштiв у разi необхiдностi миттєвої сплати поточних боргiв1.4 Чистий оборотний 
капiтал. тис грн.К 1.4 =2 ра – 4 рп 51807,7 54175,8 Теоретичне значення бiльше 0. Збiльшення на 
2368,1 тис.грн.2. Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї)К 2.1 = 1рп . Пiдсумок пасиву 0,78 
0,76 Теоретичне значення коефiцiєнта не менш 0,5. 2.2 Коефiцiєнт фiнансової незалежностiК 
2.3=¬¬________1рп________ страховi резерви стр.415-стр.416 4,06 3,39 Значення коефiцiєнта 
фiнансової незале-жностi вказує, що на кожну 1грн. коштiв страхових резервiв станом на 
31.12.2012р. припадає 3,39 грн. власних коштiв стра-хової компанiї. Показник свiдчить про 
незалежнiсть страхової компанiї. Теоре-тичне значення коефiцiєнта бiльше 1.3. Коефiцiєнт 
фiнансуванняК 3= 2рп + 3рп+4рп+5рп . 1рп 3,61 3,17 Характеризує незалежнiсть пiдприємства вiд 
зовнiшнiх джерел. Теоретичне значення коефiцiєнта не бiльше 1. 4. Коефiцiєнт ефективностi 
викорис-тання активiв К 4 = Чистий .прибуток 1ра+2ра+3ра 0,004 0,005 Показує строк окупностi 
прибутком вкладених коштiв у майно5. Коефiцiєнт ефективностi використан-ня власних коштiв 
(капiталу) К 5 = Чистий прибуток 1рп 0,01 0,01 Теоретичне значення не менш 0,4.6. Коефiцiєнт 
рентабельностi6.1. Коефiцiєнт рентабельностi активiвК 6.1= Чистий прибуток (Пiдсумок акт.
(гр3)+Пiдсумок акт (гр4))/2 0,004 0,005 Теоретичне значення бiльше 0.6.2 Коефiцiєнт 
рентабельностi власного капiталуК 6.2 = Чистий прибуток . (1 рп(гр3)+1рп(гр4))/2 0,005 0,007 
Теоретичне значення бiльше 0.7.0 Перевищення фактичного запасу платоспроможностi 
страховика над розрахунковим нормативним запа-сом платоспроможностi. 35968,0 35523,3 
Перевищення фактичного запасу плато-спроможностi страховика над розрахун-ковим 
нормативним повинен перевищу-вати розрахунковий нормативний запас платоспроможностi 
згiдно ст.30 Закону України „Про страхування”. Показники платоспроможностi та фiнансової 
стiйкостi Товариства витриманi, тобто бiльше оптимального значення, окрiм коефiцiєнту 
ефективностi використання власних коштiв (капiталу). Чистi активи ПрАТ „Страхова компанiя 
„ЮНIВЕС” складають 41746,1 тис.грн. Згiдно з розрахованими показниками фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства можна зробити висновок про те, що фiнансовий стан ПрАТ 



„Страхова компанiя „ЮНIВЕС” станом на 31.12.2012р. є задовiльним. Розкриття iнформацiї 
вiдповiдно до «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затвердженими Рiшенням ДКЦПФР вiд 
29.09.2011р. №1360. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено 
суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з 
фiнансовою звiтнiстю. Товариство у 2012 роцi мало виконання значних правочинiв вiдповiдно:- 
ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв 
товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi); Вартiсть активiв станом на 
01.01.2012 року складає 53301,5 тис. грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягає 
аудиторським процедурам, складає 5330,15 тис. грн. Виконання значних правочинiв у 2012 р. 1. 
Договiр № БВ278/12 купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 23.03.2012 р. укладений мiж ПрАТ «СК 
«ЮНIВЕС» (Продавець - за текстом договору) та ТОВ «КУА «ЮНIВЕС» (ПВIФ ВЕС-IНВЕСТ» 
(Покупець – за текстом договору) на суму 9 000 000,00 грн. (Дев’ять мiльйонiв грн. 00 коп.) без 
ПДВ. Строк виконання: до 29.03.2012 р. 9 000 тис. грн./ 53302 тис. грн. = 16,88% вiд активiв 
товариства за 2011р.9 000 тис. грн./ 55249 тис. грн. = 16,29% вiд активiв товариства за 2012р. 2. 
Договiр № БВ399/12 купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 19.06.2012 р. укладений мiж ПрАТ «СК 
«ЮНIВЕС» (Продавець - за текстом договору) та ТОВ «КУА «ЮНIВЕС» (ПВIФ ВЕС-IНВЕСТ» 
(Покупець – за текстом договору) на суму 12 000 000,00 грн. (Дванадцять мiльйонiв грн. 00 коп.) 
без ПДВ. Строк виконання: до 01.07.2012 р. 12 000 тис. грн./ 53302 тис. грн. = 22,51% вiд активiв 
товариства за 2011р.12 000 тис. грн./ 55249 тис. грн. = 21,72% вiд активiв товариства за 2012р. 3. 
Договiр № БВ669/12 купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 18.12.2012 р. укладений мiж ПрАТ «СК 
«ЮНIВЕС» (Продавець - за текстом договору) та ТОВ «КУА «ЮНIВЕС» (ПВIФ ВЕС-IНВЕСТ» 
(Покупець – за текстом договору) на суму 9 398 000,00 грн. (Дев’ять мiльйонiв триста дев’яносто 
вiсiм тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ. Строк виконання: до 31.12.2012 р. 9 398 тис. грн./ 53302 тис. 
грн. = 17,63% вiд активiв товариства за 2011р.9 398 тис. грн./ 55249 тис. грн. = 17,01% вiд активiв 
товариства за 2012р. 4. Договiр № Б27/12 купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 16.01.2012 р. 
укладений мiж ПрАТ «СК «ЮНIВЕС» (Покупець - за текстом договору) та ТОВ «КУА 
«ЮНIВЕС» (ПВIФ ВЕС-IНВЕСТ») (Продавець – за текстом договору) на суму 9 000 000,00 грн. 
(Дев’ять мiльйонiв грн. 00 коп.) без ПДВ. Строк виконання: до 01.03.2012 р. 9 000 тис. грн./ 53302 
тис. грн. = 16,88% вiд активiв товариства за 2011р.9 000 тис. грн./ 55249 тис. грн. = 16,29% вiд 
активiв товариства за 2012р. 5. Договiр № БВ282/12 купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 
02.04.2012 р. укладений мiж ПрАТ «СК «ЮНIВЕС» (Покупець - за текстом договору) та ТОВ 
«КУА «ЮНIВЕС» (ПВIФ ВЕС-IНВЕСТ») (Продавець – за текстом договору) на суму 9 000 000,00 
грн. (Дев’ять мiльйонiв грн. 00 коп.) без ПДВ. Строк виконання: до 06.04.2012 р. 9 000 тис. грн./ 
53302 тис. грн. = 16,88% вiд активiв товариства за 2011р.9 000 тис. грн./ 55249 тис. грн. = 16,29% 
вiд активiв товариства за 2012р. 6. Договiр № БВ282/12 купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 
02.07.2012 р. укладений мiж ПрАТ «СК «ЮНIВЕС» (Покупець - за текстом договору) та ТОВ 
«КУА «ЮНIВЕС» (ПВIФ ВЕС-IНВЕСТ») (Продавець – за текстом договору) на суму 12 000 
000,00 грн. (Дванадцять мiльйонiв грн. 00 коп.) без ПДВ. Строк виконання: до 16.07.2012 р. 12 
000 тис. грн./ 53302 тис. грн. = 22,51% вiд активiв товариства за 2011р.12 000 тис. грн./ 55249 тис. 
грн. = 21,72% вiд активiв товариства за 2012р. 7. Договiр № БВ675/12 купiвлi-продажу цiнних 
паперiв вiд 19.12.2012 р. укладений мiж ПрАТ «СК «ЮНIВЕС» (Покупець - за текстом договору) 
та ТОВ «КУА «ЮНIВЕС» (ПВIФ ВЕС-IНВЕСТ») (Продавець – за текстом договору) на суму 5 
925 093,33 грн. (П’ять мiльйонiв дев’ятсот двадцять п’ять тисяч дев’яносто три грн. 33 коп.) без 
ПДВ. Строк виконання: до 20.12.2012 р. 5 925 тис. грн./ 53302 тис. грн. = 11,12% вiд активiв 
товариства за 2011р.5 925 тис. грн./ 55249 тис. грн. = 10,72% вiд активiв товариства за 2012р. 
Рiшення про укладання договорiв прийнятi Наглядовою радою та зборами акцiоне-рiв. Всi 
зазначенi значнi правочини виконанi у повному обсязi. На пiдставi наданих до аудиторської 
перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог 
законодавства виконання значних правочинiв, норм статуту та прийнятих рiшень учасникiв. Стан 
корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону 
України «Про акцiонернi товариства» Формулювання складу органiв корпоративного управлiння 
Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ЮНIВЕС»» здiйснюється вiдповiдно 
до:- Роздiлiв VIII, IХ, X Статуту, затвердженого 15.04.2011 року (номер запису - 
10681050014023775);- Положення про Наглядову раду, затвердженого загальними зборами 



акцiонерiв (Протокол №16 вiд 15.04 2011 р.). Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi 
функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:- загальнi збори акцiонерiв,- 
наглядова рада,- генеральний директор,- ревiзiйна комiсiя. Вiдповiднi положення розмiщенi на 
сайтi Товариства. У складi Товариства iснує служба внутрiшнього аудиту – вiддiл фiнансового 
аналiзу та аудиту, начальник вiддiлу пiдпорядкований головi наглядової ради, посада 
Корпоративного секретаря не створена. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного 
управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв (Протокол №16 вiд 15.04 2011 р.). Функцiонування органiв корпоративного управлiння 
регламентується положеннями Статуту. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, 
визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" – до 30 квiтня. Фактична перiодичнiсть 
засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України "Про акцiонернi 
товариства" та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал. Протягом звiтного року 
генеральний директор товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською 
дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Змiн у 
складi правлiння протягом звiтного року не вiдбувалось. Контроль за фiнансово-господарською 
дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю. 
Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов'язана з перевiркою 
фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2012 рiк. Спецiальнi перевiрки 
протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились. На дату надання цього звiту 
ревiзiйною комiсiєю товариства завершено перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi 
товариства. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у 
тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", 
можна зробити висновок:1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у 
товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам 
Статуту,2) "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння", наведена у рiчному фiнансовому 
звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджених рiшенням Комiсiї вiд 19.12.2006 № 1591 (зi 
змiнами та доповненнями). Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової 
звiтностi внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 “Вiдповiдальнiсть аудитора, 
що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi”. Пiд час аудиту не було виявлено 
обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства. У своїй поточнiй дiяльностi Приватного 
акцiонерного товариства “Страхова компанiя „ЮНIВЕС” наражається на зовнiшнi та внутрiшнi 
ризики. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський 
персонал компанiї для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними. 
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Назва аудиторської фiрми Приватне пiдприємство 
"Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс"Iдентифiкацiйний код юридичної особи 
23877071Юридична адресаМiсцезнаходження юридичної особи 69091, м. Запорiжжя, вул. 
Немировича-Данченка буд. 60, кв. 4Номер, дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю. 
Виписка з єдиного державного реєстру юриди-чних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiї ААБ 
№ 474088, номер запису в Єдиному дер-жавному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-
пiдприємцiв № 1 103 145 0000 030872 вiд 31.01.1996 р., видана Виконавчим комiтетом Запорiзької 
мiської ради. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв, якi можуть 
здiйснювати Ау-диторську дiяльнiсть № 1372, видане рiшенням Аудиторської палати України № 
98 вiд 26.01.2001 р., подовженого рiшенням Аудиторської палати України 23 грудня 2010 року № 
224/3, дiйсне до 23.12.2015 року. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, 
якi можуть проводити ауди-торськi перевiрки фiнансових установ, що на-дають послуги на ринку 
цiнних паперiв Серiя АБ № 000084 вiд 03.04.2012 р., дiйсне до 23.12.2015 р.Номер, дата видачi 
сертифiката аудитораГончарової В.Г. Серiя А № 000051, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993 
р., дiйсний до 23.12.2017 рокуТелефон (061) 212-00-97; 212-05-81Дата i номер договору на 
проведення аудиту № 15/2013 вiд 31.01.2013 р.Дата початку i дата закiнчення проведення ау-диту 
01.03.2013 р. - 08.04.2013 р. Генеральний директорПП “Аудиторська фiрма “Синтез-Аудит-
Фiнанс” В.Г.ГончароваСвiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудито-рiв 
№1372, видане рiшенням Аудиторської палати України №98 вiд 26 сiчня 2001 року, подовжене 
рiшенням Аудиторської палати України №224/3 вiд 23 грудня 2010 року, дiйсне до 23.12.2015 
року. - сертифiкат серiї А № 000051, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993 р., дiйсний до 
23.12.2017 р.- розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 22.01.2013 №202 про продовження строку дiї 



свiдоцтва про внесення до реєстру ау-диторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки 
фiнансових установ, видане Державною комiсiєю з регулювання рин-кiв фiнансових послуг 
України серiї А № 000447 вiд 06.12.2007р., дiйсне до 23.12.2017 р. 
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 
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; інформація 
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; 
інформація 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 в загальному об'ємі постачання
Предметом безпосередньої дiяльностi ПрАТ СК "ЮНIВЕС" є здiйснення страхування, 
перестрахування i фiнансової дiяльностi, повязаної з формуванням, розмiщенням страхових 
резервiв та їх управлiнням. Для здiйснення страхової дiяльностi товариство отримало вiдповiднi 
лiцензiї у встановленному законодавством порядку.
Інформація про 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, її вартість і спосіб фінансування
Товариство не здiйснювало значних придбань та вiдчужень основних засобiв за останнiй рiк.
Інформація про 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. Екологічні питання, що 
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів 
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 
виробничих потужностей після її завершення
Бiльша частина основних засобiв, орендованi, офiснi примiщення, власнi - комп'ютерна технiка та 
меблi. Усi основнi активи знаходяться за мiсцезнаходженням компанiї. Екологiчнi питання, що 
можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, вiдсутнi. Плани капiтального 
будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, вiдсутнi.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть пiдприємства iстотно впливає податкова полiтика держави.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 
за порушення законодавства
Факту виплати штрафних санкцiй немає.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента
Дiяльнiсть ПрАТ "СК "Юнiвес" фiнансується за рахунок власних коштiв та за рахунок 
надходження страхових платежiв. Сума робочого капiталу достатня для поточних потреб.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 
договорів
Укладенних, але ще не виконаних договорiв ПрАТ СК "Юнiвес" не має.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)



Прогнозами та планами товариства є збiльшення послуг страхування, розширення клiєнтської 
бази, вдосконалення якостi надання страхових послуг.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік
Емiтент не веде дослiджень та розробок.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан 
розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
1. Дата вiдкриття провадження у справi: 23.12.2009. Потерпiлий: Дащенко В.М, Пiдсудна: Ключка 
О.Д. Цивiльний вiдповiдач: ПрАТ СК "ЮНIВЕС"Стягнення грошових коштiв за полiсом 
обязательног страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних 
засобiв в сумi 42 570,02 грн.Судова iнстанцiя: Кiровський районний суд м. Донецька. Стан 
провадження: призупинено до виконання ухвали про проведення судової трасологiчної 
експертизи.2. Дата вiдкриття провадження у справi: 31.03.2011 Позивач: Бланк С.Г., Вiдповiдач: 
ПрАТ СК "ЮНIВЕС. 3-є особа: Малик В.I.Стягнення грошових коштiв в розмiрi 13 552,79 
грн.Судова iнстанцiя: Орджонiкiзевскiй рай. суд м. Запорiжжя. Стан провадження: У задоволеннi 
позовних вимог позивачу вiдмовлено в повному обсязi3. Дата вiдкриття провадження у справi: 
28.03.2011 Представники соторнамi: Прокуратура, заявник, кредитори боржника в їх числi ПрАТ 
СК "ЮНIВЕС" Боржник: Закрите акцiонерне страхове товариство Фiнансова група "Страховi 
традицiї"Справа про банкрутство. Стягнення коштiв у порядку регресу в сумi 26 053,08 
грн.Судова iнстанцiя: Господарський суд м. Київ Стан провадження: справа у виробництвi.4. Дата 
вiдкриття провадження у справi: 31.10.2011 Позивач: ПрАТ СК "ЮНIВЕС", Вiдповiдач: 
Чичкалюк А.ГСтягнення грошових коштiв, в порядку регресу в сумi 2 851,09 грн.Судова 
iнстанцiя: Малиновський районний суд м. Одеси Стан провадження: позов задоволено в повному 
обсязi.5. Дата вiдкриття провадження у справi: 29.09.2011 Позивач: ПрАТ СК "ЮНIВЕС", 
Вiдповiдач: Бондар В.М. Третя особа: Макаренко С.М.Стягнення грошових коштiв, в порядку 
регресу в сумi 20 232,91 грн.Судова iнстанцiя: Апеляцiйний суд м. Севастополь, Гагарiнський 
районний суд м. Севастополь Стан провадження: вiдмовлено в повному обсязi.6. Дата вiдкриття 
провадження у справi: 31.10.2011 Позивач: ПрАТ СК "ЮНIВЕС", Вiдповiдач: Степанюк 
Е.Н.Стягнення грошових коштiв, в порядку регресу в сумi 59 729,13 грн.Судова iнстанцiя: 
Апеляцiйний суд Рiвненської областi, Рiвненський районний суд м. Рiвне Стан провадження: 
задоволено частково.7. Дата вiдкриття провадження у справi: 02.12.2011 Позивач: ПрАТ СК 
"ЮНIВЕС" Вiдповiдач: Хархан А.I.Стягнення коштiв у порядку регресу в сумi 3 491,65 
грн.Судова iнстанцiя: Ленiнський суд м. Запорiжжя Стан провадження: позов задоволено в 
повному обсязi.8. Дата вiдкриття провадження у справi: 23.11.2011 Позивач: Ненашева Я.В. 
Вiдповiдач: Дуля Л.А. Спiввiдповiдач: ПрАТ СК "ЮНIВЕС"Стягнення грошових коштiв в сумi 18 
222,74 грн.Судова iнстанцiя: Якимiвський суд Запорiзької обл. Стан провадження: У задоволеннi 
позовних вимог позивачу вiдмовлено в повному обсязi.9. Дата вiдкриття провадження у справi: 
23.11.2011. Позивач: ПрАТ СК "ЮНIВЕС", Вiдповiдач: Мишин В.Н.Стягнення грошових коштiв 
у розмiрi 30 166,25 грн.Судова iнстанцiя: Малиновський районний суд м. Одеси.Стан 
провадження: позов задоволено в повному обсязi.10. Дата вiдкриття провадження у справi: 
23.11.2011 Позивач 1: Пантелєєва Ю.П. Позивач 2: Пантелєєва Д.Д.. Вiдповiдач: ПрАТ СК 
"ЮНIВЕС" 3-я особа: Банк "Фiнанси та кредит"Стягнення грошових коштiв в сумi 160 000,00 
грн.Судова iнстанцiя: Голопристанського суд Херсонської обл. Апеляцiйний суд м.Херсон.Стан 
провадження: У задоволеннi позовних вимог позивачу вiдмовлено в повному обсязi.11. Дата 
вiдкриття провадження у справi: 16.12.2011 Позивач: Смолiнський М.М. Вiдповiдач: Садко Б.Б., 
ПрАТ СК «ЮНIВЕС»Стягнення грошових коштiв в сумi 11 729,81 грн.Судова iнстанцiя: 
Малиновський районний суд м. Одеси. Стан провадження: по вiдношенню до ПрАТ СК 
«ЮНIВЕС» позивач вiдмовився вiд позовних вимог в повному обсязi.12. Дата вiдкриття 
провадження у справi: 09.02.2012. Потерпiлий №1: Петченко Л.А., Потерпiлий №2: Петченко 
А.Ф, Пiдсудний: Телунц С.Р., Цивiльний вiдповiдач: ПрАТ СК «ЮНIВЕС». Стягнення грошових 
коштiв в сумi 24 739,00 грн. Судова iнстанцiя: Апеляцiйний суд Запорiзької обл. Вiльнянський 
районний суд Запорiзької обл. Стан провадження: справа у виробництвi.13. Дата вiдкриття 
провадження у справi: 20.02.2012. Позивач: ПрАТ СК «ЮНIВЕС» Вiдповiдач: Герасимов Н.В. 



Стягнення грошових коштiв в порядку регресса в сумi 17 728,49 грн. Судова iнстанцiя: 
Жовтневий районний суд м. Запорiжжя. Стан провадження: позов задоволено в повному 
обсязi.14. Дата вiдкриття провадження у справi: 20.03.2012. Позивач: ПрАТ СК «ЮНIВЕС» 
Вiдповiдач: НАСК "ОРАНТА". Стягнення грошових коштiв в порядку регресса в сумi 4 355,96 
грн. Судова iнстанцiя: Господарський суд м. Київ Стан провадження: позов задоволено в повному 
обсязi.15. Дата вiдкриття провадження у справi: Позивач: Бедарев Ю.О. Вiдповiдач №1: 
Мекердичан А.Л. Вiдповiдач №2: ПрАТ СК «ЮНIВЕС» 3-я особа: Пилипенко О.В. Стягнення 
грошових коштiв в порядку регресса в сумi 9 395,52 грн. Судова iнстанцiя: Жовтневий районний 
суд м. Запорiжжя. Стан провадження: ПрАТ СК «ЮНIВЕС» виведений зi складу 
спiввiдповiдачiв.16. Дата вiдкриття провадження у справi: 30.05.2012. Потерпiлий: Васильева А.В. 
Пiдсудний: Кокарь А.А. 3-я особа: ПрАТ СК «ЮНIВЕС» Стягнення грошових коштiв в сумi 17 
487,44 грн. материального, 100 000,00 грн. марального вреда. Судова iнстанцiя: Ленiнський 
районний суд м. Запорiжжя. Стан провадження: позовнi вимоги стягнутi тiльки з винуватця.17. 
Дата вiдкриття провадження у справi: 19.12.2012. Позивач: ПрАТ СК «ЮНIВЕС» Вiдповiдач: 
Педько Е.И. Стягнення грошових коштiв в порядку регресса в сумi 7 510,37 грн. Судова iнстанцiя: 
Зачепилiвський районний суд Харкiвської обл. Стан провадження: справа у виробництвi.18. Дата 
вiдкриття провадження у справi: 17.04.2012 Позивач: Мкртчан М.И. Вiдповiдач №1: ПрАТ СК 
«ЮНIВЕС» Вiдповiдач №2: Шпилевой М.И. Стягнення грошових коштiв в порядку регресса в 
сумi 20 232,91 грн. Судова iнстанцiя: Гагарiнський районний суд м. Севастополь. Стан 
провадження: справа у виробництвi.19. Дата вiдкриття провадження у справi: 26.12.2012. 
Позивач: ПрАТ СК «ЮНIВЕС» Вiдповiдач: Макаренко С.М. 3-я особа: Бондарь В.М. Стягнення 
грошових коштiв в порядку регресса в сумi 20 232,91 грн. Судова iнстанцiя: Гагарiнський 
районний суд м. Севастополь. Стан провадження: справа у виробництвi.20. Дата вiдкриття 
провадження у справi: 04.07.2012 Позивач: Совинский А.И. Вiдповiдач 1: Бандик Т.П. Вiдповiдач 
2: Госгидрографiя Вiдповiдач 3 ПрАТ СК «ЮНIВЕС» Вiдповiдач 4: СК Дженерале-Гарант 3-я 
особа: Кирничный Н.Н. Стягнення грошових коштiв в сумi 18 235,82 грн. Судова iнстанцiя: 
Малиновський районний суд м. Одеси. Стан провадження: справа у виробництвi.21. Дата 
вiдкриття провадження у справi: 27.08.2012 Потерпiлий 1: Коц Л.В. Потерпiлий 2: Лось В.Д. 
Пiдсудний: Карась В.В. Цивiльний вiдповiдач: ПрАТ СК «ЮНIВЕС» Стягнення грошових коштiв 
у сумi материаль 40 00,00 грн. моральний збиток 160 000,00 грн. Судова iнстанцiя: Василiвський 
районний суд Запорiзької обл. Стан провадження: ПрАТ СК «ЮНIВЕС» виведений зi складу 
спiввiдповiдачiв.22. Дата вiдкриття провадження у справi: 01.10.2012. Потерпiлий: Дубовая Е.В. 
Пiдсудний Смородин С.А. Цивiльний вiдповiдач: ПрАТ СК «ЮНIВЕС». Стягнення грошових 
коштiв у сумi материаль 7 395,78 грн. моральний збиток 40 00,00 грн. Судова iнстанцiя: 
Комунарський районний суд м. Запорiжжя. Стан провадження: позовнi вимоги позивача щодо 
ПрАТ СК «ЮНIВЕС» задоволенi частково.23. Дата вiдкриття провадження у справi: 26.12.2012. 
Позивач: Коробко М.И. Вiдповiдач №1: ПрАТ СК «ЮНIВЕС» Вiдповiдач №2: Шпилевой М.И. 
Стягнення грошових коштiв в порядку регресса в сумi 20 232,91 грн. Судова iнстанцiя: 
Ленiнський районний суд м. Севастополь. Стан провадження: справа у виробництвi. 24. Дата 
вiдкриття провадження у справi: 05.09.2012. Позивач: Стрюков М.А. Вiдповiдач №1: Бурковцов 
В.В. Вiдповiдач №2: ПрАТ СК «ЮНIВЕС». Стягнення грошових коштiв у сумi 23 810,64 грн. 
Судова iнстанцiя: Мелiтопольський мiсько-районний суд Запорiзької обл. Стан провадження: 
справа у виробництвi.25. Дата вiдкриття провадження у справi: 06.12.12. Позивач: ПрАТ СК 
«ЮНIВЕС» Вiдповiдач: Довгань В.В. Стягнення грошових коштiв в порядку регресса в сумi 4 
651,17 грн. Судова iнстанцiя: Малиновський районний суд м. Одеси. Стан провадження: справа у 
виробництвi.26. Дата вiдкриття провадження у справi: 12.11.12. Позивач: Загреба В.И. Вiдповiдач 
№1: Строев В.У. Вiдповiдач №2: ПрАТ СК «ЮНIВЕС» Стягнення грошових коштiв у сумi 9 
905,70 грн. Судова iнстанцiя: Апеляцiйний суд м. Днiпропетровськ, Заводський районний суд м. 
Днiпродзержинська. Стан провадження: справа у виробництвi.27. Дата вiдкриття провадження у 
справi: 08.10.12. Позивач: Хересько А.А. Вiдповiдач №1: Платов А.В. Вiдповiдач №2: ПрАТ СК 
«ЮНIВЕС» Стягнення грошових коштiв у сумi матерiал 6 922,87 грн. Моральна шкода 10 000,00 
грн. Судова iнстанцiя: Шевченкiвський районний суд м. Запорiжжя. Стан провадження: справа у 
виробництвi.28. Дата вiдкриття провадження у справi: 24.10.12. Позивач: ПрАТ СК «ЮНIВЕС» 
Вiдповiдач: Цюрапинский О.И. Стягнення грошових коштiв в порядку регресса в сумi 2 104,61 
грн. Судова iнстанцiя: Приморський суд м. Одеса. Стан провадження: справа у виробництвi.29. 
Дата вiдкриття провадження у справi: 22.11.12 Позивач: ПрАТ СК «ЮНIВЕС» Вiдповiдач: 



Кумпан В.А. 5 210,72 грн. Стягнення грошових коштiв в порядку регресса в сумi 5 210,72 грн. 
Судова iнстанцiя: Малиновський районний суд м. Одеси. Стан провадження: справа у 
виробництвi.30. Дата вiдкриття провадження у справi: 31.10.12 Позивач: ПрАТ СК «ЮНIВЕС» 
Вiдповiдач: Чернецкий А.И. Стягнення грошових коштiв в порядку регресса в сумi 19 129,11 грн. 
Судова iнстанцiя: Приморський суд м. Одеса. Стан провадження: справа у виробництвi.31. Дата 
вiдкриття провадження у справi: 19.12.12. Позивач: ПрАТ СК «ЮНIВЕС» Вiдповiдач: Красовский 
А.А. Стягнення грошових коштiв в порядку регресса в сумi 15 023,45 грн. Судова iнстанцiя: 
Харкiвський районний суд Харкiвської обл. Стан провадження: справа у виробництвi. 32. Дата 
вiдкриття провадження у справi: 13.12.12. Позивач: ПрАТ СК «ЮНIВЕС» Вiдповiдач: Алдошин 
А.М. Стягнення грошових коштiв в порядку регресса в сумi 1 042,60 грн. Судова iнстанцiя: 
Комунарский суд г. Запорожье. Стан провадження: справа у виробництвi. 33. Дата вiдкриття 
провадження у справi: 03.12.12. Позивач: ПрАТ СК «ЮНIВЕС» Вiдповiдач: Бабак И.Б. Стягнення 
грошових коштiв в порядку регресса в сумi 5 595,63 грн. Судова iнстанцiя: Комунарский суд г. 
Запорожье. Стан провадження: справа у виробництвi. 34. Дата вiдкриття провадження у справi: 
13.11.12. Позивач: ПрАТ СК «ЮНIВЕС» Вiдповiдач: Корх Е.В. Стягнення грошових коштiв в 
порядку регресса в сумi 7 510,37 грн. Судова iнстанцiя: Апеляцiйний суд Одеської областi. 
Пiвденний мiський суд Одеської обл. Стан провадження: справа у виробництвi. 35. Дата вiдкриття 
провадження у справi: 05.11.12. Позивач: ПрАТ СК «ЮНIВЕС» Вiдповiдач: НАСК "ОРАНТА" 3-я 
особа: Головатенко С.И. Стягнення грошових коштiв в порядку регресса в сумi 12 756,62 грн. 
Судова iнстанцiя: Господарський суд м. Київ. Стан провадження: позов задоволено в повному 
обсязi.36. Дата вiдкриття провадження у справi: 30.10.12. Позивач: ПрАТ СК «ЮНIВЕС» 
Вiдповiдач: НАСК "ОРАНТА" 3-я особа: Сухомудренко В.Г. Стягнення грошових коштiв в 
порядку регресса в сумi 23 284,15 грн. Судова iнстанцiя: Господарський суд м. Київ. Стан 
провадження: позов задоволено в повному обсязi.37. Дата вiдкриття провадження у справi: 
06.11.12. Позивач: ПрАТ СК «ЮНIВЕС» Вiдповiдач: НАСК "ОРАНТА" 3-я особа: Филенко А.В. 
Стягнення грошових коштiв в порядку регресса в сумi 18 676,88 грн. Судова iнстанцiя: 
Господарський суд м. Київ. Стан провадження: позов задоволено в повному обсязi.38. Дата 
вiдкриття провадження у справi: 15.12.12. Позивач: НАСК "ОРАНТА"Вiдповiдач: ПрАТ СК 
«ЮНIВЕС». Стягнення грошових коштiв в порядку регресса в сумi 19 757,77 грн. Судова 
iнстанцiя: Господарський суд м. Київ. Стан провадження: справа у виробництвi. 39. Дата 
вiдкриття провадження у справi: 12.12.12. Потерпiлий 1: Логвиненко Н.Ф. Потерпiлий 2: 
Логвиненко И.А. Пiдсудний: Демяненко С.А. Цивiльний вiдповiдач: ПрАТ СК «ЮНIВЕС». 
Стягнення грошових коштiв у сумi матерiал 10 2011,69 грн. Моральна шкода 10 000,00 грн. (з 
пiдсудного 230 000,00 грн.) Судова iнстанцiя: Шевченкiвський районний суд м. Запорiжжя. Стан 
провадження: справа у виробництвi. 
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
Iнша iнформацiя вiдсутня.



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 
емітента

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

Найменування 
основних 

засобів

Власні основні засоби 
(тис. грн.)

Орендовані основні 
засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього 
(тис. грн.)

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

1. Виробничого 
призначення:

20.400 16.7 968.700 968.700 989.100 985.4

будівлі та 
споруди

0.000 0.000 968.700 968.700 968.700 968.700

машини та 
обладнання

15.200 13.200 0.000 0.000 15.200 13.200

транспортні 
засоби

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

інші 5.200 3.500 0.000 0.000 5.200 3.500
2. 
Невиробничого 
призначення:

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

будівлі та 
споруди

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

машини та 
обладнання

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

транспортні 
засоби

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 20.400 16.700 968.700 968.700 989.100 985.400

Опис

Визначення, класифiкацiя, оцiнка i облiк основних засобiв здiйснюється 
вiдповiдно до МСФЗ. Згiдно облiкової полiтики компанiї до основних засобiв 
вiдносять матерiальнi активи, строк користування якими бiльш нiж 1 рiк. На 
пiдприємствi застосовується норми амортизацiї, передбаченi податковим 
законодавством. Згiдно МСФЗ амортизацiя основних засобiв нараховується 
пообєктно методом прямолiнiйного списання. Сума власних основних засобiв 
товариства склала на кiнець року 510,0 тис. грн. за первiсною вартiстю. Знос по 
власних основних засобах становить 75 % первiвсної вартостi. Основна частина 
основних засобiв товариства, що знаходяться в експлуатацiї є орендованими.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування 

показника
За звітний період За попередній період

Розрахункова 
вартість чистих 
активів (тис. грн) 

42011.100 41735.600

Статутний капітал 
(тис. грн.) 

25000.000 25000.000

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн) 

25000.000 25000.000

Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно 
з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв 
акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 
485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих 



активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 
300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 
17011,1 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує 
скоригований статутний капiтал на 17011,1 тис.грн. Вимоги частини третьої 
статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного 
капiталу не вимагається.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Дата 

виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн.)

Відсоток за 
користування 

коштами (відсоток 
річних)

Дата 
погашення

Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними 
паперами

X 0.000 X X

у тому числі:  
за облігаціями (за кожним 
випуском):

X 0.000 X X

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском):

X 0.000 X X

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним випуском):

X 0.000 X X

за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними 
паперами (у тому числі за 
похідними цінними 
паперами)(за кожним 
видом):

X 0.000 X X

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

X 0.000 X X

Податкові зобов'язання X 0.000 X X
Фінансова допомога на 
зворотній основі

X 0.000 X X

Інші зобов'язання X 0.000 X X
Усього зобов'язань X 0.000 X X
Опис: Непогашенi борги вiдсутнi.



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

Дата виникнення 
події

Дата оприлюднення Повідомлення у 
стрічці новин

Вид інформації

1 2 3

17.04.2012 18.04.2012
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 



ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три 
роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2012 1 0
2 2011 2 1
3 2010 1 0

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

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): Iнше 
вiдсутнє.

Ні

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

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 
відсотків 

X

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

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє. Ні
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? 

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 
дострокове припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє. Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного Ні



голосування? (так/ні) 
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків 
акцій 

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків 
акцій 

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років? 

10

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

Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Iнших комiтетiв не створено.
Інші (запишіть) Iнших комiтетiв не створено.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 
роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, 
відповідальність) 

X

Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє. X
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 
зі своїми правами та обов'язками? 

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх X



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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть) 
Iнше 

вiдсутнє.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? 
(так/ні)

Так

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? 1.00 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори 
акціонерів

Засідання 
наглядової ради

Засідання 
правління

Члени правління (директор) Так Ні Ні
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова 
наглядової ради) 

Ні Так Ні

Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає 
за роботу з акціонерами 

Ні Ні Ні

Інше(запишіть): Iнша посада вiдсутня. Ні Ні Ні
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань? 

Загальні 
збори 

акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів 
діяльності (стратегії) 

Так Ні Ні Ні

Затвердження планів 
діяльності (бізнес-планів) 

Так Ні Ні Ні

Затвердження річного 
фінансового звіту або балансу 
чи бюджету 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови 
правління 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання членів 
правління 

Ні Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні



Обрання та відкликання членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови 
та членів ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні

Визначення розміру 
винагороди для голови та 
членів правління 

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 
правління 

Ні Так Ні Ні

Прийняття рішення про 
додатковий випуск акцій 

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, 
реалізацію та розміщення 
власних акцій 

Так Ні Ні Ні

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

Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть): 
iншi документи 

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

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 

базі даних 
ДКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет- 
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова Так Так Так Так Так



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

Ні Так Ні Так Ні

Інформація 
про склад 
органів 
управління 
товариства 

Так Так Так Так Ні

Статут та 
внутрішні 
документи 

Так Ні Так Так Ні

Протоколи 
загальних 
зборів 
акціонерів 
після їх 
проведення 

Ні Ні Так Так Ні

Розмір 
винагороди 
посадових 
осіб 
акціонерного 
товариства 

Ні Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє.
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора? 

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X



Не задовольняли умови договору з 
аудитором 

X

Аудитора було змінено на вимогу 
акціонерів 

X

Інше (запишіть) 
Аудитора було змiнено за рiшенням генерального 

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

Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного 
товариства 

X

Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків 
голосів 

X

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не планує. X
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 
Так, плануємо розпочати переговори 
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох 
років 

X

Не визначились 



Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 
системі України (далі - особа)? 

Так Ні
Не задовольняв 
професійний рівень особи 

X

Не задовольняли умови 
договору з особою 

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X

Інше (запишіть)
Випуск акцiї було переведено в бездокументарну форму iснування та 

передано глобальний сертифiкат до Нацiонального депозитарiю 
України. 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: 07.04.2011 ; яким органом управління прийнятий: 
Власний кодекс товариства вiдсутнiй. 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 
д/в 
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/в 

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Одерження прибутку.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за 
рік.
1.  Кузнєцов  Олександр  Анатолiйович  -  80,02660%,  встановленим  законодавством  вимогам 
вiдповiдає.  2.  Товариство  з  обмеженою  вiдповiдальнiстю  "Компанiя  з  управлiння  активами 
"ЮНIВЕС"  Пайового  венчурного  iнвестицiйного  фонду  недиверсифiкованого  виду  закритого 
типу  "ВЕС-IНВЕСТ"  -  34718165,  03680  м.  Київ  вул.  Червоноармiйська,  72  - 
18,939%;встановленим законодавством вимогам вiдповiдає.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Порушення вiдсутнi.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність 
таких заходів.
Заходи вiдсутнi.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або відсутність такої системи.



Управлiння  ризиками  здiйснюється  шляхом  додержання  вимог  законодавства  щодо 
платоспроможностi:  наявностi  сплаченого  статутного  капiталу;  створення  страхових  резервiв, 
достатнiх  для  майбутнiх  виплат  страхових  сум  i  страхових  вiдшкодувань;  перевищення 
фактичного  запасу  платоспроможностi  страховика  над  розрахунковим  нормативним  запасом 
платоспроможностi.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 
(контролю).
Висновок  внутрiшнього  аудитора  стосовно  оцiнки  господарської  дiяльностi  ПрАТ  «СК 
«ЮНIВЕС»:  компанiя  є  конкурентоспроможною  на  страховому  ринку,  усi  внутрiшнi  служби 
функцiонують без системних збоїв згiдно внутрiшнiх положень та наказiв компанiї,  усi служби 
взаємодiють одна з одною на достатньо ефективному рiвнi. Iнформацiя, наведена у фiнансовiй 
звiтностi  є достовiрною. Примiтки:  Примiтки до фiнансової  звiтностi  за  рiк,  що закiнчився  31 
грудня 2012 р.  Основнi вiдомостi  про Товариство: Повне найменування (українською мовою ) 
ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  "СТРАХОВА  КОМПАНIЯ  "ЮНIВЕС" 
Iдентифiкацiйний  код  за  ЕДРПОУ 32638319  Реєстрацiйний  номер  присвоєний Держфiнпослуг 
11100999  Мiсцезнаходження  (iз  зазначенням  поштового  iндексу)  03680  КИЇВ,  КИЇВ  680, 
Червоноармiйська,  буд.72  Телефон/факс  з  зазначенням  коду  ММТЗ  044  206-84-30  ,206-84-30 
Електронна  пошта  (за  наявностi)  info-kiev@unives.com.ua  Органiзацiйно-правова  форма 
Акцiонерне товариство Банкiвськi реквiзити п/р 26503000000055 у ПАТ "Кредi Агрiколь Банк", 
МФО 300614 Участь в об'єднаннi фiнансових установ (назва об'єднання) Моторне (транспортне) 
страхове бюро України (МТСБУ) Назва посади, прiзвище та iнiцiали керiвника Донець Сергiй 
Iванович Прiзвище та iнiцiали головного бухгалтера Клєвакiна Наталiя Валентинiвна Кiлькiсть 
штатних працiвникiв 50 Кiлькiсть агентiв-юридичних осiб 20 Кiлькiсть агентiв-фiзичних осiб 27 
Кiлькiсть працiвникiв 57 По перестрахуванню компанiя працює з такими компанiями: ? ПрАТ 
"СК "Альфа-Страхування"  ?  ПрАТ "УАСК "АСКА"  ?  ПрАТ "СК "ЛЕММА" ?  ТДВ "Альянс 
Україна" ? ПрАТ "СК "Гранд-Полiс" ? ПрАТ" СГ "Провiдна" ? ТДВ "СК "Прогрес" ? ТДВ "СК 
"Професiонал" ? ООО "СК ТИТ" ? ЗАО Страховая компания "Эйс" ? Hannover Ruckversicherung 
AG  ?  SCOR  ?  Ингосстрах  Страхова  компанiя  розташовується  у  орендованому  примiщеннi, 
загальною площею 146 кв.  м.  Середньомiсячна заробiтна  плата  за 2012 рiк  склала 2 450 грн. 
Протягом звiтного перiоду надходження страхових платежiв становить 37 477,3 тис. грн., в тому 
рахунку вiд страхувальникiв-фiзичних осiб – 32 192,8 тис. грн., юридичних осiб – 5 258,5 тис. 
грн., перестрахувальникiв – 26,0 тис. грн. Передано в перестрахування протягом 2012 року 5 812,6 
тис. грн. Зобов'язання по виплатах страхових сум i страхових вiдшкодувань страхова компанiя 
виконала в повному обсязi, сума страхових вiдшкодувань протягом 2012 року становить 4127,7 
тис. грн., в тому рахунку: - за 1 квартал 2012 р. – 1 304,1 тис. грн.; - за 2 квартал 2012 р. – 705,6  
тис.  грн.;  - за 3 квартал 2012 р. – 1 087,3 тис.  грн.;  - за 4 квартал 2012 р. – 1 030,7 тис.  грн.  
Страховi виплати здiйснювалися за наступними видами страхування: - добровiльне страхування 
вiд нещасних випадкiв  – 4,0 тис.  грн.;  -  добровiльне страхування  наземного транспорту (крiм 
залiзничного) – 2 369,3 тис. грн.; - добровiльне страхування майна – 2,8 тис. грн. - обов’язкове 
страхування  цивiльної  вiдповiдальностi  власникiв  транспортних  засобiв  –  1751,6  тис.  грн.  Всi 
види страхування прибутковi. Резерви незароблених премiй станом на 31 грудня 2012 р. склали 13 
405,3 тис. грн. Частка перестраховикiв в резервах незароблених премiй станом на 31 грудня 2012 
р.  становить  1780,6  тис.  грн.  Страховi  резерви  вiдповiдно  до  облiкової  полiтики  Товариства 
розрахованi  з  дотриманням  чинного  законодавства  України  за  методом  ?  з  використанням 
коефiцiєнту  0,8  окрiм  обов’язкового  страхування  цивiльної  вiдповiдальностi  власникiв 
транспортних  засобiв,  де  застосовано  метод  1/365  з  використанням  коефiцiєнту  0,8.  Оцiнка 
адекватностi резерву незароблених премiй здiйснювалось методом 1/365, в розрахунку приймали 
участь  100%  страхових  премiй,  оцiнка  адекватностi  iнших  страхових  резервiв  здiйснювалась 
актуарними  методами  розрахунку.  Сформованi  страховi  резерви  ПрАТ  «СК  «ЮНIВЕС»  за 
законодавством України повнiстю пройшли перевiрку адекватностi зобов’язань та вiдповiдають 
нормам  МСФЗ  4  «Страховi  контракти».  З  01  сiчня  2012  р.  по  31  грудня  2012  р.  Компанiя, 
вiдповiдно до ч.2 ст.12 закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" 
та  п.2  Порядку  надання  фiнансової  звiтностi  перейшла  на  складення  фiнансової  звiтностi 
вiдповiдно  до  вимог  Мiжнародних  стандартiв  фiнансової  звiтностi  (МСФЗ).  Виправлень  у 
фiнансовiй  звiтностi  по  попередньому року  не  проводилося.  1.  Основа  пiдготовки  фiнансової 
звiтностi  Основою  надання  фiнансової  звiтностi  є  чиннi  Мiжнароднi  стандарти  фiнансової 



звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО). За всi попереднi звiтнi 
перiоди, що закiнчилися 31 грудня 2011 р., Товариство складало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до 
Нацiональних  (стандартiв)  положень  бухгалтерського  облiку  України.  Зазначена  фiнансова 
звiтнiсть  за  рiк,  який завершено  31 грудня  2012 р.,  є  попередньою фiнансовою звiтнiстю,  яка 
пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ. Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2013 роцi, вiдповiдно 
до  облiкової  полiтики  датою  переходу  на  МСФЗ  визначено  –  1  сiчня  2012  року.  Фiнансова 
звiтнiсть було складено за формами, встановленими П(С)БО №2 „Баланс”, №3 „Звiт про фiнансовi 
результати”,  №4  „Звiт  про  рух  грошових  коштiв”  та  №5  „Звiт  про  власний  капiтал”,  якi 
затвердженi вiдповiдними наказами МФУ. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi правил 
облiку та оцiнки об’єктiв облiку за iсторичною собiвартiстю на дату першого застосування МСФЗ 
у вiдповiдностi до МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» 
та МСБО 16 «Основнi засоби», iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається за собiвартiстю, що 
є  доцiльною собiвартiстю.  Принципи облiкової  полiтики,  якi  були  використанi  при пiдготовцi 
зазначеної  фiнансової  звiтностi  наведенi  нижче.  Визначенi  положення  облiкової  полiтики 
послiдовно застосовувались по вiдношенню до всiх представлених в звiтностi перiодах, якщо не 
вказано iнше. Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається 
на  основi  бухгалтерських  записiв  згiдно  чинного  українського  законодавства  шляхом 
трансформацiї  з  внесенням  коригувань,  проведенням  перекласифiкацiї  статей  з  метою 
достовiрного  представлення  iнформацiї  згiдно  вимог  МСФЗ.  Валюта  надання  iнформацiї 
Функцiональною  валютою  фiнансової  звiтностi  Товариства  є  українська  гривня.  Фiнансова 
звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Принцип безперервностi 
дiяльностi.  Керiвництво  пiдготувало  зазначену  фiнансову  звiтнiсть  на  пiдставi  принципу 
безперервностi  дiяльностi.  Застосованi  виключення:  МСФЗ  (IFRS)  1  «Перше  застосування 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» звiльняє пiдприємства,  якi вперше застосовують 
МСФЗ, вiд ретроспективного застосування деяких МСФЗ. Стандарт мiстить ряд добровiльних i 
обов'язкових виключень ретроспективного застосування стандартiв МСФЗ що дiють за станом на 
31  грудня  2012  р.  Компанiя  скористалася  наступними  добровiльними  виключеннями:  1. 
Товариство застосувало перехiднi  положення в Iнтерпретацiї  IFRIC 4 «Визначення наявнiсть в 
операцiї вiдносин оренди» та провела аналiз всiх угод на пiдставi умов, якi мали мiсце на дату 
переходу  на  МСФЗ.  2  Класифiкацiя  ранiше  визнаних  фiнансових  iнструментiв.  Компанiя 
класифiкує фiнансовi iнструменти (що не вiдносяться до категорiй «утримуванi до погашення» i 
«Позики i дебiторська заборгованiсть») як фiнансовi iнструменти: (а) оцiнюванi по справедливiй 
вартостi через прибуток або збиток або (б) що є в наявностi для продажу на дату переходу на 
МСФЗ (за умови виконання критерiїв визнання вiдповiдно до МСФЗФ №39) Фiнансова звiтнiсть,  
яка  надається,  вiдрiзняється  вiд  звiтностi  яка  була  надана  вiдповiдно  до  звiтностi  складеної 
вiдповiдно  з  ПСБО в  зв’язку  з  тим,  що в  нiй  вiдображенi  деякi  коригування,  не  проведенi  в 
бухгалтерському облiку Компанiї,  але якi потрiбнi з метою вiдображення її фiнансового стану, 
результатiв  господарської  дiяльностi  та  руху  грошових  коштiв  вiдповiдно  до  МСФЗ.  Загальнi 
коригування вiдносяться до (1) вiдображенню деяких витрат; (2) перегляду критерiїв  визнання 
основних  засобiв,  нематерiальних  активiв  та  нарахування  зносу;  (3)  перерахуванням 
вiдстроченого  податку  на  прибуток;  Звiряння  власного  капiталу  та  прибутку  або  збитку 
Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2013 роцi, датою переходу на МСФЗ визначено – 1 сiчня 
2012 року. Узгодження власного капiталу станом на 01 сiчня 2012 року (дата переходу на МСФЗ) 
представлено наступним чином: Статтi Пояснення Попереднi ПСБО Вплив переходу на МСФЗ 
Нематерiальнi  активи  Вiдновлення  вартостi  лiцензiй  з  невизначеним  строком  дiї  0  265000,00 
Нематерiальнi активи Визначення витратами нематерiальнi активи, якi неможливо вiдокремити 
вiд  Товариства  13764,44  -13764,44  Незавершене  виробництво  Не  визнання  як  активи  у 
вiдповiдностi до МСФЗ 8932,00 -8932,00 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за 
методом участi  в  капiталi  iнших пiдприємств  Оцiнка  частки  в  асоцiйованих  пiдприємствах за 
методом участi у капiталi 2343806,29 -2343806,29 Вiдстроченi податковi зобов’язання Оцiнка у 
вiдповiдностi  до  МСФЗ 0  0  Дебiторська  заборгованiсть  за  товари,  роботи,  послуги  Оцiнка  у 
вiдповiдностi до МСФЗ 2352600,00 -412300,00 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Оцiнка у 
вiдповiдностi  до  МСФЗ  2661200,00  -2345100,00  Поточнi  фiнансовi  iнвестицiї  Оцiнка  у 
вiдповiдностi до МСФЗ 25049327,89 -256700,00 Грошовi кошти у нацiональнiй валютi Оцiнка у 
вiдповiдностi до МСФЗ 25870736,25 -24422,99 Витрати майбутнiх перiодiв Не визнання як активи 
у  вiдповiдностi  до  МСФЗ  70,08  -70,08  Аванси  сплаченi  70,08  Разом  активи  -5140025,72 



Вiдстроченi  податковi  зобов’язання  Оцiнка  у  вiдповiдностi  до  МСФЗ  0  0  Нерозподiленi 
прибутки/збитки Вплив коригувань -5140025,72 Разом власний капiтал -5140025,72 Звiт про рух 
грошових коштiв Перехiд на МСФЗ не привiв до значних коригувань у звiтi про рух грошових 
коштiв  за  рiк,  що закiнчився  31 грудня  2012 року.  Основнi  принципи бухгалтерського  облiку 
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове 
зобов’язання  у  балансi,  коли  i  тiльки  коли  воно  стає  стороною  контрактних  положень  щодо 
фiнансового iнструмента. Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: ? фiнансовий 
актив, доступний для продажу – акцiї з вiдсотком володiння до 20%, ? дебiторська заборгованiсть.  
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Товариство оцiнює 
їх  за  їхньою  справедливою  вартiстю  плюс  операцiйнi  витрати,  якi  прямо  вiдносяться  до 
придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання. Облiкова полiтика щодо 
подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової 
полiтики. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти Грошовi кошти товариства складаються з готiвки в 
касi  та  кошти  на  рахунках  в  банках.  Класифiкацiя  фiнансових  активiв  Фiнансовi  активи 
класифiкуються за наступними категорiями: ? дебiторська заборгованiсть; ? фiнансовi активи, якi 
вiдображаються по справедливiй вартостi з вiднесенням змiн за рахунок прибуткiв та збиткiв; ? 
фiнансовi активи, якi утримуються з метою погашення; ? фiнансовi активи, якi утримуються з 
метою продажу. Дебiторська заборгованiсть Дебiторською заборгованiстю, визнаються фiнансовi 
активи (за виключенням дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових 
коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с 
бюджетом)  та  первiсно  оцiнюються  за  iсторичною  вартiстю  плюс  вiдповiднi  витрати  на 
проведення  операцiй.  Вiдповiдно  до МСФЗ поточна  дебiторська  заборгованiсть  за  продукцiю, 
товари, роботи, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для 
визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислено величину сумнiвних боргiв 
на  основi  класифiкацiї  дебiторської  заборгованостi  шляхом  групування  дебiторської 
заборгованостi за строками її непогашення iз встановленням коефiцiєнта сумнiвностi для кожної 
групи. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiднесенням змiн на рахунок 
прибуткiв  i  збиткiв  До  фiнансових  активiв,  що  оцiнюються  за  справедливою  вартiстю  з 
вiднесенням  змiн  на  прибутки  i  збитки,  Товариство  вiдносить  iнвестицiї  в  акцiї,  облiгацiї  та 
iнвестицiйнi  сертифiкати.  Пiсля  первiсного  визнання  Товариство  оцiнює  їх  за  справедливою 
вартiстю.  Результати  вiд  змiни  справедливої  вартостi  фiнансового  активу  вiдображаються  в 
прибутку або збитку за рiк як фiнансовi доходи або витрати доки визнання фiнансового активу не 
буде  припинено.  Дивiденди  включаються  у  фiнансовi  доходи,  коли  встановлено  право  на 
отримання  виплачуваних  дивiдендiв,  i  вiрогiднiсть  їх  надходження  є  високою.  Якщо  iснує 
об’єктивне  свiдчення  зменшення  корисностi  фiнансового  активу,  сума  кумулятивного  збитку 
визнається  у  прибутку  чи  збитку.  Ринковi  цiннi  папери  оцiнюються  за  середньозваженою 
ринковою цiною вiдповiдно до бiржового курсу.  Неринковi цiннi папери, справедливу вартiсть 
яких  неможливо  визначити,  облiковуються  за  собiвартiстю,  за  вирахуванням  збиткiв  вiд 
знецiнення,  якщо вони є .  Фiнансовi активи, утримуванi  до погашення До фiнансових активiв,  
утримуваних  до  погашення  Товариство  вiдносить  облiгацiї  та  векселя,  якi  Товариство  має 
реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення.  Пiсля первiсного визнання Товариство 
оцiнює їх за первiсною собiвартiстю. Фiнансовi активи, що утримуються з метою продажу До 
фiнансових  активiв,  що  утримують  з  метою  продажу  Товариство  вiдносить  цiннi  папери  як 
iнвестицiї,  призначенi для торгiвлi,  якщо має намiр реалiзувати їх протягом короткого перiоду 
часу з дати їх придбання у в зв’язку iз невизначенiстю термiну погашення зобов’язань. Основнi 
засоби Товариство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 
використання його у процесi своєї господарської дiяльностi, надання послуг або для здiйснення 
адмiнiстративних  i  соцiально-культурних  функцiй,  очiкуваний  строк  корисного  використання 
(експлуатацiї)  яких  бiльше  одного  року.  Первiсно  Товариство  оцiнює  основнi  засоби  за 
собiвартiстю. Розглянув доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, 
щодо ретроспективного застосування,  керiвництво вирiшило застосувати iсторичну вартiсть як 
доцiльну  собiвартiсть  основних  засобiв  на  дату  переходу.  У  подальшому  основнi  засобi 
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 входила до складу iншого додаткового капiталу, на дату переходу до 



МСФЗ  переноситься  до  нерозподiленого  прибутку.  Подальшi  витрати.  Витрати  на  поточний 
ремонт i техобслуговування вiдносяться на витрати поточного перiоду. Цi витрати визнаються в 
поточних витратах в момент їх понесення.  Витрати на замiну крупних вузлiв або компонентiв 
основних  засобiв  капiталiзуються  при  одночасному  списаннi  тих  вузлiв  або  компонентiв,  що 
пiдлягають  замiнi.  На  кiнець  кожного  звiтного  року  керiвництво  визначає  наявнiсть  ознак 
знецiнення основних засобiв. Якщо буде виявлено один з наступних ознак, керiвництво оцiнює 
суму вiдшкодування активу, яка визначається як найбiльша з двох величин: справедлива вартiсть 
за вирахуванням витрат на продаж активу та вартiсть,  яка отримується вiд його використання. 
Балансова  вартiсть  активу  зменшується  до  суми  вiдшкодування;  збиток  вiд  знецiнення 
вiдображається в прибутках або збитках за рiк. Прибуток або збиток вiд вибуття основних засобiв 
визнається  як  рiзниця  мiж  отриманою  виручкою  вiд  продажу  та  їх  балансовою  вартiстю  та 
вiдображається в прибутках або збитках за рiк в складi iншого операцiйного доходу або витрат. 
Амортизацiя. Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з 
урахуванням  таких  термiнiв  використання  (рокiв):  ?  Машини  та  обладнання  -  1-5  рокiв  ? 
Транспортнi засоби - 3-8 рокiв ? iншi - 1-10 рокiв Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення 
амортизуються  протягом термiну їх  корисного  використання.  Амортизацiю активу починають, 
коли  вiн  стає  придатним  для  використання,  яка  визначається  як  дата  введення  об’єкта  в 
експлуатацiю. 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.  Нематерiальнi  активи  Нематерiальнi  активи  Товариства,  що  мають 
невизначений  термiн  корисного  використання,  включають  лiцензiї.  Придбанi  лiцензiї 
капiталiзуються  в  сумi  витрат,  якi  понесенi  на  їх  придбання  та  введення  в  експлуатацiю. 
Нематерiальнi  активи  оцiнюються  за  собiвартiстю.  Амортизацiя  на  нематерiальнi  активи  з 
невизначеним строком використання не нараховується.  Нематерiальнi  активи,  якi  виникають в 
результатi  договiрних  або  iнших  юридичних  прав,  амортизуються  прямолiнiйним  методом 
протягом термiну чинностi цих прав. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних 
активiв На кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу 
може зменшитися. Пiдприємство 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  iншим  стандартом.  Збиток  вiд  зменшення 
корисностi,  визнаний для активу в  попереднiх  перiодах,  Пiдприємство 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 систематичної основi протягом строку корисного використання. Оренда Фiнансова оренда – це 
оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi 
на  актив.  Пiдприємство  як  орендатор  на  початку  строку  оренди  визнає  фiнансову  оренду  як 
активи та зобов’язання за сумами, що дорiвнюють справедливої вартостi орендованого майна на 
початок  оренди  або  (якщо  вони  меншi  за  справедливу  вартiсть)  за  теперiшньою  вартiстю 
мiнiмальних орендних платежiв.  Мiнiмальнi  оренднi платежi  розподiляються мiж фiнансовими 
витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен 
перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. 
Непередбаченi  оренднi  платежi  вiдображаються як  витрати  в  тих перiодах,  у  яких  вони були 
понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена 
iз стандартною полiтикою Пiдприємства щодо подiбних активiв. Операцiйна оренда - активiв, за 
якою ризики  та  винагороди,  пов’язанi  з  правом власностi  на  актив,  фактично  залишаються  у 
орендодавця.  Оренднi  платежi  за  угодою  про  операцiйну  оренду  визнаються  як  витрати  на 
прямолiнiйнiй  основi  протягом  строку  оренди.  Дохiд  вiд  оренди  за  угодами  про  операцiйну 
оренду  Пiдприємство  визнає  на  прямолiнiйнiй  основi  протягом  строку  оренди.  Витрати, 
включаючи амортизацiю, понесенi при отриманi доходу вiд оренди, визнаються як витрати. При 
визначеннi термiну використання основних засобiв,  отриманих в фiнансову оренду оцiнюється 
вiрогiднiсть  переходу  права  власностi  до  орендаря  по  завершенi  термiну  дiї  договору.  Якщо 
вiдсутня ймовiрнiсть обґрунтованої впевненостi в тому, що орендар отримає право власностi до 
кiнця термiну фiнансової оренди, актив повнiстю амортизується на протязi самого короткого з 
двох  термiнiв:  оренди  або  корисного  використання.  Якщо  така  впевненiсть  iснує,  то  актив 



амортизується  на  протязi  термiну  корисного  використання  .  Угоди  на  оренду,  за  якими 
орендодавець зберiгає за собою всi ризики та вигоди, пов’язанi  з правом власностi  на активи, 
класифiкується як операцiйна оренда. Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток являє 
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 звiтнiй перiод. Поточнi витрати Пiдприємства за податками розраховуються 
з  використанням  податкових  ставок,  чинних  на  дату  балансу.  Вiдстрочений  податок 
розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань, та являє собою податковi активи або 
зобов’язання, що виникають в 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. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в 
прибуток або збиток за звiтнiй перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або 
подiй, яки визнаються прямо у власному капiталi або вiд об’єднання бiзнесу. Пiдприємство визнає 
поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок вiдноситься до статей, якi вiдображено 
безпосередньо  у  власному  капiталi  в  тому  самому  чи  в  iншому  перiодi.  Податок  на  додану 
вартiсть. Товариство не є платником податку на додану вартiсть. Фiнансовi зобов’язання Кредити 
банкiв  Первiсно  кредити  банкiв  визнаються  за  справедливою  вартiстю,  яка  дорiвнює  сумi 
надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов’язань 
вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка 
рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках 
протягом  перiоду  дiї  запозичень  iз  використанням  ефективної  ставки  вiдсотка.  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.  Дебiторська 
заборгованiсть  за  основною дiяльнiстю  та  iнша  дебiторська  заборгованiсть.  Заборгованiсть  за 
основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть враховується за iсторичною вартiстю. 
Авансовi платежi та передоплата Передплата вiдображається в звiтностi за первiсною вартiстю. 
Передоплата  класифiкується як довгострокова,  якщо очiкуваний термiн отримання товарiв або 
послуг,  якi  вiдносяться до неї,  складає бiльше нiж 1 рiк,  або якщо передплата  вiдноситься  до 
активу, який буде вiдображатись в облiку як необоротний актив при первiсному визначеннi. Сума 
передплати  за  придбання  активу  включається  в  його  балансову  вартiсть  при  отриманнi 
Пiдприємством  контролю  над  цим  активом  та  наявностi  вiрогiдностi  того,  що  майбутнi 
економiчнi вигоди, пов’язанi з ним, будуть отриманi. Якщо є ознака того, що активи, товари або 
послуги,  якi  вiдносяться  до  передплати,  не  будуть  отриманi,  балансова  вартiсть  передоплати 
пiдлягає зменшенню, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається в прибутках або збитках 
за рiк.  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.  Страховi 
резерви  страховика  формуються  вiдповiдно  до  норм  чинного  законодавства  України,  а  саме 
Розпорядження  Державної  комiсiї  з  регулювання  ринкiв  фiнансових  послуг  України  вiд 
17.12.2004 р. № 3104 «Правила формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами 
страхування,  iншими,  нiж  страхування  життя».  Виплати  працiвникам  Товариство  визнає 
короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої 
вже  сплаченої  суми.  Пенсiйнi  зобов’язання.  У  вiдповiдностi  до  українського  законодавства 
товариство  утримує  внески  iз  заробiтної  плати  працiвникiв  до  державного  пенсiйного  фонду. 
Поточнi  внески  розраховуються  як  процентнi  вiдрахування  iз  поточних  нарахувань  заробiтної 
платнi,  такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, якi 



надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня. Запаси Запаси 
враховуються за фактичною собiвартiстю. При вибуттi запасiв їх оцiнка виконується за методом 
iдентифiкацiйної вартостi. Собiвартiсть виконання страхових послуг включає: Доходи та витрати 
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Доходи вiдповiдно методологiї прийнятої 
в  сферi  страхової  дiяльностi  визнаних  як  сума  отриманих  за  угодами  страхових  платежiв 
зменшених на суму страхових платежiв переданих в перестрахування та змiн розмiру резервiв 
незароблених  премiй  скоригованих  на  змiни  розмiру  резервiв  незароблених  премiй  частки 
перестраховикiв. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення, незалежно вiд 
дати надходження коштiв i визначається,  виходячи iз ступеня завершеностi операцiї  з надання 
послуг на дату балансу. Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання 
виплати. Дитрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й 
вiдповiднi  доходи.  Витрати  по  позикам  Витрати  по  позикам,  якi  не  є  часткою  фiнансового 
iнструменту  та  не  капiталiзуються  як  частина  собiвартостi  активiв,  визнаються  як  витрати 
перiоду. Облiк умовних зобов’язань На дату складання фiнансової звiтностi може iснувати ряд 
умов, що можуть призвести до виникнення додаткових збиткiв або зобов’язань для Товариства. 
Керiвництво оцiнює суму таких можливих майбутнiх зобов’язань. Оцiнка виконується на пiдставi 
припущень та включає в себе фактор суб’єктивностi. При визначеннi розмiру можливих втрат в 
результатi судових або податкових узгоджень за участi Товариства або вимог , якi можуть бути  
пред’явленi в виглядi позовiв до Товариства, Керiвництво в результатi консультацiй з юристами 
та податковими консультантами, оцiнює як перспективи таких судових або податкових узгоджень 
та  пред’явлення  таких  вимог  в  судовому  порядку,  так  i  можливi  суми  вiдшкодування,  якi 
протилежна сторона вимагає або може вимагати в судi.  Якщо в результатi оцiнки вiрогiдностi 
виникнення  майбутнього  зобов’язання  виявляється,  що  грошове  зобов’язання  визначено  з 
достатнiм  рiвнем  впевненостi,  тодi  вартiсна  оцiнка  такої  заборгованостi  вiдображається  в 
фiнансовiй звiтностi. В разi, коли умовне зобов’язання, яке має значну вартiсну оцiнку, не може 
бути  класифiковано  як  вiрогiдне,  а  є  лише  можливим  ,  або  вартiсна  оцiнка  не  може  бути 
визначена, то в примiтках до фiнансової звiтностi включається iнформацiя про характер такого 
зобов’язання та його вартiсна оцiнка (якщо сума може бути визначена з достатньою впевненiстю 
та є значною).  Якщо вiрогiднiсть  майбутнього збитку є незначною, то взагалi  iнформацiя  про 
такий збиток не включається в примiтки до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв, коли 
такий  можливий  збиток  вiдноситься  до  наданої  гарантiї.  В  таких  випадках  сутнiсть  гарантiї 
пiдлягає розкриттю. Однак, в деяких випадках умовнi зобов’язання, можуть бути вiдображенi в 
примiтках до фiнансової звiтностi, якщо на думку Керiвництва, що ґрунтується на консультацiях з 
юристами  або  податковими  консультантами,  iнформацiя  про  такi  зобов’язання  може  бути 
необхiдна акцiонерам та iншим користувачам фiнансової звiтностi. Ключевi бухгалтерськi оцiнки 
та професiйнi  судження в застосуваннi  облiкової полiтики Використання оцiнок та припущень 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на 
визначення суми активiв та зобов’язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття 
умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, 
МСБО та тлумаченнях,  розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної  фiнансової  звiтностi. 
Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, 
стосуються  резерву  на  покриття  збиткiв  вiд  знецiнення  дебiторської  заборгованостi, 
довгострокових  та  поточних  фiнансових  iнвестицiй,  справедливої  вартостi  iнвестицiйної 
нерухомостi. Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел виникнення 
невизначеностi  оцiнок  на  дату  балансу,  якi  мають  значний  ризик  стати  причиною  внесення 
суттєвих  коригувань  у  балансову  вартiсть  активiв  та  зобов’язань  протягом  наступного 
фiнансового  перiоду,  вiдсутнi.  Пiдприємство  використовує  оцiнки  та  робить  допущення,  якi 
здiйснюють вплив на показники,  якi  вiдображенi в фiнансовiй звiтностi  на протязi  наступного 
фiнансового року.  Оцiнки та судження пiдлягають постiйному аналiзу та обумовленi  минулим 
досвiдом керiвництва та iнших факторах, в тому числi на очiкуваннях вiдносно майбутнiх подiй. 
Судження,  якi  здiйснюють  найбiльш  значний  вплив  на  показники,  вiдображенi  в  фiнансовiй 
звiтностi  та  оцiнки  ,  якi  можуть  призвести  до необхiдностi  суттєвого  коригування  балансової 
вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають таке: Термiни 
корисного  використання  основних  засобiв  Оцiнка  термiну  корисної  служби  основних  засобiв 
проводилася  iз  застосуванням  професiйної  думки  на  основi  наявного  досвiду  вiдносно 
аналогiчних активiв. Майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з цими активами, в основному, будуть 



отриманi в результатi їх використання. Проте iншi чинники, такi як застарiвання, з технологiчної 
або комерцiйної точки зору, а також знос активiв, часто приводять до зменшення економiчних 
вигод їх використання. Керiвництво оцiнює термiн корисного використання основних засобiв, що 
залишився,  виходячи  з  поточного  технiчного  стану  активiв  i  з  урахуванням  розрахункового 
перiоду, протягом якого данi активи приноситимуть Компанiї економiчнi вигоди. При цьому до 
уваги  приймаються  наступнi  основнi  чинники:  ?  очiкуваний  термiн  використання  активiв;  ? 
очiкуваний фiзичний знос активiв, який залежить вiд експлуатацiйних характеристик i регламенту 
технiчного обслуговування; ? моральний знос активiв з технологiчної i комерцiйної точки зору в 
результатi змiни ринкових умов. Визнання доходу вiд операцiй страхування та перестрахування 
Вiдповiдно  до  Закону  України  «Про  страхування»№85/96-ВР  вiд  07.03.1996р.  Припинення 
визнання  фiнансових  активiв  Керiвництвом  Компанiї,  коли  отримана  iнформацiя  щодо 
банкрутства  або  iншого  рiшення  державного  органу  управлiння  про  припинення  суб’єкту 
пiдприємницької  дiяльностi,  фiнансовi  активи  якого  враховуються  в  балансi  Товариства, 
приймається  рiшення  щодо  припинення  визнання  таких  фiнансових  активiв  на  момент 
юридичного  припинення  суб’єкта  та  списання  з  балансу  Товариства  за  рахунок  резервного 
капiталу. Допущення, використанi при визначеннi суми резервiв Правилами формування, облiку 
та  розмiщення  страхових  резервiв  за  видами  страхування,  iншими,  нiж  страхування  життя, 
визначено, що нарахування резерву незароблених премiй i частка перестрахувальникiв в резервах 
незароблених  премiй  проводиться  методом  ?  з  використанням  коефiцiєнту  0,8  по  всiх  видах 
страхування, окрiм обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних 
засобiв,  де  застосовано  метод  1/365  з  використанням  коефiцiєнту  0,8.  Згiдно  з  Правилами 
формування,  облiку  та  розмiщення  страхових  резервiв  за  видами  страхування,  iншими,  нiж 
страхування  життя,  та  прийнятої  методологiї,  формування  страхових  резервiв  Компанiї 
проводиться  у  вiдповiдностi  до  вимог  чинного  законодавства.  •  Резерв  незароблених  премiй: 
Вiдповiдно до пп. 3.3. Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами 
страхування, iншими, нiж страхування життя (надалi – Порядок). Вiдкладенi аквiзицiйнi витрати 
не формуються, проте вiдповiдно до пп.3.3. їхнiй розмiр фактично враховується при розрахунку 
шляхом застосування коефiцiєнту 0.8.  Такий пiдхiд не суперечить принципам МСФЗ. •  Резерв 
заявлених, але не виплачених збиткiв: вiдповiдно до п. 4 Порядку. • Резерв збиткiв, що виникли,  
але не заявленi: формується для обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв 
транспортних  засобiв.  Новi  та  переглянутi  стандарти  та  тлумачення:  Поправка  до  МСФЗ  2 
«Платiж на основi акцiй» щодо операцiй в межах групи з виплатами на основi акцiй, розрахунок 
за якими здiйснюється грошовими коштами. Переглянута редакцiя МСФЗ 3 «Об’єднання бiзнесу» 
вносить суттєвi змiни в порядок облiку операцiй з об’єднання бiзнесу: оцiнка неконтрольнiй долi 
участi,  облiк  витрат  на  операцiї,  визнання  та  облiк  умовної  винагороди,  облiк  поетапного 
об’єднання  бiзнесу.  Поправки  до  МСБО  27  «Консолiдованi  та  окремi  фiнансовi  звiти»  щодо 
облiку змiн у долi участi в дочiрнiй компанiї (без втрати контролю), збиткiв дочiрнiй компанiї, 
втрати  контролю  над  дочiрнiй  компанiєю.  Поправки  до  МСБО  39  «Фiнансовi  iнструменти: 
визнання  та  оцiнка»  щодо  об’єктiв,  якi  дозволенi  для  хеджування.  Поправка  роз’яснює,  що 
компанiя  може  визначити  об’єктом  хеджування  частину  змiн  справедливої  вартостi  або 
мiнливiсть грошових потокiв  за фiнансовим iнструментом.  Також розглядається  питання щодо 
визначення iнфляцiї хеджованим ризиком або його частини в визначених ситуацiях. Тлумачення 
IFRIC  17  «Розподiл  негрошових  активiв  мiж  власниками»  щодо  облiку  угод  про  розподiл 
негрошових  активiв  мiж  власниками  у  виглядi  розподiлу  фондiв  або  дивiдендiв.  Тлумачення 
IFRIC 18 «Передавання активiв вiд клiєнтiв» роз’яснює питання облiку передавання активiв вiд 
клiєнтiв,  а саме обставини, за якими виконується визначення активу,  визнання активу i оцiнка 
його вартостi  пiд  час  первiсного визнання;  iдентифiкацiя  послуг,  що окремо iдентифiкуються; 
визнання виручки, а також облiк передавання грошових коштiв вiд клiєнтiв. Переглянута редакцiя 
МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» має нову структуру, 
яка полегшує його розумiння i забезпечує кращу можливiсть для внесення майбутнiх змiн. Змiна 
до  МСФЗ 1  звiльняє  компанiї,  що  застосовують  метод  повної  вартостi  вiд  ретроспективного 
застосування МСФЗ для нафтогазових активiв та компанiй, що мають дiючi договори лiзингу, вiд 
перегляду класифiкацiї  цих договорiв вiдповiдно до IFRIC 4 «Порядок визначення наявностi  в 
договорi  ознак  лiзингу»,  якщо  використання  нацiональних  стандартiв  облiку  приводить  до 
отримання  такого  же  результату.  Удосконалення  МСФЗ:  Поправки  до  МСФЗ  5  «Непоточнi 
активи,  утримуванi  для  продажу,  та  припинена  дiяльнiсть»  надають  роз’яснення  щодо 



вiдображення  активiв  та  зобов’язань  дочiрнiй  компанiї,  яка  призначена  для  продажу та  щодо 
стандартiв, якi мiстять вимоги до розкриття iнформацiї про непоточнi активи та групи вибуття.  
Поправка до МСФЗ 8 «Операцiйнi сегменти» роз’яснює, що активи та зобов’язання сегмента слiд 
вiдображати  тiльки  у  випадку,  якщо  активи  та  зобов’язання  входять  до  складу  оцiнок,  якi 
використовуються вищим керiвництвом з операцiйної дiяльностi для прийняття рiшень. Поправка 
до МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» щодо дозволу вiдносити деякi зобов’язання, розрахунок 
за  якими  здiйснюється  власними  дольовими  iнструментами,  до  категорiї  довгострокових. 
Поправка до МСБО 7 «Звiт  про рух  грошових коштiв»  щодо визнання  грошового потоку вiд 
iнвестицiйної дiяльностi тiльки, якщо таки потоки призводять до визнання активу. Поправка до 
МСБО 17 «Оренда» щодо виключення особливого керiвництва з класифiкацiї договорiв оренди 
землi.  Поправка до МСБО 36 «Зменшення корисностi  активiв» щодо визначення операцiйного 
сегменту  найбiльшою  одиницею  для  розподiлу  гудвiлу  при  перевiрцi  зменшення  корисностi. 
Поправки до МСБО 38 «Нематерiальнi активи» щодо визнання та оцiнки нематерiальних активiв, 
придбаних при об’єднаннi бiзнесу. Поправки до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та 
оцiнка» надають роз’яснення щодо оцiнки штрафних санкцiй за дострокове розiрвання позик як 
вбудованих похiдних iнструментiв, щодо виключення зi сфери застосування угод про об’єднання 
бiзнесу,  щодо  облiку  хеджування  грошових  потокiв.  Поправка  до  Тлумачення  IFRIC  9 
«Переоцiнка  вбудованих  похiдних  iнструментiв»  щодо  сфери  застосування.  Поправка  до 
Тлумачення IFRIC 16 «Хеджування чистих iнвестицiй в закордонну господарську одиницю» щодо 
обмеження  на  компанiї,  якi  можуть  мати  iнструменти  хеджування.  Стандарти  та  тлумачення 
випущенi, але якi ще не вступили в силу – МСФЗ 9 – 12.11.2011 року РМСБО видала МСФЗ 9 
«Фiнансовi  iнструменти» як перший крок у проектi  замiни МСБО 39 «Фiнансовi  iнструменти: 
класифiкацiя  та  оцiнка».  МСФЗ 9 впроваджує  новi  вимоги класифiкацiї  та  оцiнки фiнансових 
активiв. Набуває чинностi з 01 сiчня 2013 року. Змiни до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо 
пов’язаних  сторiн»,  якi  надають  часткове  звiльнення  щодо  вiдображення  операцiй  з  урядово-
пов’язаними сторонами,  а також роз’яснення визначення пов’язаних сторiн.  Змiни у МСБО 24 
стають чинними для рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2011 року. Змiни до МСБО 
32 «Фiнансовi  iнструменти:  подання» щодо класифiкацiї  випускiв  прав на акцiї  для розподiлу 
серед наявних акцiонерiв. Набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 01 лютого 2012 
року або  пiсля  цiєї  дати.  Змiни  до  тлумачення  IFRIC 14  «МСБО 19:  обмеження  на  активи  з 
визначеною виплатою, мiнiмальнi вимоги до фiнансування та їх взаємодiя» щодо оцiнки вартостi 
вiдшкодування чистого пенсiйного активу. Застосовується для рiчних перiодiв, що починаються 1 
сiчня 2011 року або пiсля цiєї дати. Тлумачення IFRIC 19 «Погашення фiнансових зобов’язань 
шляхом надання дольових iнструментiв» надає роз’яснення, що дольовi iнструменти, якi наданi 
кредитору  з  метою  погашення  фiнансового  зобов’язання,  є  сплаченою  винагородою.  Наданi 
дольовi iнструменти оцiнюються за своєю справедливою вартiстю, або за справедливою вартiстю 
зобов’язання, що погашається. Застосовується для рiчних перiодiв, що починаються 1 липня 2012 
року або пiсля цiєї  дати.  Щорiчний проект по вдосконаленню МСФЗ (оприлюднений у травнi 
2012 року;  змiни застосовуються  для рiчних звiтних перiодiв,  якi  починаються  01.07.2012 або 
01.01.2011), в тому числi:  Змiни до МСФЗ 3 «Об’єднання бiзнесу» щодо перехiдних положень 
стосовно  умовної  винагороди,  сплаченої  при  об’єднаннi  бiзнесу  до  набуття  чинностi  нової 
редакцiї  МСФЗ  3;  щодо  обмеження  сфери  застосування  права  на  вибiр  методу  оцiнки 
неконтрольних часток участi; не замiнених та добровiльно замiнених винагород з виплатами на 
соновi акцiй. Змiни до МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття», в яких надаються уточнення 
вимог  до  розкриття  iнформацiї.  Пiдкреслюється  взаємозв’язок  мiж  розкриттям  кiлькiсної  та 
якiсної  iнформацiї;  надається  роз’яснення  щодо  розкриття  максимального  кредитного  ризику; 
змiнюються  вимоги  щодо  розкриття  iнформацiї  стосовно  забезпечень.  Змiни  до  МСБО  1 
«Подання  фiнансових  звiтiв»  надають  роз’яснення  щодо  надання  аналiзу  iншого  сукупного 
доходу  за  кожним  компонентом  капiталу  або  у  звiтi  про  змiни  у  власному  капiталi  або  к 
примiтках до фiнансової звiтностi. Змiни до МСБО 27 «Консолiдованi та окремi фiнансовi звiти» 
щодо перехiдних положень для змiн,  внесених в  результатi  випуску нової  редакцiї  МСБО 27. 
Змiни  до  МСБО  37  «Промiжна  фiнансова  звiтнiсть»  щодо  застосування  принципiв  розкриття 
iнформацiї  у МСБО 34; щодо розкриття iнформацiї стосовно справедливої вартостi фiнансових 
iнструментiв,  їх  класифiкацiї,  переведення  мiж  рiвнями  за  джерелами  оцiнки  справедливої 
вартостi;  змiни  умовних  зобов’язань  та  активiв.  Тлумачення  IFRIC  13  «Програми  лояльностi  
клiєнта» щодо врахування суми, наданої як стимулювання клiєнтам, якi не приймають участи в 



конусної  програмi,  при визначеннi справедливої вартостi  бонусних одиниць на основi вартостi 
винагороди. Розкриття показникiв фiнансової звiтностi: 2. Дохiд вiд реалiзацiї 2012 2011 Доход 
вiд страхової дiяльностi 27759,9 14688,9 Страховi платежi за 2012 року склали 37477,3 тис. грн., у 
тому  числi:  Показники  Надходження  страхових  платежiв,  тис.  грн.  Повернуто  страхових 
платежiв,  тис.  грн.  Всього  добровiльного:  33  337,60  1  517,60  добровiльне  страхування  вiд 
нещасних випадкiв 20 027,40 100,10 добровiльне залiзничного транспорту 341,30 0,00 добровiльне 
наземного транспорту (крiм залiзничного)  7 218,00 48,50 добровiльне страхування вантажiв та 
багажу (вантажобагажу)  387,00 337,80 добровiльне  вiд  вогневих ризикiв  та  ризикiв  стихiйних 
явищ 2,80 0,00 добровiльне страхування майна 5 322,10 1 031,20 добровiльне вiдповiдальнiсть 
власникiв  транспортних  засобiв  10,80  0,00  добровiльне  страхування  вiдповiдальностi  перед 
третiми  особами  28,20  0,00  Всього  обов`язкового:  5  685,40  28,10  обов'язкове  страхування 
працiвники  пожежної  охорони  53,30  0,00  обов'язкове  страхування  вiд  нещасних  випадкiв  на 
транспортi 26,80 0,00 обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних 
засобiв  5  278,50  28,10  Страхування  цивiльної  вiдповiдальностi  суб'єктiв  господарювання  за 
шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки 30,30 
0,00 обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв 34,40 
0,00 обов'язкове страхування предмету iпотеки 262,10 0,00 Страховi платежi за 2011 рiк склали 39 
322,1 тис. грн., у тому числi: Показники Надходження страхових платежiв, тис. грн. Повернуто 
страхових платежiв, тис. грн. Всього добровiльного: 40 130,20 5 385,50 добровiльне страхування 
вiд нещасних випадкiв 5 756,10 0,00 добровiльне залiзничного транспорту 122,30 0,00 добровiльне 
наземного транспорту (крiм залiзничного)  5 592,50 18,80 добровiльне страхування вантажiв та 
багажу (вантажобагажу)  13 777,00 0,00 добровiльне вiд вогневих ризикiв  та ризикiв  стихiйних 
явищ 0,00 0,00 добровiльне страхування майна 13 952,70 5 366,70 добровiльне вiдповiдальнiсть 
власникiв  транспортних  засобiв  10,10  0,00  добровiльне  страхування  вiдповiдальностi  перед 
третiми  особами  919,50  0,00  Всього  обов`язкового:  4  645,00  67,60  обов'язкове  страхування 
працiвникiв  пожежної  охорони  23,50  0,00  обов'язкове  страхування  вiд  нещасних  випадкiв  на 
транспортi 37,50 0,00 обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних 
засобiв  4  541,60  67,60  Страхування  цивiльної  вiдповiдальностi  суб'єктiв  господарювання  за 
шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки 34,80 
0,00 обов'язкове страхування вiдповiдальностi  суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв 7,60 
0,00 обов'язкове страхування предмету iпотеки 23,50 0,00 В порiвняннi з 2011 роком надходження 
страхових  платежiв  знизились  на  1  844,8 тис.  гривень.  Змiни надходжень страхових  платежiв 
вiдбувся за рахунок: - зростання надходжень страхових платежiв по страхуванню вiд нещасних 
випадкiв  на  14,2  млн.  грн.;  -  зростання  надходжень  страхових  платежiв  по  страхуванню 
залiзничного  транспорту  на  219  тис.  грн.;  -  зростання  надходжень  страхових  платежiв  по 
страхуванню залiзничного транспорту на 1,6 млн. грн.; - зниження надходжень по страхуванню 
вантажiв та багажу на 13,7 млн. грн.; - зниження надходжень по страхуванню майна на 4,3 млн. 
грн.; - зниження надходжень по страхуванню вiдповiдальностi перед третiми особами на 900 тис. 
грн.; - зростання надходжень страхових платежiв по страхуванню працiвникiв пожежної охорони 
на 30 тис. грн.; - зниження надходжень по особистому страхуванню вiд нещасних випадкiв на 
транспортi  на  10,7  тис.  грн.;  -  зростання  надходжень  страхових  платежiв  по  страхуванню 
цивiльної  вiдповiдальностi  власникiв  транспортних  засобiв  на  800  тис.  грн.;  -  зростання 
надходжень страхових платежiв по страхуванню предмету iпотеки на 238,6 тис. грн.; - зростання 
надходжень страхових платежiв по iншим обов’язковим видам страхування на 31,3 тис. грн.; 3. 
Собiвартiсть реалiзацiї Показники 2012, тис. грн. 2011, тис. грн. Вiдшкодування витрат асистансу 
46,30 34,20 Iнформацiйно-консультацiйнi  послуги  27,40 4,00 Матерiальнi  витрати 41,20 143,50 
Вiдрахування на соцiальнi заходи 93,70 129,30 Витрати на оплату працi 253,80 343,70 Послуги 
актуарiя 2,80 Послуги сюрвєєра 37,90 125,20 Експертнi послуги 81,80 73,60 Юридичнi послуги 
5,60  0,5  Виплати  страхових  вiдшкодувань  4  127,70  2  338,10  Всього  4715,4  3194,9  4. 
Адмiнiстративнi витрати Показники 2012, тис. грн. 2011, тис. грн. Автотранспортнi послуги 12,9 
0,0 Амортизацiя 28,3 134,9 Оренда обладнання 0,3 0,0 Оренда примiщень 471,2 784,7 Оренда iнша 
5,8  3,5  Аудиторськi  послуги  5,0  7,0  Благодiйнiсть  4,7  2,4  Витрати  на  вiдрядження  86,1  84,1 
Iнтернет 15,3 13,7 Iнформацiйно-консультацiйнi послуги 32,2 47,8 Комiсiя при покупцi (продажу) 
валюти 2,7 2,0 Матерiальнi витрати 44,4 71,1 Мобiльний зв'язок 33,1 53,6 Податки та збори 29,7 
20,2 Нотарiальнi послуги 9,1 19,2 Обслуговування банк-клiєнт 5,3 3,6 Вiдрахування на соцiальнi 
заходи 279,5 291,6  Почтовi  послуги  90,5  106,4 Представницькi  витрати  11,6  4,0 Iншi  послуги 



банку  75,6  70,4  Iншi  послуги  13,8  4,3  Витрати  на  оплату  працi  632,7  657,9  Розрахункове 
обслуговування 7 010,6 945,5 Рекламнi послуги 4,0 8,8 Обслуговування основних засобiв 12,1 13,3 
Стацiонарний телефонний зв’язок 24,4 27,6 Судовi  витрати 35,0 385,0 Експлуатацiйнi  витрати 
101,3 169,1 Юридичнi послуги 10,0 110,0 Всього 9 087,20 4 041,70 Витрати на збут Показники 
2012, тис. грн. 2011, тис. грн. Амортизацiя 0,0 1,5 Iнформацiйно-консультацiйнi послуги 53,9 48,8 
Комiсiйна винагорода агенту 14 909,3 5 896,7 Матерiальнi витрати 101,1 118,5 Вiдрахування на 
соцiальнi  заходи  230,8  260,0  Витрати  на  оплату  працi  624,1  705,0  Рекламнi  послуги  8,3  49,5 
Обслуговування основних засобiв 12,1 0,0 Всього 15 939,6 7 080,0 5. Iншi доходи, iншi витрати 
Показники 2012, тис. грн. 2011, тис. грн. Iншi доходи Дохiд вiд продажу акцiй та корпоративних 
прав  2  412,2  18  616,5  Дохiд  вiд продажу векселiв  0,0 756,9 Дохiд  вiд  продажу iнвестицiйних 
сертифiкатiв  1  750,0  50,0  Дохiд  вiд  продажу  облiгацiй  пiдприємств  43  698,0  61  997,0  Iнша 
реалiзацiя  0,0  0,7  Iншi  доходи  11,6  6,6  Всього  iншi  доходи  47  871,8  81  427,8  Iншi  витрати 
Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв 3,8 3,3 Знецiнення фiнансових iнвестицiй 89,9 0,0 
Комiсiйна  винагорода  торговця  ЦП  10,5  12,8  Послуги  зберiгача  (реєстратора)  15,7  10,4 
Собiвартiсть реалiзованих цiнних паперiв 47 994,5 81 339,9 Всього iншi витрати 48 114,4 81 366,4 
6.  Iншi  фiнансовi  доходи,  фiнансовi  витрати  Показники  2012,  тис.  грн.  2011,  тис.  грн.  Iншi 
фiнансовi доходи вiдсотки вiд облiгацiй 6,0 12,0 вiдсотки вiд банкiвських вкладiв 1 991,9 2 109,9 
Всього  1  997,9  2  121,9  Фiнансовi  витрати  0,0  0,0  7.  Операцiйнi  доходи,  Операцiйнi  витрати 
Показники  2012,  тис.  грн.  2011,  тис.  грн.  Операцiйнi  доходи Агентська  винагорода  10,2  13,6 
Вiдшкодування  перестраховика  270,1  24,7  Курсовi  ризницi  11,8  16,0  Iншi  доходи  27,5  15,2 
Реалiзацiя регресного права 228,8 246,1 Суми, що повертаються iз технiчних резервiв, iнших, нiж 
резерви незароблених премiй 3 734,8 1 275,3 Всього операцiйнi доходи 4 283,2 1 590,9 Операцiйнi 
витрати Суми, що вiдраховуються до технiчних резервiв, iнших, нiж резерви незароблених премiй 
1 919,8 2 108,7 Комiсiйна винагорода брокеру 8,2 35,8 Курсова ризниця 13,7 25,2 Iншi витрати 8 
5,6  Вiдрахування  до  фонду  захисту  потерпiлих  у  ДТП  74,1  58,3  Вiдрахування  до  фонду 
попереджувальних заходiв  51,1 43,9 Членськi  внески 170,9 147,9 Всього операцiйнi  витрати 2 
245,8  2  425,4  8.  Податок  на  прибуток  Основнi  компоненти  витрат  з  податку  на  прибуток  за 
звiтний перiод: Найменування показника 2012, тис. грн. 2011, тис. грн. 1 Поточний податок на 
прибуток  1534,9  1481,9  Вiдстроченi  податковi  активи:  -  -  на  початок  звiтного  року на  кiнець 
звiтного  року  -  -  Вiдстроченi  податковi  зобов'язання:  -  -  на  початок  звiтного  року  на  кiнець 
звiтного року Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього 1534,9 1481,9 у тому числi: 
1534,9 1481,9 поточний податок на прибуток зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових 
активiв - - збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань Вiдображено у складi 
власного  капiталу  -  усього  1534,9  1481,9  у  тому  числi:  1534,9  1481,9  поточний  податок  на 
прибуток зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв - - збiльшення (зменшення) 
вiдстрочених  податкових  зобов'язань  Вiдстроченi  податки  вiдображають  чистий  податковий 
ефект вiд тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань для цiлей фiнансової 
звiтностi i для цiлей оподаткування. Тимчасовi рiзницi в основному пов’язанi з рiзними методами 
визнання доходiв i витрат, а також з балансовою вартiстю певних активiв. 9. Нематерiальнi активи 
За iсторичною вартiстю Нематерiальнi активи Справедлива вартiсть на дату переходу на МСФЗ 
на 01.01.2012 265,0 Надходження 0,0 Перемiщення з незавершеного будiвництва 0,0 Вибуття 0,0 
31 грудня 2012 року 265,0 Надходження 0,0 Перемiщення з незавершеного будiвництва 0,0 31 
грудня 2012 року 265,0 Накопичена амортизацiя 31 грудня 2011 року 0,0 Нарахування за рiк 0,0 
Вибуття 0,0 31 грудня 2012 року 0,0 Чиста балансова вартiсть 31 грудня 2012 року 265,0 31 грудня 
2011  року  265,0  10.  Основнi  засоби  За  iсторичною  вартiстю  Будiвлi  Машини  та  обладнання 
Транспорт  Меблi  та  приладдя  Всього  Справедлива  вартiсть  на  дату  переходу  на  МСФЗ  на 
01.01.2012 290,5 219,5 510,0 Надходження 14,0 3,3 17,3 Вибуття 4,0 4 31 грудня 2012 року 304,5 
218,8 523,3 Накопичена амортизацiя 31 грудня 2011 року 275,3 214,3 489,6 Нарахування за рiк 
16,0 4,6 20,6 Вибуття 3,6 3,6 Iншi змiни 31 грудня 2012 року 291,3 215,3 506,6 Чиста балансова 
вартiсть 31 грудня 2012 року 13,2 3,5 16,7 31 грудня 2011 року 15,2 5,2 20,4 Станом на 31 грудня 
2012 та 2011 рокiв у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби складають 206,7 
тис. грн. та 185,1 тис. грн. вiдповiдно. 11. Iнвестицiї, доступнi для продажу 2012, тис. грн. 2011,  
тис. грн. Цiннi папери на продаж 32 667,3 24 792,6 Всього 32 667,3 24 792,6 12. Запаси 2012, тис.  
грн. 2011, тис. грн. Сировина та матерiали (за iсторичною собiвартiстю) 127,4 75,1 Всього запаси 
127,4  75,1  13.  Дебiторська  заборгованiсть  2012,  тис.  грн.  2011,  тис.  грн.  Дебiторська 
заборгованiсть  за  послуги  112,5  1  940,3  Розрахунки  з  бюджетом  1,2  4,3  Iнша  дебiторська 



заборгованiсть 3 729,5 357,5 Всього 3 843,2 2 302,1 14. Грошовi кошти 2012, тис. грн. 2011, тис. 
грн.  Каса та рахунки в банках,  грн.  533,7 3 921,8 Банкiвськi  депозити,  грн.  17 796,0 21 924,5 
Всього  грошовi  кошти  18 329,7  25  846,3  Станом на  31 грудня  2012 та  2011 рокiв  банкiвськi  
депозити включали нарахованi  проценти в  сумi  23,8 тис.  грн.  та 0,0 тис.  грн.,  вiдповiдно.  15. 
Статутний капiтал Станом на 31 грудня 2012 та 31 грудня 2011 року зареєстрований статутний 
фонд подiлений на 1 000 000 (Один мiльйон) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 25,00 
грн. (Двадцять п’ять гривень) кожна. 17. Забезпечення наступних виплат та платежiв 2012, тис. 
грн. 2011, тис. грн. Забезпечення виплат персоналу 69,0 69,8 Страховi резерви 14 158,0 14 987,7 
Частка перестраховикiв в страхових резервах 1 780,6 4 700,1 Всього забезпечення 12 446,4 10 
357,4  18.  Торговельна  та  iнша  кредиторська  заборгованiсть  2012,  тис.  грн.  2011,  тис.  грн. 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 54,9 706,5 Кредиторська заборгованiсть 
за авансами 36,3 12,9 Розрахунки з бюджетом 417,6 389,6 Заробiтна плата та соцiальнi внески 0,3 
0,2 Iншi 282,7 99,3 Всього кредиторська заборгованiсть 791,8 1 208,5 Розкриття iнформацiї про 
пов’язаннi  сторони До пов’язаних сторiн або операцiй з пов’язаними сторонами вiдносяться: • 
пiдприємства, якi прямо або опосередковано, контролюють або перебувають пiд контролем, або ж 
перебувають пiд спiльним контролем разом з Пiдприємством; • асоцiйованi  компанiї;  • спiльнi 
пiдприємства,  у  яких  Пiдприємство  є  контролюючим  учасником;  •  члени  провiдного 
управлiнського персоналу Пiдприємства; • близькi родичi особи, зазначеної в а) або г); • компанiї,  
що контролюють Пiдприємства,  або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток 
голосiв  у  Пiдприємствi;  •  програми  виплат  по  закiнченнi  трудової  дiяльностi  працiвникiв 
Пiдприємства,  або  будь-якого  iншого  суб’єкта  господарювання,  який  є  зв’язаною  стороною 
Пiдприємства. Суттєвих операцiй з пов’язаними особами протягом 2012 року не проводилося. 19. 
Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства 
включають поточну кредиторську заборгованiсть,  банкiвськi  кредити,  цiннi  папери,  фiнансову 
оренду.  Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування 
операцiй  Товариства.  Також  Товариство  має  iншi  фiнансовi  iнструменти,  таки  як  поточна 
дебiторська  заборгованiсть,  грошовi  коштi  та  короткостроковi  депозити.  Основнi  ризики 
включають ризик кредитний ризик, ризик лiквiдностi  та валютний ризик.  Полiтика управлiння 
ризиками включає наступне: Кредитний ризик. Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та 
фiнансово  стабiльними  сторонами.  Операцiї  з  новими  клiєнтами  здiйснюються  на  основi 
попереднiй  оплати.  Дебiторська  заборгованiсть  пiдлягає  постiйному  монiторингу.  Вiдносно 
кредитного ризику, пов’язаного з iншими фiнансовими iнструментами, якi включають фiнансовi 
iнвестицiї,  доступнi  для  продажу,  та  фiнансовi  iнвестицiї  до  погашення,  ризик  пов’язаний  з 
можливiстю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi 
iнструменту. Ризик лiквiдностi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування 
поточної  лiквiдностi.  Пiдприємство  аналiзує  термiни  платежiв,  якi  пов’язанi  з  дебiторською 
заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд 
операцiйної дiяльностi. Управлiння капiталом. Вiдносно управлiння капiталом основною метою 
Пiдприємства  є  забезпечення  нормального  рiвня  достатностi  капiталу.  Пiдприємство  здiйснює 
контроль  за  капiталом  за  допомогою  коефiцiєнта  фiнансового  важеля,  який  розраховується 
шляхом  дiлення  чистої  заборгованостi  на  суму  капiталу  та  чистої  заборгованостi.  Коефiцiєнт 
фiнансового важеля станом на 31 грудня 2012 року складає 1,85%, на 31 грудня 2011 року – 
2,81%. 20. Подiї пiсля Балансу За перiод з 31 грудня 2012 р. по 09 лютого 2013 р. не вiдбувалися 
подiї, якi б суттєво вплинули на показники фiнансової звiтностi. 
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Факти вiдсутнi.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/в
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-
фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Договiр позики: позичальник - Донець С.I., сума позики 100 000,00 грн.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.



Положення  щодо  пiдготовки  аудиторських  висновкiв,  якi  подаються  до  Державної  комiсiї  з 
цiнних  паперiв  та  фондового  ринку  при  розкриттi  iнформацiї  емiтентами  та  професiйними 
учасниками  фондового  ринку,  затв.  рiшенням  ДКЦПФР  вiд  19  грудня  2006  р.  N  1528. 
Iнформацiйне повiдомлення Щодо запровадження мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та 
складання аудиторських висновкiв (звiтiв), якi подаються до Нацiональної комiсiї, що здiйснює 
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, при розкриттi iнформацiї фiнансовими 
установами,  затв.  РОЗПОРЯДЖЕННЯМ  НАЦIОНАЛЬНОЇ  КОМIСIЇ,  ЩО  ЗДIЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ вiд 20.11.2012 р. N 
2316 
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 
протягом року.
ПП  "Аудиторська  фiрма  "Синтез-Аудит-Фiнанс"  (код  за  ЄДРПОУ  -  23877071). 
Мiсцезнаходження: 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченко,60/4.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi 17 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 
аудиторські послуги фінансовій установі.
Протягом 2 рокiв надає аудиторськi послуги фiнансовiй установi зовнiшнiй аудитор.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 
надавалися фінансовій установі протягом року.
Iншi аудиторськi послуги фiнансовiй установi протягом року не надавались.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадкiв  виникнення  конфлiкту  iнтересiв  та/або  сумiщення  виконання  функцiй  внутрiшнього 
аудитора не було.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 
протягом останіх п`яти років.
2008 рiк - ЗАТ "АФ "Синтез-Аудит-Фiнанс". 2009 рiк - ЗАТ "АФ "Синтез-Аудит-Фiнанс". 2010 рiк 
- ПП, який надає послуги з незалежного аудитуа Гончарова Валентина Георгiївна. 2011 рiк - ПП 
"Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс". 2012 рiк - ПП "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-
Фiнанс".
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
наявність механізму розгляду скарг.
Механiзм розгляду скарг iснує.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 
скарги.
Генеральний директор Донець Сергiй Iванович.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Протягом звiтного року жодної скарги не надходило.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 
результати їх розгляду.
Кiлькiсть позовiв, поданих до суду стосовно надання фiнансових послуг ПрАТ "СК "ЮНIВЕС" - 
16  позовiв  за  2012  р.  Кiлькiсть  позитивних  рiшень  за  позовами  до  ПрАТ  "СК  "ЮНIВЕС", 



винесених у перiод з 01.01.2012 року до 31.12.2012 року - 1 рiшення. Кiлькiсть негативних рiшень 
за позовами до ПрАТ "СК "ЮНIВЕС", винесених у перiод з 01.01.2012 року до 31.12.2012 року - 3 
рiшення. Iншi справи знаходяться на розглядi.



КОДИ

Дата(рік, місяць, 
число)

2013 | 01 | 01

Підприємство
Приватне акцiонерне товариство 
"Страхова компанiя "ЮНIВЕС" за ЄДРПОУ 32638319

Територія за КОАТУУ 8000000000

Організаційно-правова 
форма господарювання

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ -

Орган державного 
управління

за КОДУ -

Вид економічної діяльності за КВЕД 65.12

Середня кількість 
працівників

53

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса
Україна Київська обл. 03150 м. Київ 

вул. Червоноармiйська 72

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

  

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Балансна 31.12.2012 р.

Актив
Код 

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець звітного 

періоду
1 2 3 4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 265 265
- первісна вартість 011 265 265
- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 20.3 16.7
- первісна вартість 031 510 523.3
- знос 032 ( 489.6 ) ( 506.6 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств

040 0 0

- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість 
інвестиційної нерухомості

055 0 0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0



Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 285.3 281.7
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 75.1 127.4
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 1940.3 112.5
- первісна вартість 161 1941.4 114.8
- резерв сумнівних боргів 162 ( 1.1 ) ( 2.3 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 4.3 1.2
- за виданими авансами 180 0.1 0
- з нарахованих доходів 190 41.4 64.4
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 316.1 3665.1
Поточні фінансові інвестиції 220 24792.6 32667.3
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 25846.3 18329.7
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 53016.2 54967.6
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 53301.5 55249.3

Пасив
Код 

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

I. Власний капітал
Статутний капітал 300 25000 25000
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 1816.7 1816.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 14918.9 15194.4
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 41735.6 42011.1
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів



Забезпечення виплат персоналу 400 69.8 69
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 14987.7 14158
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 -4700 -1780.6
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 
(421)

421 0

Усього за розділом II 430 10357.4 12446.4
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями

510 0 0

Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

530 706.5 54.9

Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 12.9 36.3
- з бюджетом 550 389.6 417.6
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 0.2 0.3
- з оплати праці 580 0 0
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу

605 0 0

Інші поточні зобов'язання 610 99.3 282.7
Усього за розділом IV 620 1208.5 791.8
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 53301.5 55249.3
Примітки -
Керівник Генеральний директор Донець Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Клєвакiна Наталiя Валентинiвна



КОДИ

Дата(рік, місяць, 
число)

2013 | 01 | 01

Підприємство
Приватне акцiонерне товариство 
"Страхова компанiя "ЮНIВЕС" за ЄДРПОУ 32638319

Територія за КОАТУУ 8000000000

Організаційно-правова 
форма господарювання

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ -

Орган державного 
управління

за СПОДУ -

Вид економічної діяльності за КВЕД 65.12

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

  

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИза 31.12.2012 
р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Код 

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період
1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

010 27759.9 14688.9

Податок на додану вартість 015 0 0
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )

025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

035 27759.9 14688.9

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 4715.4 ) ( 3194.9 )
Валовий:
- прибуток 050 23044.5 11494
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 4283.2 1590.9
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

061 0 0

Адміністративні витрати 070 ( 9087.2 ) ( 4041.7 )
Витрати на збут 080 ( 15939.6 ) ( 7080 )
Інші операційні витрати 090 ( 2245.8 ) ( 2425.4 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

091 ( 0 ) ( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 55.1 0
- збиток 105 ( 0 ) ( 462.2 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 1997.9 2111.3



Інші доходи 130 47871.8 81427.8
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною 
допомогою (131)

131 0

Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 48114.4 ) ( 81366.4 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 1810.4 1710.5
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток 
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 
наслідок припинення діяльності

176 0 0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності

177 ( 0 ) ( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 1534.9 ) ( 1481.9 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 275.5 228.6
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 275.5 228.6
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ 
ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 186.6 333.1
Витрати на оплату праці 240 1510.5 1706.5
Відрахування на соціальні 
заходи

250 604 680.9

Амортизація 260 28.3 138.6
Інші операційни витрати 270 29658.6 13882.9
Разом 280 31988 16742

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ 
АКЦІЙ

Назва статті
Код 

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 0.00000000 0.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих 310 0.00000000 0.00000000



акцій
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну 
просту акцію

330 0.00000000 0.00000000

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки д/н
Керівник Генеральний директор Донець Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Клєвакiна Наталiя Валентинiвна



КОДИ

Дата(рік, місяць, 
число)

2012 | 12 | 31

Підприємство
Приватне акцiонерне товариство 
"Страхова компанiя "ЮНIВЕС" за ЄДРПОУ 32638319

Територія за КОАТУУ 8000000000

Організаційно-правова 
форма господарювання

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ -

Орган державного 
управління

за СПОДУ -

Вид економічної діяльності за КВЕД 65.12

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

  

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про рух грошових коштівза 31.12.2012 
р.

Стаття
Код 

рядка
За звітний 

період
За аналогічний період 

попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

010 40121 35910

Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 2019
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відстотків за поточними 
рахунками

035 0 0

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів 
(обов'язкових платежів)

045 50 38

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 4174 16249
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 30111 ) ( 26242 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 1279 ) ( 1437 )
Витрат на відрядження 110 ( 157 ) ( 114 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 1507 ) ( 1157 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 642 ) ( 761 )
Зобов'язань з інших податків і зборів 
(обов'язкових платежів)

130 ( 266 ) ( 292 )

Цільових внесків 140 ( 507 ) ( 388 )
Інші витрачання 145 ( 9678 ) ( 19371 )



Чистий рух коштів до надзвичайних 
подій

150 198 4454

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності

170 198 4454

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 47860 84864
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 1852 2145
- дивіденди 220 0 12
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 57426 ) ( 82511 )
- необоротних активів 250 ( 0 ) ( 0 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 3200 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 7714 1310
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 7714 1310
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 5000 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 5000
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 5000
Чистий рух коштів за звітній період 400 7516 764
Залишок коштів на початок року 410 25846 25105
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів

420 0 2

Залишок коштів на кінець року 430 18330 25871
Примітки д/н
Керівник Генеральний директор Донець Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Клєвакiна Наталiя Валентинiвна



КОДИ

Дата(рік, місяць, 
число)

2012 | 12 | 31

Підприємство
Приватне акцiонерне товариство 
"Страхова компанiя "ЮНIВЕС" за ЄДРПОУ 32638319

Територія за КОАТУУ 8000000000

Організаційно-правова 
форма господарювання

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ -

Орган державного 
управління

за СПОДУ -

Вид економічної діяльності за КВЕД 65.12

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

  

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про власний капіталза 31.12.2012 р.

Стаття Код
Статутний 

капітал
Пайовий 
капітал

Додатковий 
вкладений 

капітал

Інший 
додатковий 

капітал

Резервний 
капітал

Нерозподілений 
прибуток

Неоплачений 

1 2 3 4 5 6 7 8
Залишок на 
початок року

010 25000 0 0 0 1816.7 20058.9

Коригування:
Зміна облікової 
політики

020 0 0 0 0 0 -5140

Виправлення 
помилок

030 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0
Скоригований 
залишок на 
початок року

050 25000 0 0 0 1816.7 14918.9

Переоцінка активів:
Дооцінка 
основних засобів

060 0 0 0 0 0 0

Уцінка основних 
засобів

070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва

080 0 0 0 0 0 0

Уцінка 
незавершеного 
будівництва

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Дооцінка 
нематеріальних 
активів

100 0 0 0 0 0 0

Уцінка 
нематеріальних 
активів

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

120 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток 130 0 0 0 0 0 275.5



(збиток) за 
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати 
власникам 
(дивіденди)

140 0 0 0 0 0 0

Спрямування 
прибутку до 
статутного 
капіталу

150 0 0 0 0 0 0

Відрахування до 
резервного 
капіталу

160 0 0 0 0 0 0

170 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до 
капіталу

180 0 0 0 0 0 0

Погашення 
заборгованості з 
капіталу

190 0 0 0 0 0 0

200 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій 
(часток)

210 0 0 0 0 0 0

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток)

220 0 0 0 0 0 0

Анулювання 
викуплений 
акцій (часток)

230 0 0 0 0 0 0

Вилучення 
частки в капіталі

240 0 0 0 0 0 0

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій

250 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі:
Списання 
невідшкодованих 
збитків

260 0 0 0 0 0 0

Безкоштовно 
отримані активи

270 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0
Разом змін в 
капіталі

290 0 0 0 0 0 0

Залишок на 
кінець року

300 25000 0 0 0 1816.7 15194.4

Примітки д/н
Керівник Генеральний директор Донець Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Клєвакiна Наталiя Валентинiвна



Інформація щодо аудиторського висновку



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

Текст приміток

ПрАТ «СК «ЮНIВЕС»Фiнансова звiтнiсть за 2012рiк.ЗмiстРiчна фiнансова звiтнiстьБаланс Звiт 
про сукупний дохiдЗвiт про змiни в акцiонернiм капiталiЗвiт про рух грошових коштiвПримiтки 
до рiчної фiнансової звiтностi3. КОМПЛЕКТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА МСФЗпримiтки на 
сторiнках 3-23 є невiд’ємною частиною звiтуПримiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що 
закiнчився31 грудня 2012 р.Основнi вiдомостi про Товариство: Повне найменування (українською 
мовою ) ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"ЮНIВЕС"Iдентифiкацiйний код за ЕДРПОУ 32638319Реєстрацiйний номер присвоєний 
Держфiнпослуг 11100999Мiсцезнаходження (iз зазначенням поштового iндексу) 03680 КИЇВ, 
КИЇВ 680, Червоноармiйська, буд.72Телефон/факс з зазначенням коду ММТЗ 044 206-84-30 ,206-
84-30Електронна пошта (за наявностi) info-kiev@unives.com.uaОрганiзацiйно-правова форма 
Акцiонерне товариство Банкiвськi реквiзити п/р 26503000000055 у ПАТ "Кредi Агрiколь Банк", 
МФО 300614Участь в об'єднаннi фiнансових установ (назва об'єднання) Моторне (транспортне) 
страхове бюро України (МТСБУ)Назва посади, прiзвище та iнiцiали керiвника Донець Сергiй 
IвановичПрiзвище та iнiцiали головного бухгалтера Клєвакiна Наталiя ВалентинiвнаКiлькiсть 
штатних працiвникiв 50Кiлькiсть агентiв-юридичних осiб 20Кiлькiсть агентiв-фiзичних осiб 
27Кiлькiсть працiвникiв 57 По перестрахуванню компанiя працює з такими компанiями: ? ПрАТ 
"СК "Альфа-Страхування"? ПрАТ "УАСК "АСКА"? ПрАТ "СК "ЛЕММА"? ТДВ "Альянс 
Україна"? ПрАТ "СК "Гранд-Полiс"? ПрАТ" СГ "Провiдна"? ТДВ "СК "Прогрес"? ТДВ "СК 
"Професiонал"? ООО "СК ТИТ"? ЗАО Страховая компания "Эйс"? Hannover Ruckversicherung AG? 
SCOR? Ингосстрах Страхова компанiя розташовується у орендованому примiщеннi, загальною 
площею 146 кв. м. Середньомiсячна заробiтна плата за 2012 рiк склала 2 450 грн. Протягом 
звiтного перiоду надходження страхових платежiв становить 37 477,3 тис. грн., в тому рахунку вiд 
страхувальникiв-фiзичних осiб – 32 192,8 тис. грн., юридичних осiб – 5 258,5 тис. грн., 
перестрахувальникiв – 26,0 тис. грн.Передано в перестрахування протягом 2012 року 5 812,6 тис. 
грн.Зобов'язання по виплатах страхових сум i страхових вiдшкодувань страхова компанiя 
виконала в повному обсязi, сума страхових вiдшкодувань протягом 2012 року становить 4127,7 
тис. грн., в тому рахунку:- за 1 квартал 2012 р. – 1 304,1 тис. грн.;- за 2 квартал 2012 р. – 705,6 тис. 
грн.;- за 3 квартал 2012 р. – 1 087,3 тис. грн.;- за 4 квартал 2012 р. – 1 030,7 тис. грн. Страховi 
виплати здiйснювалися за наступними видами страхування:- добровiльне страхування вiд 
нещасних випадкiв – 4,0 тис. грн.;- добровiльне страхування наземного транспорту (крiм 
залiзничного) – 2 369,3 тис. грн.;- добровiльне страхування майна – 2,8 тис. грн.- обов’язкове 
страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв – 1751,6 тис. грн. Всi види 
страхування прибутковi. Резерви незароблених премiй станом на 31 грудня 2012 р. склали 13 405,3 
тис. грн. Частка перестраховикiв в резервах незароблених премiй станом на 31 грудня 2012 р. 
становить 1780,6 тис. грн. Страховi резерви вiдповiдно до облiкової полiтики Товариства 
розрахованi з дотриманням чинного законодавства України за методом ? з використанням 
коефiцiєнту 0,8 окрiм обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв 
транспортних засобiв, де застосовано метод 1/365 з використанням коефiцiєнту 0,8. Оцiнка 
адекватностi резерву незароблених премiй здiйснювалось методом 1/365, в розрахунку приймали 
участь 100% страхових премiй, оцiнка адекватностi iнших страхових резервiв здiйснювалась 
актуарними методами розрахунку. Сформованi страховi резерви ПрАТ «СК «ЮНIВЕС» за 
законодавством України повнiстю пройшли перевiрку адекватностi зобов’язань та вiдповiдають 
нормам МСФЗ 4 «Страховi контракти». З 01 сiчня 2012 р. по 31 грудня 2012 р. Компанiя, 
вiдповiдно до ч.2 ст.12 закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" 
та п.2 Порядку надання фiнансової звiтностi перейшла на складення фiнансової звiтностi 
вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Виправлень у 
фiнансовiй звiтностi по попередньому року не проводилося. 1. Основа пiдготовки фiнансової 
звiтностi Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi Мiжнароднi стандарти фiнансової 
звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО). За всi попереднi звiтнi 
перiоди, що закiнчилися 31 грудня 2011 р., Товариство складало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до 



Нацiональних (стандартiв) положень бухгалтерського облiку України. Зазначена фiнансова 
звiтнiсть за рiк, який завершено 31 грудня 2012 р., є попередньою фiнансовою звiтнiстю, яка 
пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ. Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2013 роцi, вiдповiдно до 
облiкової полiтики датою переходу на МСФЗ визначено – 1 сiчня 2012 року. Фiнансова звiтнiсть 
було складено за формами, встановленими П(С)БО №2 „Баланс”, №3 „Звiт про фiнансовi 
результати”, №4 „Звiт про рух грошових коштiв” та №5 „Звiт про власний капiтал”, якi 
затвердженi вiдповiдними наказами МФУ. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi правил 
облiку та оцiнки об’єктiв облiку за iсторичною собiвартiстю на дату першого застосування МСФЗ 
у вiдповiдностi до МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» та 
МСБО 16 «Основнi засоби», iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається за собiвартiстю, що є 
доцiльною собiвартiстю.Принципи облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi 
зазначеної фiнансової звiтностi наведенi нижче. Визначенi положення облiкової полiтики 
послiдовно застосовувались по вiдношенню до всiх представлених в звiтностi перiодах, якщо не 
вказано iнше. Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається 
на основi бухгалтерських записiв згiдно чинного українського законодавства шляхом 
трансформацiї з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою 
достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ.Валюта надання iнформацiї 
Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня. Фiнансова 
звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Принцип безперервностi 
дiяльностi. Керiвництво пiдготувало зазначену фiнансову звiтнiсть на пiдставi принципу 
безперервностi дiяльностi. Застосованi виключення: МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» звiльняє пiдприємства, якi вперше застосовують 
МСФЗ, вiд ретроспективного застосування деяких МСФЗ. Стандарт мiстить ряд добровiльних i 
обов'язкових виключень ретроспективного застосування стандартiв МСФЗ що дiють за станом на 
31 грудня 2012 р. Компанiя скористалася наступними добровiльними виключеннями:1. 
Товариство застосувало перехiднi положення в Iнтерпретацiї IFRIC 4 «Визначення наявнiсть в 
операцiї вiдносин оренди» та провела аналiз всiх угод на пiдставi умов, якi мали мiсце на дату 
переходу на МСФЗ. 2 Класифiкацiя ранiше визнаних фiнансових iнструментiв.Компанiя 
класифiкує фiнансовi iнструменти (що не вiдносяться до категорiй «утримуванi до погашення» i 
«Позики i дебiторська заборгованiсть») як фiнансовi iнструменти:(а) оцiнюванi по справедливiй 
вартостi через прибуток або збиток або(б) що є в наявностi для продажу на дату переходу на 
МСФЗ (за умови виконання критерiїввизнання вiдповiдно до МСФЗФ №39) Фiнансова звiтнiсть, 
яка надається, вiдрiзняється вiд звiтностi яка була надана вiдповiдно до звiтностi складеної 
вiдповiдно з ПСБО в зв’язку з тим, що в нiй вiдображенi деякi коригування, не проведенi в 
бухгалтерському облiку Компанiї, але якi потрiбнi з метою вiдображення її фiнансового стану, 
результатiв господарської дiяльностi та руху грошових коштiв вiдповiдно до МСФЗ. Загальнi 
коригування вiдносяться до (1) вiдображенню деяких витрат; (2) перегляду критерiїв визнання 
основних засобiв, нематерiальних активiв та нарахування зносу; (3) перерахуванням вiдстроченого 
податку на прибуток; Звiряння власного капiталу та прибутку або збитку Товариство вперше 
прийняло МСФЗ у 2013 роцi, датою переходу на МСФЗ визначено – 1 сiчня 2012 року.Узгодження 
власного капiталу станом на 01 сiчня 2012 року (дата переходу на МСФЗ) представлено наступним 
чином: Статтi Пояснення Попереднi ПСБО Вплив переходу на МСФЗНематерiальнi активи 
Вiдновлення вартостi лiцензiй з невизначеним строком дiї 0 265000,00Нематерiальнi активи 
Визначення витратами нематерiальнi активи, якi неможливо вiдокремити вiд Товариства 13764,44 
-13764,44Незавершене виробництво Не визнання як активи у вiдповiдностi до МСФЗ 8932,00 
-8932,00Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших 
пiдприємств Оцiнка частки в асоцiйованих пiдприємствах за методом участi у капiталi 2343806,29 
-2343806,29 Вiдстроченi податковi зобов’язання Оцiнка у вiдповiдностi до МСФЗ 0 0Дебiторська 
заборгованiсть за товари, роботи, послуги Оцiнка у вiдповiдностi до МСФЗ 2352600,00 
-412300,00Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Оцiнка у вiдповiдностi до МСФЗ 2661200,00 
-2345100,00Поточнi фiнансовi iнвестицiї Оцiнка у вiдповiдностi до МСФЗ 25049327,89 
-256700,00Грошовi кошти у нацiональнiй валютi Оцiнка у вiдповiдностi до МСФЗ 25870736,25 
-24422,99Витрати майбутнiх перiодiв Не визнання як активи у вiдповiдностi до МСФЗ 70,08 
-70,08Аванси сплаченi 70,08Разом активи -5140025,72Вiдстроченi податковi зобов’язання Оцiнка у 
вiдповiдностi до МСФЗ 0 0Нерозподiленi прибутки/збитки Вплив коригувань -5140025,72Разом 
власний капiтал -5140025,72 Звiт про рух грошових коштiв Перехiд на МСФЗ не привiв до значних 



коригувань у звiтi про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року. Основнi 
принципи бухгалтерського облiкуВизнання та оцiнка фiнансових iнструментiв Товариство визнає 
фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною 
контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Товариство визнає такi категорiї 
фiнансових iнструментiв:? фiнансовий актив, доступний для продажу – акцiї з вiдсотком 
володiння до 20%, ? дебiторська заборгованiсть.Пiд час первiсного визнання фiнансового активу 
або фiнансового зобов’язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс 
операцiйнi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи 
фiнансового зобов’язання. Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв 
розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. Грошовi кошти та їхнi 
еквiваленти Грошовi кошти товариства складаються з готiвки в касi та кошти на рахунках в 
банках. Класифiкацiя фiнансових активiв Фiнансовi активи класифiкуються за наступними 
категорiями: ? дебiторська заборгованiсть; ? фiнансовi активи, якi вiдображаються по справедливiй 
вартостi з вiднесенням змiн за рахунок прибуткiв та збиткiв;? фiнансовi активи, якi утримуються з 
метою погашення;? фiнансовi активи, якi утримуються з метою продажу. Дебiторська 
заборгованiсть Дебiторською заборгованiстю, визнаються фiнансовi активи (за виключенням 
дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових 
iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно 
оцiнюються за iсторичною вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Вiдповiдно 
до МСФЗ поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги включається 
до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної 
вартостi на дату балансу обчислено величину сумнiвних боргiв на основi класифiкацiї дебiторської 
заборгованостi шляхом групування дебiторської заборгованостi за строками її непогашення iз 
встановленням коефiцiєнта сумнiвностi для кожної групи. Фiнансовi активи, що оцiнюються за 
справедливою вартiстю з вiднесенням змiн на рахунок прибуткiв i збиткiв До фiнансових активiв, 
що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiднесенням змiн на прибутки i збитки, Товариство 
вiдносить iнвестицiї в акцiї, облiгацiї та iнвестицiйнi сертифiкати. Пiсля первiсного визнання 
Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi 
фiнансового активу вiдображаються в прибутку або збитку за рiк як фiнансовi доходи або витрати 
доки визнання фiнансового активу не буде припинено. Дивiденди включаються у фiнансовi 
доходи, коли встановлено право на отримання виплачуваних дивiдендiв, i вiрогiднiсть їх 
надходження є високою. Якщо iснує об’єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового 
активу, сума кумулятивного збитку визнається у прибутку чи збитку. Ринковi цiннi папери 
оцiнюються за середньозваженою ринковою цiною вiдповiдно до бiржового курсу. Неринковi 
цiннi папери, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за собiвартiстю, за 
вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є . Фiнансовi активи, утримуванi до погашення 
До фiнансових активiв, утримуваних до погашення Товариство вiдносить облiгацiї та векселя, якi 
Товариство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання 
Товариство оцiнює їх за первiсною собiвартiстю. Фiнансовi активи, що утримуються з метою 
продажу До фiнансових активiв, що утримують з метою продажу Товариство вiдносить цiннi 
папери як iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, якщо має намiр реалiзувати їх протягом короткого 
перiоду часу з дати їх придбання у в зв’язку iз невизначенiстю термiну погашення зобов’язань. 
Основнi засоби Товариство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з 
метою використання його у процесi своєї господарської дiяльностi, надання послуг або для 
здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного 
використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби 
за собiвартiстю. Розглянув доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 
1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати iсторичну вартiсть як 
доцiльну собiвартiсть основних засобiв на дату переходу. У подальшому основнi засобi 
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 входила до складу iншого додаткового капiталу, на дату переходу до МСФЗ 
переноситься до нерозподiленого прибутку. Подальшi витрати. Витрати на поточний ремонт i 
техобслуговування вiдносяться на витрати поточного перiоду. Цi витрати визнаються в поточних 
витратах в момент їх понесення. Витрати на замiну крупних вузлiв або компонентiв основних 



засобiв капiталiзуються при одночасному списаннi тих вузлiв або компонентiв, що пiдлягають 
замiнi. На кiнець кожного звiтного року керiвництво визначає наявнiсть ознак знецiнення 
основних засобiв. Якщо буде виявлено один з наступних ознак, керiвництво оцiнює суму 
вiдшкодування активу, яка визначається як найбiльша з двох величин: справедлива вартiсть за 
вирахуванням витрат на продаж активу та вартiсть, яка отримується вiд його використання. 
Балансова вартiсть активу зменшується до суми вiдшкодування; збиток вiд знецiнення 
вiдображається в прибутках або збитках за рiк. Прибуток або збиток вiд вибуття основних засобiв 
визнається як рiзниця мiж отриманою виручкою вiд продажу та їх балансовою вартiстю та 
вiдображається в прибутках або збитках за рiк в складi iншого операцiйного доходу або витрат. 
Амортизацiя. Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з 
урахуванням таких термiнiв використання (рокiв):? Машини та обладнання - 1-5 рокiв? 
Транспортнi засоби - 3-8 рокiв? iншi - 1-10 рокiв Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення 
амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, 
коли вiн стає придатним для використання, яка визначається як дата введення об’єкта в 
експлуатацiю. 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.Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи Товариства, що мають невизначений 
термiн корисного використання, включають лiцензiї. Придбанi лiцензiї капiталiзуються в сумi 
витрат, якi понесенi на їх придбання та введення в експлуатацiю. Нематерiальнi активи 
оцiнюються за собiвартiстю. Амортизацiя на нематерiальнi активи з невизначеним строком 
використання не нараховується. Нематерiальнi активи, якi виникають в результатi договiрних або 
iнших юридичних прав, амортизуються прямолiнiйним методом протягом термiну чинностi цих 
прав. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв На кожну звiтну дату 
Пiдприємство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. 
Пiдприємство 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 iншим стандартом. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний 
для активу в попереднiх перiодах, Пiдприємство 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 систематичної основi 
протягом строку корисного використання. Оренда Фiнансова оренда – це оренда, за якою 
передаються в основному всi ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив. 
Пiдприємство як орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та 
зобов’язання за сумами, що дорiвнюють справедливої вартостi орендованого майна на початок 
оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних 
орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та 
зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким 
чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. Непередбаченi 
оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика 
нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною 
полiтикою Пiдприємства щодо подiбних активiв. Операцiйна оренда - активiв, за якою ризики та 
винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються у орендодавця. Оренднi 
платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi 
протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Пiдприємство визнає 
на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацiю, понесенi при 
отриманi доходу вiд оренди, визнаються як витрати. При визначеннi термiну використання 
основних засобiв, отриманих в фiнансову оренду оцiнюється вiрогiднiсть переходу права 
власностi до орендаря по завершенi термiну дiї договору. Якщо вiдсутня ймовiрнiсть 
обґрунтованої впевненостi в тому, що орендар отримає право власностi до кiнця термiну 
фiнансової оренди, актив повнiстю амортизується на протязi самого короткого з двох термiнiв: 
оренди або корисного використання. Якщо така впевненiсть iснує, то актив амортизується на 
протязi термiну корисного використання . Угоди на оренду, за якими орендодавець зберiгає за 
собою всi ризики та вигоди, пов’язанi з правом власностi на активи, класифiкується як операцiйна 
оренда. Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток являє 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 звiтнiй перiод. 
Поточнi витрати Пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, 
чинних на дату балансу. Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку 
зобов’язань, та являє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають в 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. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi 
податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтнiй перiод, окрiм випадкiв, 
коли податки виникають вiд операцiй або подiй, яки визнаються прямо у власному капiталi або вiд 
об’єднання бiзнесу. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок 
вiдноситься до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в 
iншому перiодi. Податок на додану вартiсть. Товариство не є платником податку на додану 
вартiсть. Фiнансовi зобов’язання Кредити банкiв Первiсно кредити банкiв визнаються за 
справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У 
подальшому суми фiнансових зобов’язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом 
ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю 
погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням 
ефективної ставки вiдсотка. 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. Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська 
заборгованiсть. Заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 
враховується за iсторичною вартiстю.Авансовi платежi та передоплата Передплата вiдображається 
в звiтностi за первiсною вартiстю. Передоплата класифiкується як довгострокова, якщо очiкуваний 
термiн отримання товарiв або послуг, якi вiдносяться до неї, складає бiльше нiж 1 рiк, або якщо 
передплата вiдноситься до активу, який буде вiдображатись в облiку як необоротний актив при 
первiсному визначеннi. Сума передплати за придбання активу включається в його балансову 
вартiсть при отриманнi Пiдприємством контролю над цим активом та наявностi вiрогiдностi того, 
що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з ним, будуть отриманi. Якщо є ознака того, що активи, 
товари або послуги, якi вiдносяться до передплати, не будуть отриманi, балансова вартiсть 
передоплати пiдлягає зменшенню, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається в 
прибутках або збитках за рiк. 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. Страховi резерви страховика формуються вiдповiдно до норм чинного 
законодавства України, а саме Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових 
послуг України вiд 17.12.2004 р. № 3104 «Правила формування, облiку та розмiщення страхових 
резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя». Виплати працiвникам 
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля 
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пенсiйнi зобов’язання. У вiдповiдностi до 
українського законодавства товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до 
державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз 
поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були 
наданi працiвниками послуги, якi надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна 
заробiтна платня. Запаси Запаси враховуються за фактичною собiвартiстю. При вибуттi запасiв їх 
оцiнка виконується за методом iдентифiкацiйної вартостi. Собiвартiсть виконання страхових 
послуг включає: Доходи та витрати Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 



Доходи вiдповiдно методологiї прийнятої в сферi страхової дiяльностi визнаних як сума 
отриманих за угодами страхових платежiв зменшених на суму страхових платежiв переданих в 
перестрахування та змiн розмiру резервiв незароблених премiй скоригованих на змiни розмiру 
резервiв незароблених премiй частки перестраховикiв. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в 
момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня 
завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Дивiденди визнаються доходом, коли 
встановлено право на отримання виплати.Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, 
визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. Витрати по позикам Витрати по позикам, якi 
не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, 
визнаються як витрати перiоду. Облiк умовних зобов’язань На дату складання фiнансової звiтностi 
може iснувати ряд умов, що можуть призвести до виникнення додаткових збиткiв або зобов’язань 
для Товариства. Керiвництво оцiнює суму таких можливих майбутнiх зобов’язань. Оцiнка 
виконується на пiдставi припущень та включає в себе фактор суб’єктивностi. При визначеннi 
розмiру можливих втрат в результатi судових або податкових узгоджень за участi Товариства або 
вимог , якi можуть бути пред’явленi в виглядi позовiв до Товариства, Керiвництво в результатi 
консультацiй з юристами та податковими консультантами, оцiнює як перспективи таких судових 
або податкових узгоджень та пред’явлення таких вимог в судовому порядку, так i можливi суми 
вiдшкодування, якi протилежна сторона вимагає або може вимагати в судi. Якщо в результатi 
оцiнки вiрогiдностi виникнення майбутнього зобов’язання виявляється, що грошове зобов’язання 
визначено з достатнiм рiвнем впевненостi, тодi вартiсна оцiнка такої заборгованостi 
вiдображається в фiнансовiй звiтностi. В разi, коли умовне зобов’язання, яке має значну вартiсну 
оцiнку, не може бути класифiковано як вiрогiдне, а є лише можливим , або вартiсна оцiнка не 
може бути визначена, то в примiтках до фiнансової звiтностi включається iнформацiя про характер 
такого зобов’язання та його вартiсна оцiнка (якщо сума може бути визначена з достатньою 
впевненiстю та є значною). Якщо вiрогiднiсть майбутнього збитку є незначною, то взагалi 
iнформацiя про такий збиток не включається в примiтки до фiнансової звiтностi, за виключенням 
випадкiв, коли такий можливий збиток вiдноситься до наданої гарантiї. В таких випадках сутнiсть 
гарантiї пiдлягає розкриттю. Однак, в деяких випадках умовнi зобов’язання, можуть бути 
вiдображенi в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо на думку Керiвництва, що ґрунтується на 
консультацiях з юристами або податковими консультантами, iнформацiя про такi зобов’язання 
може бути необхiдна акцiонерам та iншим користувачам фiнансової звiтностi. Ключевi 
бухгалтерськi оцiнки та професiйнi судження в застосуваннi облiкової полiтики Використання 
оцiнок та припущень При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство робить оцiнки та 
припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов’язань, визначення доходiв та 
витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової 
звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень 
мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. 
Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення 
дебiторської заборгованостi, довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй, справедливої 
вартостi iнвестицiйної нерухомостi. Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших 
ключових джерел виникнення невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик 
стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартiсть активiв та зобов’язань 
протягом наступного фiнансового перiоду, вiдсутнi.Пiдприємство використовує оцiнки та робить 
допущення, якi здiйснюють вплив на показники, якi вiдображенi в фiнансовiй звiтностi на протязi 
наступного фiнансового року. Оцiнки та судження пiдлягають постiйному аналiзу та обумовленi 
минулим досвiдом керiвництва та iнших факторах, в тому числi на очiкуваннях вiдносно 
майбутнiх подiй. Судження, якi здiйснюють найбiльш значний вплив на показники, вiдображенi в 
фiнансовiй звiтностi та оцiнки , якi можуть призвести до необхiдностi суттєвого коригування 
балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають 
таке: Термiни корисного використання основних засобiв Оцiнка термiну корисної служби 
основних засобiв проводилася iз застосуванням професiйної думки на основi наявного досвiду 
вiдносно аналогiчних активiв. Майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з цими активами, в 
основному, будуть отриманi в результатi їх використання. Проте iншi чинники, такi як 
застарiвання, з технологiчної або комерцiйної точки зору, а також знос активiв, часто приводять до 
зменшення економiчних вигод їх використання. Керiвництво оцiнює термiн корисного 
використання основних засобiв, що залишився, виходячи з поточного технiчного стану активiв i з 



урахуванням розрахункового перiоду, протягом якого данi активи приноситимуть Компанiї 
економiчнi вигоди. При цьому до уваги приймаються наступнi основнi чинники: ? очiкуваний 
термiн використання активiв; ? очiкуваний фiзичний знос активiв, який залежить вiд 
експлуатацiйних характеристик i регламенту технiчного обслуговування; ? моральний знос активiв 
з технологiчної i комерцiйної точки зору в результатi змiни ринкових умов. Визнання доходу вiд 
операцiй страхування та перестрахування Вiдповiдно до Закону України «Про 
страхування»№85/96-ВР вiд 07.03.1996р. Припинення визнання фiнансових активiв Керiвництвом 
Компанiї, коли отримана iнформацiя щодо банкрутства або iншого рiшення державного органу 
управлiння про припинення суб’єкту пiдприємницької дiяльностi, фiнансовi активи якого 
враховуються в балансi Товариства, приймається рiшення щодо припинення визнання таких 
фiнансових активiв на момент юридичного припинення суб’єкта та списання з балансу Товариства 
за рахунок резервного капiталу. Допущення, використанi при визначеннi суми резервiв Правилами 
формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж 
страхування життя, визначено, що нарахування резерву незароблених премiй i частка 
перестрахувальникiв в резервах незароблених премiй проводиться методом ? з використанням 
коефiцiєнту 0,8 по всiх видах страхування, окрiм обов’язкового страхування цивiльної 
вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв, де застосовано метод 1/365 з використанням 
коефiцiєнту 0,8. Згiдно з Правилами формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за 
видами страхування, iншими, нiж страхування життя, та прийнятої методологiї, формування 
страхових резервiв Компанiї проводиться у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. • 
Резерв незароблених премiй: Вiдповiдно до пп. 3.3. Правил формування, облiку та розмiщення 
страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя (надалi – Порядок). 
Вiдкладенi аквiзицiйнi витрати не формуються, проте вiдповiдно до пп.3.3. їхнiй розмiр фактично 
враховується при розрахунку шляхом застосування коефiцiєнту 0.8. Такий пiдхiд не суперечить 
принципам МСФЗ.• Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв: вiдповiдно до п. 4 Порядку.• 
Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi: формується для обов’язкового страхування цивiльної 
вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв.Новi та переглянутi стандарти та 
тлумачення:Поправка до МСФЗ 2 «Платiж на основi акцiй» щодо операцiй в межах групи з 
виплатами на основi акцiй, розрахунок за якими здiйснюється грошовими коштами. Переглянута 
редакцiя МСФЗ 3 «Об’єднання бiзнесу» вносить суттєвi змiни в порядок облiку операцiй з 
об’єднання бiзнесу: оцiнка неконтрольнiй долi участi, облiк витрат на операцiї, визнання та облiк 
умовної винагороди, облiк поетапного об’єднання бiзнесу. Поправки до МСБО 27 «Консолiдованi 
та окремi фiнансовi звiти» щодо облiку змiн у долi участi в дочiрнiй компанiї (без втрати 
контролю), збиткiв дочiрнiй компанiї, втрати контролю над дочiрнiй компанiєю. Поправки до 
МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» щодо об’єктiв, якi дозволенi для 
хеджування. Поправка роз’яснює, що компанiя може визначити об’єктом хеджування частину змiн 
справедливої вартостi або мiнливiсть грошових потокiв за фiнансовим iнструментом. Також 
розглядається питання щодо визначення iнфляцiї хеджованим ризиком або його частини в 
визначених ситуацiях. Тлумачення IFRIC 17 «Розподiл негрошових активiв мiж власниками» щодо 
облiку угод про розподiл негрошових активiв мiж власниками у виглядi розподiлу фондiв або 
дивiдендiв. Тлумачення IFRIC 18 «Передавання активiв вiд клiєнтiв» роз’яснює питання облiку 
передавання активiв вiд клiєнтiв, а саме обставини, за якими виконується визначення активу, 
визнання активу i оцiнка його вартостi пiд час первiсного визнання; iдентифiкацiя послуг, що 
окремо iдентифiкуються; визнання виручки, а також облiк передавання грошових коштiв вiд 
клiєнтiв. Переглянута редакцiя МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi» має нову структуру, яка полегшує його розумiння i забезпечує кращу можливiсть для 
внесення майбутнiх змiн. Змiна до МСФЗ 1 звiльняє компанiї, що застосовують метод повної 
вартостi вiд ретроспективного застосування МСФЗ для нафтогазових активiв та компанiй, що 
мають дiючi договори лiзингу, вiд перегляду класифiкацiї цих договорiв вiдповiдно до IFRIC 4 
«Порядок визначення наявностi в договорi ознак лiзингу», якщо використання нацiональних 
стандартiв облiку приводить до отримання такого же результату. Удосконалення МСФЗ: 
Поправки до МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть» 
надають роз’яснення щодо вiдображення активiв та зобов’язань дочiрнiй компанiї, яка призначена 
для продажу та щодо стандартiв, якi мiстять вимоги до розкриття iнформацiї про непоточнi активи 
та групи вибуття. Поправка до МСФЗ 8 «Операцiйнi сегменти» роз’яснює, що активи та 
зобов’язання сегмента слiд вiдображати тiльки у випадку, якщо активи та зобов’язання входять до 



складу оцiнок, якi використовуються вищим керiвництвом з операцiйної дiяльностi для прийняття 
рiшень.Поправка до МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» щодо дозволу вiдносити деякi 
зобов’язання, розрахунок за якими здiйснюється власними дольовими iнструментами, до категорiї 
довгострокових. Поправка до МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» щодо визнання грошового 
потоку вiд iнвестицiйної дiяльностi тiльки, якщо таки потоки призводять до визнання активу. 
Поправка до МСБО 17 «Оренда» щодо виключення особливого керiвництва з класифiкацiї 
договорiв оренди землi. Поправка до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» щодо визначення 
операцiйного сегменту найбiльшою одиницею для розподiлу гудвiлу при перевiрцi зменшення 
корисностi. Поправки до МСБО 38 «Нематерiальнi активи» щодо визнання та оцiнки 
нематерiальних активiв, придбаних при об’єднаннi бiзнесу. Поправки до МСБО 39 «Фiнансовi 
iнструменти: визнання та оцiнка» надають роз’яснення щодо оцiнки штрафних санкцiй за 
дострокове розiрвання позик як вбудованих похiдних iнструментiв, щодо виключення зi сфери 
застосування угод про об’єднання бiзнесу, щодо облiку хеджування грошових потокiв. Поправка 
до Тлумачення IFRIC 9 «Переоцiнка вбудованих похiдних iнструментiв» щодо сфери 
застосування. Поправка до Тлумачення IFRIC 16 «Хеджування чистих iнвестицiй в закордонну 
господарську одиницю» щодо обмеження на компанiї, якi можуть мати iнструменти хеджування. 
Стандарти та тлумачення випущенi, але якi ще не вступили в силу – МСФЗ 9 – 12.11.2011 року 
РМСБО видала МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» як перший крок у проектi замiни МСБО 39 
«Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка». МСФЗ 9 впроваджує новi вимоги класифiкацiї 
та оцiнки фiнансових активiв. Набуває чинностi з 01 сiчня 2013 року. Змiни до МСБО 24 
«Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн», якi надають часткове звiльнення щодо 
вiдображення операцiй з урядово-пов’язаними сторонами, а також роз’яснення визначення 
пов’язаних сторiн. Змiни у МСБО 24 стають чинними для рiчних звiтних перiодiв, якi 
починаються 1 сiчня 2011 року. Змiни до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» щодо 
класифiкацiї випускiв прав на акцiї для розподiлу серед наявних акцiонерiв. Набуває чинностi для 
рiчних перiодiв, що починаються 01 лютого 2012 року або пiсля цiєї дати. Змiни до тлумачення 
IFRIC 14 «МСБО 19: обмеження на активи з визначеною виплатою, мiнiмальнi вимоги до 
фiнансування та їх взаємодiя» щодо оцiнки вартостi вiдшкодування чистого пенсiйного активу. 
Застосовується для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2011 року або пiсля цiєї дати. 
Тлумачення IFRIC 19 «Погашення фiнансових зобов’язань шляхом надання дольових 
iнструментiв» надає роз’яснення, що дольовi iнструменти, якi наданi кредитору з метою 
погашення фiнансового зобов’язання, є сплаченою винагородою. Наданi дольовi iнструменти 
оцiнюються за своєю справедливою вартiстю, або за справедливою вартiстю зобов’язання, що 
погашається. Застосовується для рiчних перiодiв, що починаються 1 липня 2012 року або пiсля цiєї 
дати.Щорiчний проект по вдосконаленню МСФЗ (оприлюднений у травнi 2012 року; змiни 
застосовуються для рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 01.07.2012 або 01.01.2011), в тому 
числi: Змiни до МСФЗ 3 «Об’єднання бiзнесу» щодо перехiдних положень стосовно умовної 
винагороди, сплаченої при об’єднаннi бiзнесу до набуття чинностi нової редакцiї МСФЗ 3; щодо 
обмеження сфери застосування права на вибiр методу оцiнки неконтрольних часток участi; не 
замiнених та добровiльно замiнених винагород з виплатами на соновi акцiй. Змiни до МСФЗ 7 
«Фiнансовi iнструменти: розкриття», в яких надаються уточнення вимог до розкриття iнформацiї. 
Пiдкреслюється взаємозв’язок мiж розкриттям кiлькiсної та якiсної iнформацiї; надається 
роз’яснення щодо розкриття максимального кредитного ризику; змiнюються вимоги щодо 
розкриття iнформацiї стосовно забезпечень. Змiни до МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» 
надають роз’яснення щодо надання аналiзу iншого сукупного доходу за кожним компонентом 
капiталу або у звiтi про змiни у власному капiталi або к примiтках до фiнансової звiтностi. Змiни 
до МСБО 27 «Консолiдованi та окремi фiнансовi звiти» щодо перехiдних положень для змiн, 
внесених в результатi випуску нової редакцiї МСБО 27. Змiни до МСБО 37 «Промiжна фiнансова 
звiтнiсть» щодо застосування принципiв розкриття iнформацiї у МСБО 34; щодо розкриття 
iнформацiї стосовно справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, їх класифiкацiї, переведення 
мiж рiвнями за джерелами оцiнки справедливої вартостi; змiни умовних зобов’язань та активiв. 
Тлумачення IFRIC 13 «Програми лояльностi клiєнта» щодо врахування суми, наданої як 
стимулювання клiєнтам, якi не приймають участи в конусної програмi, при визначеннi 
справедливої вартостi бонусних одиниць на основi вартостi винагороди. Розкриття показникiв 
фiнансової звiтностi: 2. Дохiд вiд реалiзацiї 2012 2011Доход вiд страхової дiяльностi 27759,9 
14688,9 Страховi платежi за 2012 року склали 37477,3 тис. грн., у тому числi: Показники 



Надходження страхових платежiв, тис. грн. Повернуто страхових платежiв, тис. грн.Всього 
добровiльного: 33 337,60 1 517,60добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв 20 027,40 
100,10добровiльне залiзничного транспорту 341,30 0,00добровiльне наземного транспорту (крiм 
залiзничного) 7 218,00 48,50добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 387,00 
337,80добровiльне вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 2,80 0,00добровiльне 
страхування майна 5 322,10 1 031,20добровiльне вiдповiдальнiсть власникiв транспортних засобiв 
10,80 0,00добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 28,20 0,00Всього 
обов`язкового: 5 685,40 28,10обов'язкове страхування працiвники пожежної охорони53,30 
0,00обов'язкове страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 26,80 0,00обов’язкове 
страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв 5 278,50 
28,10Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 
заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки 30,30 0,00обов'язкове 
страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв 34,40 0,00обов'язкове 
страхування предмету iпотеки 262,10 0,00Страховi платежi за 2011 рiк склали 39 322,1 тис. грн., у 
тому числi: Показники Надходження страхових платежiв, тис. грн. Повернуто страхових платежiв, 
тис. грн.Всього добровiльного: 40 130,20 5 385,50добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв 
5 756,10 0,00добровiльне залiзничного транспорту 122,30 0,00добровiльне наземного транспорту 
(крiм залiзничного) 5 592,50 18,80добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 13 
777,00 0,00добровiльне вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 0,00 0,00добровiльне 
страхування майна 13 952,70 5 366,70добровiльне вiдповiдальнiсть власникiв транспортних 
засобiв 10,10 0,00добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 919,50 
0,00Всього обов`язкового: 4 645,00 67,60обов'язкове страхування працiвникiв пожежної 
охорони23,50 0,00обов'язкове страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 37,50 
0,00обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв 4 541,60 
67,60Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 
заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки 34,80 0,00обов'язкове 
страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв 7,60 0,00обов'язкове 
страхування предмету iпотеки 23,50 0,00 В порiвняннi з 2011 роком надходження страхових 
платежiв знизились на 1 844,8 тис. гривень. Змiни надходжень страхових платежiв вiдбувся за 
рахунок:- зростання надходжень страхових платежiв по страхуванню вiд нещасних випадкiв на 
14,2 млн. грн.;- зростання надходжень страхових платежiв по страхуванню залiзничного 
транспорту на 219 тис. грн.;- зростання надходжень страхових платежiв по страхуванню 
залiзничного транспорту на 1,6 млн. грн.;- зниження надходжень по страхуванню вантажiв та 
багажу на 13,7 млн. грн.; - зниження надходжень по страхуванню майна на 4,3 млн. грн.;- 
зниження надходжень по страхуванню вiдповiдальностi перед третiми особами на 900 тис. грн.;- 
зростання надходжень страхових платежiв по страхуванню працiвникiв пожежної охорони на 30 
тис. грн.;- зниження надходжень по особистому страхуванню вiд нещасних випадкiв на транспортi 
на 10,7 тис. грн.;- зростання надходжень страхових платежiв по страхуванню цивiльної 
вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв на 800 тис. грн.;- зростання надходжень 
страхових платежiв по страхуванню предмету iпотеки на 238,6 тис. грн.;- зростання надходжень 
страхових платежiв по iншим обов’язковим видам страхування на 31,3 тис. грн.; 3. Собiвартiсть 
реалiзацiї Показники 2012, тис. грн. 2011, тис. грн.Вiдшкодування витрат асистансу 46,30 
34,20Iнформацiйно-консультацiйнi послуги 27,40 4,00Матерiальнi витрати 41,20 
143,50Вiдрахування на соцiальнi заходи 93,70 129,30Витрати на оплату працi 253,80 
343,70Послуги актуарiя 2,80Послуги сюрвєєра 37,90 125,20Експертнi послуги 81,80 
73,60Юридичнi послуги 5,60 0,5Виплати страхових вiдшкодувань 4 127,70 2 338,10Всього 4715,4 
3194,9 4. Адмiнiстративнi витрати Показники 2012, тис. грн. 2011, тис. грн.Автотранспортнi 
послуги 12,9 0,0Амортизацiя 28,3 134,9Оренда обладнання 0,3 0,0Оренда примiщень 471,2 
784,7Оренда iнша 5,8 3,5Аудиторськi послуги 5,0 7,0Благодiйнiсть 4,7 2,4Витрати на вiдрядження 
86,1 84,1Iнтернет 15,3 13,7Iнформацiйно-консультацiйнi послуги 32,2 47,8Комiсiя при покупцi 
(продажу) валюти 2,7 2,0Матерiальнi витрати 44,4 71,1Мобiльний зв'язок 33,1 53,6Податки та 
збори 29,7 20,2Нотарiальнi послуги 9,1 19,2Обслуговування банк-клiєнт 5,3 3,6Вiдрахування на 
соцiальнi заходи 279,5 291,6Почтовi послуги 90,5 106,4Представницькi витрати 11,6 4,0Iншi 
послуги банку 75,6 70,4Iншi послуги 13,8 4,3Витрати на оплату працi 632,7 657,9Розрахункове 
обслуговування 7 010,6 945,5Рекламнi послуги 4,0 8,8Обслуговування основних засобiв 12,1 
13,3Стацiонарний телефонний зв’язок 24,4 27,6Судовi витрати 35,0 385,0Експлуатацiйнi витрати 



101,3 169,1Юридичнi послуги 10,0 110,0Всього 9 087,20 4 041,70 Витрати на збутПоказники 2012, 
тис. грн. 2011, тис. грн.Амортизацiя 0,0 1,5Iнформацiйно-консультацiйнi послуги 53,9 
48,8Комiсiйна винагорода агенту 14 909,3 5 896,7Матерiальнi витрати 101,1 118,5Вiдрахування на 
соцiальнi заходи 230,8 260,0Витрати на оплату працi 624,1 705,0Рекламнi послуги 8,3 
49,5Обслуговування основних засобiв 12,1 0,0Всього 15 939,6 7 080,05. Iншi доходи, iншi витрати 
Показники 2012, тис. грн. 2011, тис. грн.Iншi доходи Дохiд вiд продажу акцiй та корпоративних 
прав 2 412,2 18 616,5Дохiд вiд продажу векселiв 0,0 756,9Дохiд вiд продажу iнвестицiйних 
сертифiкатiв 1 750,0 50,0Дохiд вiд продажу облiгацiй пiдприємств 43 698,0 61 997,0Iнша реалiзацiя 
0,0 0,7Iншi доходи 11,6 6,6 Всього iншi доходи 47 871,8 81 427,8 Iншi витрати Собiвартiсть 
реалiзованих необоротних активiв 3,8 3,3Знецiнення фiнансових iнвестицiй 89,9 0,0Комiсiйна 
винагорода торговця ЦП 10,5 12,8Послуги зберiгача (реєстратора) 15,7 10,4Собiвартiсть 
реалiзованих цiнних паперiв 47 994,5 81 339,9 Всього iншi витрати 48 114,4 81 366,4 6. Iншi 
фiнансовi доходи, фiнансовi витрати Показники 2012, тис. грн. 2011, тис. грн.Iншi фiнансовi 
доходи вiдсотки вiд облiгацiй 6,0 12,0вiдсотки вiд банкiвських вкладiв 1 991,9 2 109,9Всього 1 
997,9 2 121,9Фiнансовi витрати 0,0 0,0 7. Операцiйнi доходи, Операцiйнi витрати Показники 2012, 
тис. грн. 2011, тис. грн.Операцiйнi доходи Агентська винагорода 10,2 13,6Вiдшкодування 
перестраховика 270,1 24,7Курсовi ризницi 11,8 16,0Iншi доходи 27,5 15,2Реалiзацiя регресного 
права 228,8 246,1Суми, що повертаються iз технiчних резервiв, iнших, нiж резерви незароблених 
премiй 3 734,8 1 275,3Всього операцiйнi доходи 4 283,2 1 590,9 Операцiйнi витрати Суми, що 
вiдраховуються до технiчних резервiв, iнших, нiж резерви незароблених премiй 1 919,8 2 
108,7Комiсiйна винагорода брокеру 8,2 35,8Курсова ризниця 13,7 25,2Iншi витрати 8 
5,6Вiдрахування до фонду захисту потерпiлих у ДТП 74,1 58,3Вiдрахування до фонду 
попереджувальних заходiв 51,1 43,9Членськi внески 170,9 147,9Всього операцiйнi витрати 2 245,8 
2 425,4 8. Податок на прибуток Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний 
перiод: Найменування показника 2012, тис. грн. 2011, тис. грн.1 Поточний податок на прибуток 
1534,9 1481,9Вiдстроченi податковi активи: - -на початок звiтного року на кiнець звiтного року - 
-Вiдстроченi податковi зобов'язання: - -на початок звiтного року на кiнець звiтного року Включено 
до Звiту про фiнансовi результати - усього 1534,9 1481,9у тому числi: 1534,9 1481,9поточний 
податок на прибуток зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв - -збiльшення 
(зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань Вiдображено у складi власного капiталу - 
усього 1534,9 1481,9у тому числi: 1534,9 1481,9поточний податок на прибуток зменшення 
(збiльшення) вiдстрочених податкових активiв - -збiльшення (зменшення) вiдстрочених 
податкових зобов'язань Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий ефект вiд 
тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань для цiлей фiнансової звiтностi 
i для цiлей оподаткування. Тимчасовi рiзницi в основному пов’язанi з рiзними методами визнання 
доходiв i витрат, а також з балансовою вартiстю певних активiв. 9. Нематерiальнi активиЗа 
iсторичною вартiстю Нематерiальнi активиСправедлива вартiсть на дату переходу на МСФЗ на 
01.01.2012 265,0Надходження 0,0Перемiщення з незавершеного будiвництва 0,0Вибуття 0,031 
грудня 2012 року 265,0Надходження 0,0Перемiщення з незавершеного будiвництва 0,031 грудня 
2012 року 265,0Накопичена амортизацiя 31 грудня 2011 року 0,0Нарахування за рiк 0,0Вибуття 
0,031 грудня 2012 року 0,0Чиста балансова вартiсть 31 грудня 2012 року 265,031 грудня 2011 року 
265,0 10. Основнi засоби За iсторичною вартiстю Будiвлi Машини та обладнання Транспорт Меблi 
та приладдя ВсьогоСправедлива вартiсть на дату переходу на МСФЗ на 01.01.2012 290,5 219,5 
510,0Надходження 14,0 3,3 17,3Вибуття 4,0 431 грудня 2012 року 304,5 218,8 523,3Накопичена 
амортизацiя 31 грудня 2011 року 275,3 214,3 489,6Нарахування за рiк 16,0 4,6 20,6Вибуття 3,6 
3,6Iншi змiни 31 грудня 2012 року 291,3 215,3 506,6Чиста балансова вартiсть 31 грудня 2012 року 
13,2 3,5 16,731 грудня 2011 року 15,2 5,2 20,4 Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв у складi 
основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби складають 206,7 тис. грн. та 185,1 тис. грн. 
вiдповiдно. 11. Iнвестицiї, доступнi для продажу 2012, тис. грн. 2011, тис. грн.Цiннi папери на 
продаж 32 667,3 24 792,6Всього 32 667,3 24 792,6 12. Запаси 2012, тис. грн. 2011, тис. 
грн.Сировина та матерiали(за iсторичною собiвартiстю) 127,4 75,1Всього запаси 127,4 75,1 13. 
Дебiторська заборгованiсть 2012, тис. грн. 2011, тис. грн.Дебiторська заборгованiсть за послуги 
112,5 1 940,3Розрахунки з бюджетом 1,2 4,3Iнша дебiторська заборгованiсть 3 729,5 357,5Всього 3 
843,2 2 302,1 14. Грошовi кошти 2012, тис. грн. 2011, тис. грн.Каса та рахунки в банках, грн. 533,7 
3 921,8Банкiвськi депозити, грн. 17 796,0 21 924,5Всього грошовi кошти 18 329,7 25 846,3 Станом 
на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв банкiвськi депозити включали нарахованi проценти в сумi 23,8 



тис. грн. та 0,0 тис. грн., вiдповiдно. 15. Статутний капiтал Станом на 31 грудня 2012 та 31 грудня 
2011 року зареєстрований статутний фонд подiлений на 1 000 000 (Один мiльйон) простих iменних 
акцiй, номiнальною вартiстю 25,00 грн. (Двадцять п’ять гривень) кожна. 17. Забезпечення 
наступних виплат та платежiв 2012, тис. грн. 2011, тис. грн.Забезпечення виплат персоналу 69,0 
69,8Страховi резерви 14 158,0 14 987,7Частка перестраховикiв в страхових резервах 1 780,6 4 
700,1Всього забезпечення 12 446,4 10 357,4 18. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 
2012, тис. грн. 2011, тис. грн.Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 54,9 
706,5Кредиторська заборгованiсть за авансами 36,3 12,9Розрахунки з бюджетом 417,6 
389,6Заробiтна плата та соцiальнi внески 0,3 0,2Iншi 282,7 99,3Всього кредиторська заборгованiсть 
791,8 1 208,5 Розкриття iнформацiї про пов’язаннi сторони До пов’язаних сторiн або операцiй з 
пов’язаними сторонами вiдносяться:• пiдприємства, якi прямо або опосередковано, контролюють 
або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з 
Пiдприємством; • асоцiйованi компанiї;• спiльнi пiдприємства, у яких Пiдприємство є 
контролюючим учасником;• члени провiдного управлiнського персоналу Пiдприємства;• близькi 
родичi особи, зазначеної в а) або г);• компанiї, що контролюють Пiдприємства, або здiйснюють 
суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Пiдприємствi; • програми виплат по 
закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Пiдприємства, або будь-якого iншого суб’єкта 
господарювання, який є зв’язаною стороною Пiдприємства. Суттєвих операцiй з пов’язаними 
особами протягом 2012 року не проводилося. 19. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими 
ризиками Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають поточну кредиторську 
заборгованiсть, банкiвськi кредити, цiннi папери, фiнансову оренду. Основною цiллю даних 
фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Товариства. Також 
Товариство має iншi фiнансовi iнструменти, таки як поточна дебiторська заборгованiсть, грошовi 
коштi та короткостроковi депозити. Основнi ризики включають ризик кредитний ризик, ризик 
лiквiдностi та валютний ризик. Полiтика управлiння ризиками включає наступне: Кредитний 
ризик. Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. 
Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попереднiй оплати. Дебiторська 
заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов’язаного з 
iншими фiнансовими iнструментами, якi включають фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу, 
та фiнансовi iнвестицiї до погашення, ризик пов’язаний з можливiстю дефолту контрагента, при 
цьому максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту. Ризик лiквiдностi. 
Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. 
Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов’язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими 
фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 
Управлiння капiталом. Вiдносно управлiння капiталом основною метою Пiдприємства є 
забезпечення нормального рiвня достатностi капiталу. Пiдприємство здiйснює контроль за 
капiталом за допомогою коефiцiєнта фiнансового важеля, який розраховується шляхом дiлення 
чистої заборгованостi на суму капiталу та чистої заборгованостi. Коефiцiєнт фiнансового важеля 
станом на 31 грудня 2012 року складає 1,85%, на 31 грудня 2011 року – 2,81%. 20. Подiї пiсля 
БалансуЗа перiод з 31 грудня 2012 р. по 09 лютого 2013 р. не вiдбувалися подiї, якi б суттєво 
вплинули на показники фiнансової звiтностi.
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