
Титульний аркуш

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

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

Голова правлiння       Спренгель Андрiй Станiславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

М.П.
24.04.2015

(дата)

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ЮНIВЕС"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

32638319

4. Місцезнаходження

м. Київ , Голосiївський, 03680, м. Київ, вул. Червоноармiйська 72

5. Міжміський код, телефон та факс

0442068430 0442068430

6. Електронна поштова адреса

o.komirny@unives.com.ua

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2015
(дата)

2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку _______   27.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.unives.com.ua в мережі Інтернет 24.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)
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Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
періоду X

17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу
іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
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31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі
наявності) X

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

33. Примітки

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.
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III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ЮНIВЕС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №373318

3. Дата проведення державної реєстрації
09.09.2003

4. Територія (область)
м. Київ

5. Статутний капітал (грн)
25000000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0

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

0
8. Середня кількість працівників (осіб)

56
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

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
10. Органи управління підприємства
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.

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

АТ «ТАСкомбанк»
2) МФО банку

339500
3) поточний рахунок

26507040696001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Фiлiя "Вiддiлення ПАТ Промiнвестбанк в м. Запорiжжя"
5) МФО банку
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

300012
6) поточний рахунок

26500301173793

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

Необмежена

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

Необмежена

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

Необмежена

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

Необмежена

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

Необмежена

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 органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльскої

пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)
АВ № 584494 14.06.2011

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг

Необмежена

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

Необмежена

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

Необмежена

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

Необмежена

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

Необмежена

Опис Лiцензiя переоформлена у зв'язку з перейменуванням емiтента. Лiцензiя є
безстроковою, подовження не потребує.

 

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

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АВ № 584482 14.06.2011 регулювання ринкiв
фiнансових послуг Необмежена

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

Необмежена

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

Необмежена

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

Необмежена

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

Необмежена

Опис Лiцензiя є безстроковою, подовження не потребує.

 

Добровiльне страхування залiзничного транспорту. АВ № 584486 14.06.2011
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг

Необмежена

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

Необмежена

Опис Лiцензiя переоформлена у зв'язку з перейменуванням емiтента. Лiцензiя є
безстроковою, подовження не потребує.

 

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

1) посада
Голова пралiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Спренгель Андрiй Станiславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 067956 05.11.1997 . Пролетарським РВДМ УМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження**
1981
5) освіта**
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Вища
6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "СК "АХА Страхування"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.09.2013 30.04.15
9) Опис
9.4. Голова правлiння вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини
вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, крiм
обмежень, прямо передбачених цим Статутом та чинним законодавством України. Голова правлiння не може шляхом видання
розпоряджень та наказiв втручатися в роботу Наглядової ради.
9.5. Правочини та iншi юридичнi та фактичнi дiї, що можуть вчинятися виключно за рiшенням та/або за погодженням Загальних зборiв
або Наглядової ради, вчиняються Головою правлiння за наявностi вiдповiдного рiшення.
9.6. Голова правлiння приймає рiшення, що вiдносяться до його компетенцiї, як правило одноосiбно. Якщо вiдповiдне рiшення
потребує погодження iнших органiв Товариства, як це передбачено цим Статутом та чинним законодавством України, то Голова
правлiння має одержати таке погодження, що є умовою набуття чинностi таким рiшенням. За необхiдностi або на вимогу Наглядової
ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) рiшення Голови правлiння оформлюється в формi письмового наказу чи розпорядження.
До компетенцiї Голови правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. В тому числi, до компетенцiї Голови правлiння
належить:
- затвердження штатного розкладу, внутрiшнiх документiв Товариства, що визначають умови або пов’язанi зi здiйсненням
Товариством страхової дiяльностi, протидiї легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом та фiнансуванню тероризму, управлiння
ризиками, поточної господарської дiяльностi та трудових вiдносин тощо, крiм обмежень, прямо передбачених цим Статутом та чинним
законодавством України;
- представництво iнтересiв Товариства в усiх установах, пiдприємствах, органiзацiях, органах влади та управлiння, а також у
взаємовiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами як на територiї Українi, так i за її межами;
- розпорядження майном Товариства i використання грошових коштiв з правом першого пiдпису банкiвських документiв та iнших
активiв Товариства;
- вчинення правочинiв, в тому числi зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), з урахуванням обмежень, передбачених Статутом
Товариства;
- здiйснення необхiдних заходiв щодо участi Товариства в iнших юридичних особах, об’єднаннях пiдприємств;
- видача довiреностей на вчинення дiй вiд iменi Товариства фiзичним та юридичним особам;
- призначення керiвникiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;
- схвалення поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань;
- прийом на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, визначення умов оплати їх працi, накладення на них стягнень,
застосування заохочень;
- вiдрядження працiвникiв Товариства;
- призначення особи, яка виконуватиме повноваження Голови правлiння без довiреностi на час перебування його у вiдпустцi,
вiдрядженнi, на лiкарняному та в iнших подiбних випадках.
- здiйснення iнших дiй, що належать до його компетенцiї та дозволенi чинним законодавством України, окрiм тих, що згiдно з цим
Статутом належать до компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової ради Товариства.
Голова правлiння зобов’язаний:
- дотримуватися чинного законодавства України, Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, а також рiшень i вказiвок
Загальних зборiв та Наглядової ради 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;
- зберiгати комерцiйну таємницю Товариства та здiйснювати заходи щодо її охорони;
- забезпечувати членам Наглядовiй радi та Ревiзiйнiй комiсiї (Ревiзора) Товариства доступ до iнформацiї та документiв про дiяльнiсть
Товариства, окрiм iнформацiї, яку вiдповiдно до чинного законодавства України заборонено розголошувати цим особам;
- здiйснювати iншi обов’язки, пов’язанi з реалiзацiєю його компетенцiї.
Не має непогашеної (не знятої судимостi).
Додаткова, крiм заробiтної плати, винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась (посадова
особа не надала згоди на розкриття розмiру заробiтної плати). Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузнєцов Олександр Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СВ 004633 09.07.1999 Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Зап. обл
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища технiчна, спецiалiст, Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут. Вища економiчна, спецiалiст. Київський державний
економiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
20
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7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
1994 - 2007 рр. - Голова Правлiння, Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ВЕСКО". 26.11.2007 року був призначений на
посаду Директора ТОВ «Таврiйська iнвестицiйна група»; 31.05.2011 року був звiльнений з займаної посади; 01.06.2011 року прийнятий
на посаду Заступника директора ТОВ «Таврiйська iнвестицiйна група».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.09.2013 30.04.15
9) 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.
Не має непогашеної (не знятої судимостi).
Додаткова винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди
на розкриття розмiру заробiтної плати). Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шлендер Олександр Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СЮ 129171 03.04.2010 Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища педагогiчна, спецiалiст. Запорiзький державний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
1998 - 1999 рр. - керуючий справами, Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Вексель-ФСА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.09.2013 30.04.2015
9) 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.
Не має непогашеної (не знятої судимостi). Додаткова винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру заробiтної плати). Змiн у персональному складi посадових осiб за
звiтний перiод не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кунченко Олександр Євгенiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СА 373657 05.12.1996 Хортицьким РВ УМВС Укр в Зап обл
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища педагогiчна, спецiалiст. Запорiзький державний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
05.12.2007 року був переведений за основним мiсцем роботи на посаду Директора до ТОВ «Компанiя з управлiння активами
«ВЕС» (04.12.2008 року зроблено запис про перейменування компанiї на ТОВ «Компанiя з управлiння активами «ЮНIВЕС»)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.09.2013 30.04.15
9) Опис
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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.
Не має непогашеної (не знятої судимостi).
Додаткова винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди
на розкриття розмiру заробiтної плати). Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Оганесян Лiана Санасарiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 014332 15.11.1995 Згурiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
7
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.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2012 30.04.16
9) 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.
Не має непогашеної (не знятої судимостi).
Додаткова винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди
на розкриття розмiру заробiтної плати). Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пачковська Наталiя Павлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СА 007167 09.06.1995 СА 007167 09.06.1995 Хортицький РВ ЗМУ ЗУМВС України в Запорiзькiй областi
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища економiчна, спецiалiст, Запорiзький державний технiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
5
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".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2012 16.04.2015
9) 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.
Не має непогашеної (не знятої судимостi).
Додаткова винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди
на розкриття розмiру заробiтної плати). Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
* 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.
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** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галицька Наталiя Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕА 003657 10.07.1995 Александровским РО УМВД Украины в Кировоградской обл.
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
за останнi 5 рокiв обiймала посади: ЗАТ «СК «Провiдна» (ПрАТ «СК «Провiдна»): Головний бухгалтер Управлiння бухгалтерського
облiку та звiтностi, Начальник Управлiння – заступник Головного бухгалтера Управлiння податкового планування та звiтностi; ПрАТ
«Альянс-Гарант «Страхова компанiя»: Головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2014 безстроково
9) Опис
Повноваження посадової особи: здiйснює та координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi
пiдприємства. Обґрунтування змiн: необхiднiсть замiщення посади Головного бухгалтера ПрАТ "СК "ЮНIВЕС". Фiзична особа не дає
згоди на розголошення Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Додаткова, крiм заробiтної плати, винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась (посадова
особа не надала згоди на розкриття розмiру заробiтної плати).
* 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.

Стр. 10 из 50

24.04.2015file://D:\ftp\1\32638319.htm



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

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

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової

особи або повне
найменування

юридичної особи

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата

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

юридичної особи

Кількість
акцій

(штук)

Від загальної
кількості акцій

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Голова
Наглядової

ради

Кузнєцов Олександр
Анатолiйович

СВ 004633 09.07.1999
Орджонiкiдзевський РВ

УМВС України в Запорiзькiй
областi

800949 80.094900000 800949 0 0 0

Член
Наглядової

ради

Шлендер Олександр
Леонiдович

СЮ 129171 03.04.2009
Жовтневим РВ УМВС

України в Запорiзькiй областi
10 0.00100000000 10 0 0 0

Член
Наглядової

ради

Кунченко Олександр
Євгенiйович

СА 373657 05.12.1996
Хортицьким РВ УМВС Укр в

Зап обл
9600 0.96 9600 0 0 0

Усього 810559 81.0559 810559 0 0 0
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

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

Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ Місцезнаходження

Кількість
акцій

(штук)

Від загальної
кількості акцій

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

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

189400 18.9400000000 189400 0 0 0

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі
паспорта, найменування органу,

який видав паспорт**

Кількість
акцій

(штук)

Від загальної
кількості акцій

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

Кузнєцов Олександр
Анатолiйович

СВ 004633 09.07.1999
Орджонiкiдзевский РВ УМВС
України в Запорiзькiй областi

800949 80.0949 800949 0 0 0

Усього 990349 99.0349 990349 0 0 0
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*
чергові позачергові

X

Дата проведення 14.04.2014

Кворум зборів** 99.9969

Опис

Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Обрання Голови та секретаря Зборiв акцiонерiв.
3. Звiти Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, Голови правлiння та прийняття рiшень за наслiдками їх розгляду.
4. Затвердження рiчного звiту Товариства.
5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
6. Продовження повноважень Голови та члена Ревiзiйної комiсiї Товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинiв.
Розгляд питань порядку денного:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Слухали: Рiшення прийняте одноголосно.
Вирiшили: 1. Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: Комiрний Олег Олександрович – Голова лiчильної комiсiї,
Кардашевська Тетяна Вiкторiвна – член лiчильної комiсiї.
По першому питанню порядку денного виступив акцiонер Шлендер Олександр Леонiдович, який запропонував обрати
лiчильну комiсiю в наступному складi: Комiрний Олег Олександрович – Голова лiчильної комiсiї, Кардашевська Тетяна
Вiкторiвна – член лiчильної комiсiї. Iнших пропозицiй та кандидатур з цього питання порядку денного не надходило.
Пропозицiя була поставлена на голосування.
2. Обрання Голови та секретаря чергових Загальних зборiв акцiонерiв.
Слухали: По другому питанню порядку денного виступив акцiонер Шлендер Олександр Леонiдович, який запропонував
обрати Головою Зборiв Кузнєцова Олександра Анатолiйовича, а секретарем - Кунченка Олександра Євгенiйовича. Iнших
пропозицiй та кандидатур з цього питання порядку денного не надходило.
Пропозицiя була поставлена на голосування.
Вирiшили:
1. Обрати Головою Зборiв Кузнєцова Олександра Анатолiйовича, секретарем - Кунченко Олександра Євгенiйовича.
3. Звiти Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, Голови правлiння та прийняття рiшень за наслiдками їх розгляду.
Слухали: По третьому питанню порядку денного слухали Голову Наглядової ради Товариства Кузнєцова Олександра
Анатолiйовича, Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства Оганесян Лiану Санасарiвну та Голову правлiння Товариства
Спренгеля Андрiя Станiславовича. Вони зачитали звiти вiдповiдних органiв. Шлендер Олександр Леонiдович
запропонував визнати задовiльною роботу Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Правлiння Товариства, а також
затвердити звiти Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Голови правлiння Товариства. Iнших пропозицiй з цього питання
порядку денного не надходило.
Пропозицiя була поставлена на голосування.
Рiшення прийняте одноголосно.
Вирiшили: 1. Визнати задовiльною роботу Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Правлiння Товариства.
2. Затвердити звiти Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Голови правлiння Товариства.
4. Затвердження рiчного звiту Товариства.
Слухали: По четвертому питанню порядку денного слухали Голову правлiння Спренгеля Андрiя Станiславовича, який
запропонував визнати задовiльним та затвердити рiчний звiт Товариства. Iнших пропозицiй з цього питання порядку
денного не надходило.
Пропозицiя була поставлена на голосування.
Рiшення прийняте одноголосно.
Вирiшили:
1. Визнати задовiльним та затвердити рiчний звiт Товариства.
5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
Слухали: По п’ятому питанню порядку денного виступив Голова Зборiв Кузнєцов Олександр Анатолiйович, який
запропонував отриманий за результатами 2013 року прибуток Товариства залишити нерозподiленим. Iнших пропозицiй з
цього питання порядку денного не надходило.
Пропозицiя була поставлена на голосування.
Рiшення прийняте одноголосно.
Вирiшили: 1. Отриманий за результатами 2013 року прибуток Товариства залишити нерозподiленим.
6. Продовження повноважень Голови та члена Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Слухали:
По шостому питанню порядку денного виступив Голова Зборiв Кузнєцов Олександр Анатолiйович, який запропонував
продовжити термiн повноважень Голови та члена Ревiзiйної комiсiї Товариства до 30 квiтня 2016 року включно в
наступному складi:
Оганесян Лiана Санасарiвна (1977 року народження; не володiє простими iменними акцiями Товариства; має повну вищу
освiту (закiнчила в 2001 роцi Київський нацiональний економiчний унiверситет за спецiальнiстю «Облiк i аудит»,
присвоєно квалiфiкацiю «магiстра з облiку i аудиту в управлiннi сiльськогосподарськими формуваннями», диплом
магiстра Серiя КВ № 15498548 видано 30.06.2001 року); основне мiсце роботи – Головний бухгалтер ТОВ «КУА
«ЮНIВЕС»; загальний стаж роботи – 18 рокiв 9 мiсяцiв; стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 09.06.2009 року була
призначена на посаду заступника Головного бухгалтера фiнансового департаменту ЗАТ «ФК «СОКРАТ» (29.06.2009
року перейменовано на ПрАТ «ФК «Сократ»), звiльнена з займаної посади 23.03.2011 року; 24.03.2011 року була
прийнята на посаду заступника Головного бухгалтера ТОВ «КУА «ЮНIВЕС» (04.04.2011 року переведена на посаду
Головного бухгалтера); 04.04.2011 року прийнята за сумiсництвом на посаду Головного бухгалтера до ТОВ «ФК
«ЮНIВЕС»; не має непогашеної (не знятої судимостi); вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись
певною дiяльнiстю; кандидат не є афiлiйованою особою Товариства; iншi акцiонери Товариства не є афiлiйованими
особами кандидата; пропозицiя щодо цього кандидата внесена з боку акцiонера ТОВ «КУА «ЮНIВЕС» ПВIФ «ВЕС-
IНВЕСТ»; кандидат надав письмову заяву про згоду на продовження своїх повноважень на посадi Голови Ревiзiйної
комiсiї Товариства (в цiй заявi наявнi всi вiдомостi, вказанi вище) – Голова Ревiзiйної комiсiї;
Пачковська Наталiя Павлiвна (1978 року народження; володiє 10 (десять) простими iменними акцiями Товариства; має
повну вищу освiту (закiнчила в 2000 роцi Запорiзький державний технiчний унiверситет за спецiальнiстю «Фiнанси»,
присвоєно квалiфiкацiю «фiнансиста», диплом спецiалiста Серiя АР № 13972849 видано 30.06.2000 року); основне мiсце
роботи – Заступник директора ТОВ «КУА «ЮНIВЕС»; загальний стаж роботи – 19 рокiв 4 мiсяцiв; стаж роботи
протягом останнiх 5 рокiв: 12.10.2009 року була прийнята на посаду заступника фiнансового директора ВАТ «Цукровий
союз «Укррос», звiльнена 20.11.2009 року; 23.11.2009 року прийнята на посаду Заступника директора ТОВ «КУА
«ЮНIВЕС»; не має непогашеної (не знятої судимостi); вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись
певною дiяльнiстю; кандидат не є афiлiйованою особою Товариства; iншi акцiонери Товариства не є афiлiйованими
особами кандидата; пропозицiя щодо цього кандидата внесена Пачковською Н.П. особисто шляхом самовисунення;
кандидат надав письмову заяву про згоду на продовження своїх повноважень на посадi члена Ревiзiйної комiсiї
Товариства (в цiй заявi наявнi всi вiдомостi, вказанi вище) – член Ревiзiйної комiсiї.
Також вiн запропонував затвердити наступнi умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з кожним з них:
строк договору – до 30.04.2016 року; розмiр винагороди – 1 300,00 гривень (одна тисяча триста гривень 00 копiйок) без
ПДВ на рiк; винагорода нараховується та виплачується один раз на рiк: 30.04.2015 року та 30.04.2016 року (або в
останнiй день повноважень Ревiзiйної комiсiї); права та обов’язки визначаються у вiдповiдностi до чинного
законодавства України та Статуту Товариства; та уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Кузнєцова
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Олександра Анатолiйовича (з правом передоручення) пiдписати цивiльно-правовi договори з Головою та членом
Ревiзiйної комiсiї та пiдписувати додатковi угоди до таких договорiв за необхiдностi. Iнших пропозицiй з цього питання
порядку денного не надходило.
Пропозицiя була поставлена на голосування.
Рiшення прийняте одноголосно.
Вирiшили:
1. Продовжити термiн повноважень Голови та члена Ревiзiйної комiсiї Товариства до 30 квiтня 2016 року включно в
наступному складi:
Оганесян Лiана Санасарiвна (1977 року народження; не володiє простими iменними акцiями Товариства; має повну вищу
освiту (закiнчила в 2001 роцi Київський нацiональний економiчний унiверситет за спецiальнiстю «Облiк i аудит»,
присвоєно квалiфiкацiю «магiстра з облiку i аудиту в управлiннi сiльськогосподарськими формуваннями», диплом
магiстра Серiя КВ № 15498548 видано 30.06.2001 року); основне мiсце роботи – Головний бухгалтер ТОВ «КУА
«ЮНIВЕС»; загальний стаж роботи – 18 рокiв 9 мiсяцiв; стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 09.06.2009 року була
призначена на посаду заступника Головного бухгалтера фiнансового департаменту ЗАТ «ФК «СОКРАТ» (29.06.2009
року перейменовано на ПрАТ «ФК «Сократ»), звiльнена з займаної посади 23.03.2011 року; 24.03.2011 року була
прийнята на посаду заступника Головного бухгалтера ТОВ «КУА «ЮНIВЕС» (04.04.2011 року переведена на посаду
Головного бухгалтера); 04.04.2011 року прийнята за сумiсництвом на посаду Головного бухгалтера до ТОВ «ФК
«ЮНIВЕС»; не має непогашеної (не знятої судимостi); вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись
певною дiяльнiстю; кандидат не є афiлiйованою особою Товариства; iншi акцiонери Товариства не є афiлiйованими
особами кандидата; пропозицiя щодо цього кандидата внесена з боку акцiонера ТОВ «КУА «ЮНIВЕС» ПВIФ «ВЕС-
IНВЕСТ»; кандидат надав письмову заяву про згоду на продовження своїх повноважень на посадi Голови Ревiзiйної
комiсiї Товариства (в цiй заявi наявнi всi вiдомостi, вказанi вище) – Голова Ревiзiйної комiсiї.
Пачковська Наталiя Павлiвна (1978 року народження; володiє 10 (десять) простими iменними акцiями Товариства; має
повну вищу освiту (закiнчила в 2000 роцi Запорiзький державний технiчний унiверситет за спецiальнiстю «Фiнанси»,
присвоєно квалiфiкацiю «фiнансиста», диплом спецiалiста Серiя АР № 13972849 видано 30.06.2000 року); основне мiсце
роботи – Заступник директора ТОВ «КУА «ЮНIВЕС»; загальний стаж роботи – 19 рокiв 4 мiсяцiв; стаж роботи
протягом останнiх 5 рокiв: 12.10.2009 року була прийнята на посаду заступника фiнансового директора ВАТ «Цукровий
союз «Укррос», звiльнена 20.11.2009 року; 23.11.2009 року прийнята на посаду Заступника директора ТОВ «КУА
«ЮНIВЕС»; не має непогашеної (не знятої судимостi); вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись
певною дiяльнiстю; кандидат не є афiлiйованою особою Товариства; iншi акцiонери Товариства не є афiлiйованими
особами кандидата; пропозицiя щодо цього кандидата внесена Пачковською Н.П. особисто шляхом самовисунення;
кандидат надав письмову заяву про згоду на продовження своїх повноважень на посадi члена Ревiзiйної комiсiї
Товариства (в цiй заявi наявнi всi вiдомостi, вказанi вище) – член Ревiзiйної комiсiї.
2. Затвердити наступнi умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з кожним з них: строк договору – до
30.04.2016 року; розмiр винагороди – 1 300,00 гривень (одна тисяча триста гривень 00 копiйок) без ПДВ на рiк;
винагорода нараховується та виплачується один раз на рiк: 30.04.2015 року та 30.04.2016 року (або в останнiй день
повноважень Ревiзiйної комiсiї); права та обов’язки визначаються у вiдповiдностi до чинного законодавства України та
Статуту Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Кузнєцова Олександра Анатолiйовича (з правом
передоручення) пiдписати цивiльно-правовi договори з Головою та членом Ревiзiйної комiсiї та пiдписувати додатковi
угоди до таких договорiв за необхiдностi.
7. Попереднє схвалення значних правочинiв.
Слухали: По сьомому питанню порядку денного виступив Голова Зборiв Кузнєцов Олександр Анатолiйович, який
запропонував 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 1 000 000 000,00 грн.
правочини щодо цiнних паперiв 200 000 000,00 грн.
договори банкiвського вкладу 200 000 000,00 грн.
Загальна гранична сукупна вартiсть правочинiв 1 400 000 000,00 грн.
Iнших пропозицiй з цього питання порядку денного не надходило.
Пропозицiя була поставлена на голосування.
Рiшення прийняте одноголосно.
Вирiшили:
1. 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 1 000 000 000,00 грн.
правочини щодо цiнних паперiв 200 000 000,00 грн.
договори банкiвського вкладу 200 000 000,00 грн.
Загальна гранична сукупна вартiсть правочинiв 1 400 000 000,00 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.
Рiшення з усiх питань порядку денного були розглянутi i прийнятi одноголосно. Порядок денний Зборiв вичерпано.
Збори оголошено закритими.
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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. 3000000.000 0.000 0.000 0.000

Нарахування дивідендів на
одну акцію, грн. 3.000 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

07.04.2015

Дата виплати дивідендів 01.07.2015

Опис
Згiдно Протоколу №22 вiд 07.04.2015 р. на загальних зборiв акцiонерiв було прийняте рiшення частину отриманого за
результатами 2014 року прибутку Товариства у розмiрi 3 000 000,00 (три мiльйони) гривень направити на виплату дивiдендiв,
iншу частину прибутку залишити нерозподiленою.
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IX. 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

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 Приватним пiдприємством „Аудиторська фiрма „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 № 4/2015 вiд 15.01.2015 р.

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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подольський м. Київ вул. Нижнiй Вал 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон 0442791078

Факс 0443771016

Вид діяльності Центральний депозитарiй

Опис Професiна дiяльнiсть на фондовому ринку: Центральний депозитарiй. Здiйснює дiяльнiсть на
пiдставi Закону України та Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв.
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X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та

форма випуску

Номінальна
вартість

акцій (грн)

Кількість
акцій

(штук)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17.06.2008 235/1/08 ДКЦПФР UA4000149611
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні 25.000 1000000 25000000.000 100.000000000000

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.
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XI. Опис бізнесу

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.

 
Вiдокремлених пiдроздiлiв у компанiї немає. Органiзацiйна структура не змiнювалась.

 
1. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу – 69 осiб.
2. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 5 осiб.
3. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу – 6 осiб.
4. Фонд оплати працi за 2013 рiк 2 049 419,17 грн. 2014 2 077 578,51 грн., фонд оплати працы зменьшився вiдносно попереднього року.

 
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями.

 
Протягом звiтного перiоду пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб не висувалося.

 
Фiнансовi звiти ПрАТ "СК "Юнiвес" складенi на пiдставi мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Наказ про облiкову полiтику
ПрАТ СК "Юнiвес" затвердженний 01.01.2014 р. за № 01.
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi була скла-дена на основi бухгалтерських записiв згiдно
українського законодавства шляхом транс-формацiї з внесенням корегувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiр-
ного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ.
Фiнансову звiтнiсть було складено за формами, встановленими НП(С)БО №1 „Загальнi вимоги до складання фiнансової звiтностi”,
затвердженим наказом МФУ вiд 07.02.13р.№73.

 
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.

 
Товариство не здiйснювало значних придбань та вiдчужень основних засобiв за останнiй рiк.

 
д/в

 
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.

 
На дiяльнiсть пiдприємства iстотно впливає податкова полiтика держави та економiчна криза.

 
У 2014 роцi було сплачено 15 655,58 грн. штрафiв.

 
Дiяльнiсть ПрАТ "СК "Юнiвес" фiнансується за рахунок власних коштiв та за рахунок надходження страхових платежiв. Сума
робочого капiталу достатня для поточних потреб.

 
Укладенних, але ще не виконаних договорiв ПрАТ СК "Юнiвес" не має.

 
Прогнозами та планами товариства є збiльшення послуг страхування, розширення клiєнтської бази, вдосконалення якостi надання
страхових послуг.

 
Емiтент не веде дослiджень та розробок.

 
д/в

 
Iнша iнформацiя вiдсутня.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

3. Інформація про зобов'язання емітента

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: 336.3 159.3 340.9 340.9 677.2 500.2

будівлі та
споруди 0.000 0.000 340.9 340.9 340.9 340.9

машини та
обладнання 304.4 122.0 0.000 0.000 304.4 122.0

транспортні
засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

інші 31.09 37.3 0.000 0.000 31.9 37.3

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 336.3 159.3 340.9 340.9 677.2 500.2

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 962,5 тис. грн. за первiсною вартiстю. Знос по власних основних
засобах становить 66 % первiвсної вартостi. Основна частина основних засобiв товариства, що знаходяться в експлуатацiї є орендованими.

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 555.000 X X

Усього зобов'язань X 555.000 X X

Опис: Непогашенi борги вiдсутнi.
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
періоду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Дата виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії Вид інформації

1 2 3

14.04.2014 15.04.2014 Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

16.04.2014 17.04.2014 Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

23.04.2014 24.04.2014 Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

27.06.2014 27.06.2014 Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

17.11.2014 18.11.2014 Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватним пiдприємством „Аудиторська
фiрма „Синтез-Аудит-Фiнанс”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23877071

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-
Данченка буд. 60, кв. 4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України 1372 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм,
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 0065 - 3220 17.09.2013 дiйсне до 23.12.2015

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014

Думка аудитора*** умовно-позитивна

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма
"Синтез-Аудит-Фiнанс"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23877071

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-
Данченка буд. 60, кв. 4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України 1372 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 0065 - 3220 17.09.2013 до 23.12.2015 р.

Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства

«Страхова компанiя «ЮНIВЕС»
за 2014рiк

Акцiонерам та керiвництву ПрАТ „Страхова компанiя «ЮНIВЕС»
Приватним пiдприємством „Аудиторська фiрма „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 № 4/2015 вiд 15.01.2015 р. проведено аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного

товариства “Страхова компанiя „ЮНIВЕС” за перiод з 01.01.2014 року по 31.12.2014 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 31.12.2014 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.
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 №
10681070015023775

Орган, який видав свiдоцтво Голосiївська районна у мiстi Києвi Державна ад-мiнiстрацiя
Змiни до статуту № 10681050014023775 вiд 27.04.2011р., остання редакцiя статуту зареєстрована за № 10681050026023775 вiд 17.09.2013 р.

Мiсцезнаходження 03680, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 72
Телефон 044-206-84-30

Основнi види дiяльностi Iншi види страхування, крiм страхування життя
Кiлькiсть робiтникiв станом на 31.12.2013 р. 66 осiб

Банкiвськi реквiзити ПАТ "Кредi Агрiколь", МФО 300614, №26503000000055
Керiвник Спренгель Андрiй Станiславович

Головний бухгалтер Галицька Наталiя Вiкторiвна
Дiяльнiсть товариства в 2014 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;
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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 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 Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.

Аудитором проводилась вибiркова перевiрка фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства “Страхова компанiя „ЮНIВЕС” станом на 31.12.2014 року,
якi складають повний комплект фiнансової звiтностi:

- „Баланс (Звiт про фiнансовий стан)” станом на 31.12.2014 р.,
- „Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)” за 2014 р.,

- „Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)” за 2014 р.,
- „Звiт про власний капiтал” за 2014 р.,

- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 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 2014 рiк;
• Оборотно-сальдовi вiдомостi по бухгалтерських рахунках за 2014 рiк;

• Первиннi документи за 2014 рiк;
• Договори з фiнансово-господарської дiяльностi товариства та iншi документи, що вiдо-бражають та пiдтверджують здiйснення фiнансово-господарських

операцiй товариства за 2014 рiк;
• Трансформацiйнi таблицi переводу показникiв бухгалтерського облiку з оцiнок по П(С)БО в МСФЗ.

Концептуальною основою фiнансової звiтностi, що використана Товариством для пiдготовки наданих фiнансових звiтiв, є Мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi.

Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2013 роцi, датою переходу на МСФЗ визна-чено - 1 сiчня 2012 року.
Фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк пiдготовлена з додержанням вимог МСФЗ.

Товариство визначило Концептуальну основу складання фiнансової звiтностi, яка ґрунтується на чинних Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi,
опублiкованих на сайтi Мiнiстерства Фiнансiв України та затвердило облiкову полiтику Наказом №01 вiд 02.01.2013 р..

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.

Принципи облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi зазначеної фi-нансової звiтностi були розкритi в Примiтках до фiнансової звiтностi. Визначенi
положен-ня облiкової полiтики послiдовно застосовувались по вiдношенню до всiх перiодiв, якi на-данi в звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi була скла-дена на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства
шляхом транс-формацiї з внесенням корегувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiр-ного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ.

Фiнансову звiтнiсть було складено за формами, встановленими НП(С)БО №1 „Загальнi вимоги до складання фiнансової звiтностi”, затвердженим наказом МФУ
вiд 07.02.13р.№73.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiт-ностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову

звiтнiсть в Українi», Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та її достовiрне подання. Управ-лiнський персонал також бере на себе вiдповiдальнiсть за
такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає потрiбним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих ви-кривлень унаслiдок шахрайства або

помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам та Концептуальнiй осно-вi складання
фiнансової звiтностi.

Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки

Оцiнка статей активiв, зобов'язань, власного капiталу та їх розкриття здiйснюється Товариством в цiлому з додержанням оцiнок та принципiв, встановлених
МСФЗ та МСБО та облiкової полiтики пiдприємства за виключенням застосування принципу нарахування, передбаченим МСФЗ № 18 та МСФЗ №4.

В ходi аудиту ми не в повному обсязi отримали зовнiшнi пiдтвердження сум
дебiторської заборгованостi та зобов`язань, вiдображених на балансi товариства станом на 31.12.2014 року. Ми не могли спостерiгати за iнвентаризацiєю

необоротних, оборотних активiв та розрахункiв з дебiторами та кредиторами, або переконатися в їх наявностi за допомогою альтернативних заходiв.
В усiх iнших суттєвих аспектах фiнансова звiтнiсть вiдповiдає вимогам Концептуальної основи складання фiнансової звiтностi та МСФЗ.

Умовно-позитивна думка
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 вiдображають

фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014 р., його фiнансовi результати за 2014 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 та прийнятої облiкової полiтики

пiдприємства.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал

Статутний капiтал сформований згiдно Закону України "Про господарськi товариства", облiковується на рахунку 401 "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 25000,0 тис. грн.;
резервного капiталу 1817 тис. грн.;

iншi резерви 5373тис.грн.;
нерозподiленого прибутку 23101 тис. грн.

Кiлькiсть акцiонерiв станом на 31.12.2014 р., доля яких в Статутному капiталi перевищує 10%:
Кiлькiсть акцiй, шт. Частка в статутному фондi, грн. Частка в статутно-му фондi, %
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Фiзична особа 800 949 20 023 725,00 80,09
Юридична особа 189 400 4 735 000,00 18,94

Станом на 31.12.2014р. величина резервного капiталу становить 1817 тис. грн., протягом 2014 року розмiр резервного капiталу не змiнювався.
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2014р. склав 23101 тис.грн. Змiни в показниках нерозподiленого прибутку в порiвняннi з минулим перiодам виникли в
зв’язку iз прибутком в поточному роцi в сумi 4680 тис.грн., iншим сукупним доходом вiд дооцiнки фiнансових iнструментiв в сумi 7675 тис.грн. та вiдрахуванням

до резерву коливань збитковостi 1776 тис.грн.
У складi iнших резервiв враховане сальдо резерву коливань збитковостi станом на 31.12.2014 р. в розмiрi 5373 тис.грн.

Таким чином, власний капiтал товариства станом на 31.12.2014 р. складає 55291тис.грн.
Вiдображення в звiтностi власного капiталу вiдповiдає Концептуальнiй основi складання фiнансової звiтностi за МСФЗ.

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Величина чистих активiв ПрАТ „СК „ЮНIВЕС” становить 55 014 (71015-277 – (15169+555))тис. грн., що на 30 014 тис.грн. бiльш, нiж величина статутного

капiталу. Ро-змiр чистих активiв вiдповiдає вимогам ст.155 ЦКУ та ст.30 Закону України „Про страху-вання”.
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 5373,5 тис.грн.

Перевiркою встановлено, що фiнансовi звiти об’єктивно та достовiрно розкривають iнформацiю про вартiсть чистих активiв товариства за 2014 рiк, тобто про
розмiр його статутного капiталу та нерозподiленого прибутку.

Довiдка
про фiнансовий стан ПрАТ „СК „ЮНIВЕС” станом на 31.12.2014 р.

Показники на
31.12.2013р на

31.12.2014р Примiтки
1. Коефiцiєнт лiквiдностi:

1.1. Загальний (коефiцiєнт покриття)
К 1.1 = 2ра

3рп 40,12 120,62 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.(1100-1110)

3рп 42,73 120,09 Теоретичне значення коефiцiєнта 0,6-0,8. Даний коефiцiєнт свiдчить про достатнiй рiвень лiквiдностi товариства.
1.3 Абсолютної лiквiдностi

К 1.3 = р.(1160+1165)
3рп 34,38 101,65 Оптимальний коефiцiєнт 0,25-0,5.

Коефiцiєнт свiдчить про достатню наяв-нiсть коштiв у разi необхiдностi миттєвої сплати поточних боргiв
1.4 Чистий оборотний капiтал. тис грн.

К 1.4 =2 ра – 3 рп 65454 66387 Теоретичне значення бiльше 0.
Збiльшення на 10761 тис.грн.

2. Коефiцiєнт платоспроможностi
(автономiї)

К 2.1 = 1рп .
Пiдсумок пасиву 0,60 0,78

Теоретичне значення коефiцiєнта не менш 0,5.
2.2 Коефiцiєнт фiнансової незалежностi

К 2.2=¬¬________1рп_________________
страховi резерви стр.1530-стр.1180 1,72 4,39 Значення коефiцiєнта фiнансової незале-жностi вказує, що на кожну 1грн. коштiв страхових резервiв станом на

31.12.2014р. припадає 4,39 грн. власних коштiв стра-хової компанiї. Показник свiдчить про незалежнiсть страхової компанiї. Теоре-тичне значення коефiцiєнта
бiльше 1.

3. Коефiцiєнт фiнансування
К 3= 2рп + 3рп+4рп+5рп .

1рп 0,67 0,28 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 0,013 0,066

Показує строк окупностi прибутком вкладених коштiв у майно
5. Коефiцiєнт ефективностi використан-ня власних коштiв (капiталу)

К 5 = Чистий прибуток
1рп 0,02 0,09

Теоретичне значення не менш 0,4.
6. Коефiцiєнт рентабельностi

6.1. Коефiцiєнт рентабельностi активiв
К 6.1= Чистий прибуток

(Пiдсумок акт.(гр3)+Пiдсумок акт (гр4))/2 0,014 0,066
Теоретичне значення бiльше 0.

6.2 Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу
К 6.2 = Чистий прибуток .

(1 рп(гр3)+1рп(гр4))/2 0,022 0,095
Теоретичне значення бiльше 0.

7.0 Перевищення фактичного запасу платоспроможностi страховика над розрахунковим нормативним запа-сом платоспроможностi. 30255,8 47213,4 Фактичний
запас платоспроможностi страховика повинен перевищувати розра-хунковий нормативний запас платоспро-можностi 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 55014 тис.грн.

Згiдно з розрахованими показниками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства можна зробити висновок про те, що фiнансовий стан ПрАТ „Страхова
компанiя „ЮНIВЕС” станом на 31.12.2014р. є задовiльним.

Розкриття iншої iнформацiї
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттє-вих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та

iншою iнформа-цiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фi-нансовою звiтнiстю.
За перiод 2014 р. товариство мало здiйснення значних правочинiв вiдповiдно ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi

активiв то-вариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). Вартiсть активiв станом на 01.01.2014 року складає 71871 тис. грн. Сума мiнiмального
правочину, яка пiдлягає ауди-торським процедурам, складає 7187 тис. грн.

Виконання значних правочинiв у 2014 р.
1. Договiр № БВ111/2014 продажу цiнних паперiв на суму 10 000 000,00 грн. (Десять мiльйонiв грн. 00 коп.) без ПДВ.

10 000 тис. грн./ 71871 тис. грн. = 14% вiд активiв товариства на 01.01.2014 р.
10 000 тис. грн./ 71015 тис. грн. = 14,1% вiд активiв товариства на 31.12.2014 р.

2. Договiр № БВ327/2014 продажу цiнних паперiв на суму 9 000 000,00 грн. (Дев`ять мiльйонiв грн. 00 коп.) без ПДВ.
9 000 тис. грн./ 71871 тис. грн. = 12,52% вiд активiв товариства на 01.01.2014 р.
9 000 тис. грн./ 71015 тис. грн. = 12,67% вiд активiв товариства на 31.12.2014 р.

Рiшення про укладання договорiв прийнятi Наглядовою радою та загальними збора-ми акцiонерiв. 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»

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про
акцiонернi товарис-тва", можна зробити висновок:

1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiд-повiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам
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Статуту,
2) "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння", наведена у рiчному фiнансо-вому звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог "Положення
про роз-криття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджених рiшенням Комiсiї вiд 03.12.2013 №2826, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 24

грудня 2013 р. за N 2180/24712.
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслi-док шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 “Вiдповiдальнiсть

аудитора, що сто-сується 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.

-

-

-
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

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

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

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

1 2014 1 0

2 2013 2 1

3 2012 1 1

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє. Ні

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє. Ні

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Унесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє. Ні

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

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

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?

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 корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

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

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

Так Ні

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

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

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

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

Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє.

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

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

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, або бюджету Так Ні Ні Ні

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

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

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

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

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
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Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

З якої причини було змінено аудитора?

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого
органу 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 зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так 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

Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X

Положення про акції акціонерного товариства X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть): iншi документи вiдсутнi

Інформація
розповсюджується

на загальних
зборах

Публікується у пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній

інформаційній базі даних
НКЦПФР про ринок цінних

паперів

Документи
надаються для
ознайомлення

безпосередньо в
акціонерному

товаристві

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернет-

сторінці
акціонерного
товариства

Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10
відсотків та більше статутного капіталу Ні 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 фінансової звітності? (так/ні)
Так

Так Ні

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
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Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови договору з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє.

Так Ні

Ревізійна комісія (ревізор) X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) Iнше вiдсутнє.

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

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.

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття: ; яким органом управління прийнятий: 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
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в
акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом
року
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д/в

Стр. 28 из 50

24.04.2015file://D:\ftp\1\32638319.htm



Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01

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

Територія за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова
форма господарювання за КОПФГ 240

Вид економічної
діяльності за КВЕД 65.12

Середня кількість
працівників 56

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 03680, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 72
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні

стандарти фінансової
звітності

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 277 277 0

первісна вартість 1001 277 277 0

накопичена амортизація 1002 0 0 0

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0

Основні засоби: 1010 336 159 0

первісна вартість 1011 987 962 0

знос 1012 651 803 0

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0

первісна вартість 1016 0 0 0

знос 1017 0 0 0

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0

первісна вартість 1021 0 0 0

накопичена амортизація 1022 0 0 0

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

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0

Відстрочені податкові активи 1045 695 0 0

Гудвіл 1050 0 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 3436 3637 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0

Усього за розділом I 1095 4744 4073 0

II. Оборотні активи

Запаси 1100 380 294 0

Виробничі запаси 1101 380 294 0

Незавершене виробництво 1102 0 0 0

Готова продукція 1103 0 0 0

Товари 1104 0 0 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0 0

Векселі одержані 1120 0 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 315 1150 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 0 0 0
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з бюджетом 1135 45 781 0

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 778 0

з нарахованих доходів 1140 155 149 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6466 5574 0

Поточні фінансові інвестиції 1160 22392 39156 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 35126 17258 0

Готівка 1166 16 0 0

Рахунки в банках 1167 35126 17258 0

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 2248 2580 0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0

резервах незароблених премій 1183 2238 2327 0

інших страхових резервах 1184 10 253 0

Інші оборотні активи 1190 0 0 0

Усього за розділом II 1195 67127 66942 0

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

Баланс 1300 71871 71015 0

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні

стандарти фінансової
звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 25000 25000 0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0

Додатковий капітал 1410 0 0 0

Емісійний дохід 1411 0 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 1817 1817 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 12522 23101 0

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

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

Інші резерви 1435 3597 5373 0

Усього за розділом I 1495 42936 55291 0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 27262 15169 0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного
періоду) 1532 1865 2605 0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 25397 12564 0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0

Усього за розділом II 1595 27262 15169 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0

Векселі видані 1605 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0
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за товари, роботи, послуги 1615 54 51 0

за розрахунками з бюджетом 1620 871 0 0

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0

за розрахунками з оплати праці 1630 25 0 0

за одержаними авансами 1635 17 1 0

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0

за страховою діяльністю 1650 515 427 0

Поточні забезпечення 1660 129 71 0

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 62 5 0

Усього за розділом IІІ 1695 1673 555 0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0

Баланс 1900 71871 71015 0

Примітки д/н
Керівник Спренгель Андрiй Станiславович

Головний бухгалтер Галицька Наталiя Вiкторiвна
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01

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

(найменування)

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 52630 54127

Чисті зароблені страхові премії 2010 52630 54127

Премії підписані, валова сума 2011 46966 72152

Премії, передані у перестрахування 2012 7259 6490

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 12833 -11992

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 90 457

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -916 ) ( 0 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 8100 ) ( 5446 )

Валовий:
 прибуток 2090 43614 48681

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )

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

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -498 -1102

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -741 -1112

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 243 10

Інші операційні доходи 2120 906 714

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0

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

Адміністративні витрати 2130 ( -16650 ) ( -17365 )

Витрати на збут 2150 ( -22550 ) ( -29299 )

Інші операційні витрати 2180 ( -606 ) ( -1072 )

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

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

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток 2190 4216 557

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 3212 2427

Інші доходи 2240 26019 49967

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( -38 ) ( 0 )

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

Інші витрати 2270 ( -26273 ) ( -50322 )

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

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 7136 2629

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2456 -1736

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

Чистий фінансовий результат:
 прибуток 2350 4680 893

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 7675 32
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Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 7675 32

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 7675 32

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 12355 925

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 512 295

Витрати на оплату праці 2505 1861 1961

Відрахування на соціальні заходи 2510 797 855

Амортизація 2515 241 163

Інші операційні витрати 2520 45909 51010

Разом 2550 49320 54284

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0

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

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

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Спренгель Андрiй Станiславович

Головний бухгалтер Галицька Наталiя Вiкторiвна
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01

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

(найменування)

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 134 36

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0

Надходження від повернення авансів 3020 0 0

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

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0

Надходження від операційної оренди 3040 0 0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 45537 71218

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 5672 4750

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( -31476 ) ( -50078 )

Праці 3105 ( -1745 ) ( -1691 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -933 ) ( -969 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -3928 ) ( -2460 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )

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

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

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )

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

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

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

Інші витрачання 3190 ( -24617 ) ( -16144 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -11356 4662

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 25595 49926

необоротних активів 3205 0 0

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 2933 2214

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської
одиниці 3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( -35023 ) ( -39994 )

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської
одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
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Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -6495 12146

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0

Отримання позик 3305 3929 0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 -3929 0

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )

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

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -17851 16808

Залишок коштів на початок року 3405 35126 18330

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -17 -12

Залишок коштів на кінець року 3415 17258 35126

Примітки д/н
Керівник Спренгель Андрiй Станiславович

Головний бухгалтер Галицька Наталiя Вiкторiвна

Стр. 35 из 50

24.04.2015file://D:\ftp\1\32638319.htm



Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01

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

(найменування)

Стаття Код рядка
За звітний період За аналогічний період попереднього року

надходження видаток надходження видаток

1 2 3 4 5 6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до
оподаткування 3500 0 0 0 0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X

збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових
різниць 3515 0 0 0 0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності
та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0

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

3522 0 0 0 0

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

3523 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових
інвестицій 3524 0 0 0 0

Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів 3526 0 0 0 0

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0

Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних
активів 3552 0 0 0 0

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

3553 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) іншої поточної
дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх
періодів 3556 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) інших оборотних
активів 3557 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0

Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0

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

3561 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за розрахунками
з бюджетом

3562 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за розрахунками
зі страхування

3563 0 0 0 0

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

3564 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх
періодів 3566 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) інших поточних
зобов’язань 3567 0 0 0 0

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0

Чистий рух коштів від операційної
діяльності 3195 0 0 0 0
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II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X

необоротних активів 3205 0 X 0 X

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 X 0 X

дивідендів 3220 0 X 0 X

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X

Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X

Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X

Інші надходження 3250 0 X 0 X

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

необоротних активів 3260 X 0 X 0

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0

Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0

Інші платежі 3290 X 0 X 0

Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності 3295 0 0 0 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 X 0 X

Отримання позик 3305 0 X 0 X

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310 0 X 0 X

Інші надходження 3340 0 X 0 X

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0

Погашення позик 3350 X 0 X 0

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0

Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди 3365 X 0 X 0

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370 X 0 X 0

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0

Інші платежі 3390 X 0 X 0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0

Чистий рух грошових коштів за звітний
період 3400 0 0 0 0

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X

Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів 3410 0 0 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки -
Керівник -

Головний бухгалтер -
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Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01

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

(найменування)

Стаття Код рядка Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на
початок року 4000 25000 0 0 5414 12522 0 0 42936

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення
помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований
залишок на
початок року

4095 25000 0 0 5414 12522 0 0 42936

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100 0 0 0 0 4680 0 0 4680

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110 0 0 0 0 7675 0 0 7675

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені
курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний
дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне

4225 0 0 0 0 0 0 0 0
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заохочення

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення
частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в
капіталі 4290 0 0 0 1776 -1776 0 0 0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у
капіталі 4295 0 0 0 1776 10579 0 0 12355

Залишок на
кінець року 4300 25000 0 0 7190 23101 0 0 55291

Примітки д/н
Керівник Спренгель Андрiй Станiславович

Головний бухгалтер Галицька Наталiя Вiкторiвна
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився
31 грудня 2014 р.
Основнi вiдомостi про Товариство:
Повне найменування (українською мово ю ) 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 Спренгель Андрiй Станiслалвович
Прiзвище та iнiцiали головного бухгалтера Галицька Наталiя Вiкторiвна
Кiлькiсть штатних працiвникiв 56
Кiлькiсть агентiв-юридичних осiб 32
Кiлькiсть агентiв-фiзичних осiб
Кiлькiсть працiвникiв 66
Головний офiс Компанiї розташовується у орендованому примiщеннi, загальною площею 29,5 кв. м.
Середньомiсячна заробiтна плата в 2014 роцi склала 2 713,0 грн.
Протягом звiтного перiоду надходження страхових платежiв становить 46966,3 тис. грн., в тому рахунку вiд страхувальникiв-
фiзичних осiб – 40076,9 тис. грн., юридичних осiб – 6889,4 тис. грн., перестрахувальникiв – -1,9 тис. грн.
Передано в перестрахування протягом 2014 року 7 259,1 тис. грн.
Зобов'язання по виплатах страхових сум i страхових вiдшкодувань страхова компанiя виконала в повному обсязi, сума страхових
вiдшкодувань протягом 2014 року становить 8203,3 тис. грн., в тому рахунку:
- за 1 квартал 2014 р. – 3353,8 тис. грн.;
- за 2 квартал 2014 р. – 2091,7 тис. грн.;
- за 3 квартал 2014 р. – 1333,4 тис. грн.;
- за 4 квартал 2014 р. – 1424,4 тис. грн.
Всi види страхування прибутковi.
Резерви незароблених премiй станом на 31 грудня 2014 р. склали 12563,6 тис. грн. Частка перестраховикiв в резервах незароблених
премiй станом на 31 грудня 2014 р. становить 2327,5 тис. грн.
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО).
Фiнансова звiтнiсть за рiк, який завершено 31 грудня 2012 р., являлась попередньою фiнансовою звiтнiстю, яка пiдготовлена
вiдповiдно до МСФЗ.
Товариство вперше застосувало при складаннi фiнансової звiтностi норми МСФЗ у 2013 роцi, вiдповiдно до облiкової полiтики датою
переходу на МСФЗ визначено – 1 сiчня 2012 року.
Перша фiнансова звiтнiсть Компанiї, що вiдповiдає МСФЗ (перший рiчний комплект фiнансової звiтностi по вiдношенню пiдготовки
якого робиться чiтка заява про повне виконання вимог МСФЗ) складається за 2013 рiк.
Фiнансова звiтнiсть була складена за формами встановленими Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 1 ,
затверджених наказом МФУ вiд 07.02.2013р. №73.
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 2014 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)
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
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Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2013 роцi, датою переходу на МСФЗ визначено – 1 сiчня 2012 року.
Узгодження власного капiталу станом на 31 грудня 2014 року не проводилось.
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.
Цiннi папери, оцiнюванi по доцiльнiй вартостi, змiни якої вiдображаються в складi прибутку або збитку за перiод, не є знецiненими,
простроченими або обтяженими заставою.
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
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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
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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.
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.
Ключовi 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, але вони
не мають значного ризику стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартiсть активiв та зобов’язань протягом
наступного фiнансового перiоду.
Вартiсна ознака таких оцiнок наступна: тис. грн.
31.12.2014 31.12.2013
Зобов’язання по вiдпусткам 71 129
Нарахований резерв збиткiв 2 605 1 865
Нарахованi резерви незароблених премiй 12 564 25 397
Вiдкладенi податковi активи 0,0 694
Вартiсть поточних iнвестицiй 39 156 22 392
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.
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.
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.
Договори страхування
Премiї
Страховi премiї, включають премiї за договорами страхування, укладеним протягом року, i облiковуються як нарахованi в поточному
звiтному перiодi незалежно вiд того, чи вiдносяться вони повнiстю або частково до майбутнiх перiодiв. Премiї облiковуються до
вiдрахування комiсiй, що сплачуються посередникам. Зароблена частина отриманих премiй визнається доходом. Дохiд вiд премiй
нараховується з моменту прийняття ризику протягом перiоду вiдповiдальностi за вирахуванням резерву незароблених премiй
протягом термiну дiї договору страхування. Страховi премiї за договорами, переданими у перестрахування, визнаються витратами
вiдповiдно до характеру наданого перестрахування протягом перiоду вiдповiдальностi.
Розiрвання договорiв страхування
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Договори страхування можуть бути розiрванi, якщо є об'єктивний доказ того, що страхувальник не прагне або не може виплачувати
страхову премiю. Розiрвання впливають в основному на договори страхування, вiдповiдно до яких страхова премiя виплачується
частинами протягом усього термiну дiї договору страхування. Розiрвання вiдображається у фiнансовiй звiтностi у складi страхових
премiй.
Резерв незаробленої премiї
Резерв незаробленої премiї - це частина страхових премiй, яка буде зароблена в наступних звiтних перiодах. Резерв незаробленої
премiї розраховується методом 1/4.
Резерв незаробленої премiї вiдображається за вирахуванням оцiнених розiрвань страхових договорiв, що дiють на звiтну дату. Змiни в
резервi незаробленої премiї зiзнаються в складi прибутку або збитку за перiод, в якому дiє страхове покриття.
Страховi виплати
Страховi виплати вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати у перiодi, в якому вони нарахованi.
Резерви збиткiв представляють собою сукупну оцiнку граничних збиткiв та включає в себе резерв заявлених, але не виплачених
збиткiв по всiм видам страхування, а також резерв збиткiв, що сталися, але не заявленi тiльки по обов’язковому страхуванню
цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв формується на основi збиткiв, про якi повiдомили, але вони не були врегульованi на
звiтну дату. Оцiнка резерву базується на iнформацiї, отриманiй Компанiєю пiд час розслiдування страхових випадкiв.
Резерв збиткiв, що сталися, але не заявленi визначається Компанiєю методом фiксованого вiдсотка до заробленої премiї.
Резерви збиткiв не дисконтуються через вiдносно швидкий характер повiдомлення про збитки та їхнього врегулювання..
Використовуванi методи й розрахунковi оцiнки переглядаються на регулярнiй основi.
Страховi виплати й витрати на врегулювання збиткiв вiдображаються в складi прибутку або збитку на пiдставi оцiнки зобов'язання
перед застрахованою особою або третiми особами, на яких поширюються дiї страховика.
Iншi забезпечення
Вiдповiдно до законодавства України страховики, що здiйснюють обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв
транспортних засобiв зобов’язанi формувати резерв коливань збитковостi .
Вiдповiдно до тлумачень МСФЗ, а саме пункту 14 МСФЗ 4 «Страховi контракти», щодо визнання та вiдображення у звiтностi
зобов’язань, Товариство не визнає як зобов'язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi страховi
виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду, а саме резерв коливань збитковостi. Даний
резерв визнається у звiтностi у складi власного капiталу та не вiдображається у складi прибуткiв чи збиткiв у фiнансовому та
бухгалтерському облiку.
У процесi здiйснення страхової дiяльностi Компанiя зустрiчається з рiзними видами юридичних претензiй. Судовi розгляди в рамках
страхової дiяльностi враховуються в iнших резервах нiж технiчнi.
Перестрахування
У ходi ведення звичайної господарської дiяльностi Компанiя передає договори в перестрахування з метою зниження ймовiрностi
виникнення чистого збитку за допомогою часткової передачi ризику перестраховикам. Договори перестрахування не звiльняють
Компанiю вiд її первiсних зобов'язань прямого страховика перед страхувальниками.
Переданi премiї й отриманi компенсацiйнi виплати вiдображаються в звiтi про фiнансовий результат та у Балансi до вiдрахування
комiсiйної винагороди.
Активи перестрахування включають суми до вiдшкодування вiд компанiй-перестраховикiв по переданим страховим зобов'язанням.
Суми до вiдшкодування вiд перестраховикiв розраховуються на основi резервiв збиткiв або врегульованих збиткiв по
перестрахованим договорам.
Премiї по договорам, прийнятим у перестрахування, вiдображаються у складi доходiв по прямому страхуванню вiдповiдно до
класифiкацiї первiсних договорiв страхування.
Суми, що вiдшкодовуються по договорах перестрахування, оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кожну звiтну дату. Подiбнi
активи знецiнюються в результатi подiї, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активiв, що й свiдчить про те, що Компанiя може не
одержати всю належну їй суму, за умови, що зазначена подiя має вплив на розмiр вiдшкодування, яке Компанiя повинна одержати вiд
перестраховика, i його можна оцiнити з достатнiм ступенем надiйностi.
Дохiд вiд регресу
Дохiд вiд регресу включає дохiд, отриманий вiд заходiв досудового врегулювання та судового захисту вiд третьої сторони, такої як
вiдповiдач. Компанiя визначає дохiд одразу пiсля пiдписання мирової угоди або винесення позитивного судового рiшення i коли суму
можливо отримати.
Перевiрка адекватностi зобов'язань
Станом на кожну звiтну дату Компанiя оцiнює, чи є її страховi зобов'язання є адекватними. При проведеннi перевiрки
використовуються поточнi найкращi розрахунковi оцiнки всiх майбутнiх потокiв коштiв вiдповiдно до умов укладених договорiв, а
також вiдповiдних витрат по врегулюванню претензiй i iнвестицiйного доходу вiд розмiщення активiв, використовуваних для
покриття страхових резервiв. У випадку виявлення дефiциту коштiв Компанiя формує додатковий резерв (“резерв ризику, що не
минув”).
Розкриття показникiв фiнансової звiтностi:
1. Дохiд вiд реалiзацiї
2014 2013
Доход вiд страхової дiяльностi 52630,0 54127,0
Страховi платежi за 2014 року склали 46966,3 тис. грн.
Порiвнюванi данi показникiв валових пiдписаних премiй за 2014 та 2013 роки в розрiзi видiв страхування:
Показники Надходження страхових платежiв,
тис. грн. Повернуто страхових платежiв,
тис. грн. Надходження страхових платежiв,
тис. грн. Повернуто страхових платежiв,
тис. грн.
2014 2013
Всього добровiльного: 39504,9 933,8 64729,9 681,9
Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв 22549,4 889,7 46704,9 603,6
Добровiльне залiзничного транспорту 0,0 0,0 13,8 0,0
Добровiльне наземного транспорту (крiм залiзничного) 11694,8 39,4 13447,0 73,8
Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 485,4 0,0 200,2 0,0
Добровiльне страхування майна 3535,3 4,0 4151,5 4,5
Добровiльне вiдповiдальнiсть власникiв транспортних засобiв 103,6 0,0 41,0 0,0
Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 25,2 0,0 171,5 0,0
Добровiльне вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 3,2 0,0 0,0 0,0
Фiнансовi ризики 11107,9 0,0 0,0 0,0
Добровiльне медичне страхування 0,05 0,0 0,0 0,0
Страхування здоров’я на випадок хвороби 0,02 0,0 0,0 0,0
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Всього обов`язкового: 8412,4 17,2 8114,2 10,6
Обов'язкове страхування працiвники пожежної охорони
392,2 0,0 25,1 0,0
Обов'язкове страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 351,9 0,0 59,5 0,0
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв 7536,9 16,2 7738,1 9,3
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на
об'єктах пiдвищеної небезпеки 1,4 0,0 19,8 0,0
Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв 8,6 0,0 37,8 0,0
Обов'язкове страхування предмету iпотеки 121,4 1,0 233,9 1,3
2. Страховi вiдшкодування за 2014 рiк склали 8203,3 тис. грн.
Порiвнюванi данi показникiв страхових вiдшкодувань та вiдшкодувань вiд перестраховикiв за 2014 та 2013 роки в розрiзi видiв
страхування:
Показники Страховi виплати,
тис. грн. Вiдшкодування вiд перестраховикiв,
тис. грн. Страховi виплати,
тис. грн. Вiдшкодування вiд перестраховикiв,
тис. грн.
2014 2013
Всього добровiльного: 5455,1 103,0 3792,5 51,0
Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв 34,3 0,0 61,9 0,0
Добровiльне наземного транспорту (крiм залiзничного) 5354,3 72,3 3724,2 51,0
Добровiльне страхування майна 57,0 30,7 6,4 0,0
Добровiльне вiдповiдальнiсть власникiв транспортних засобiв 9,5 0,0
Всього обов`язкового: 2748,2 0,0 1704,3 0,0
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв 2748,2 0,0 1704,3 0,0
3. Страховi премiї, що сплачуються перестраховикам вiдповiдно до договорiв перестрахування ризикiв за 2014 рiк становлять 7259,1
тис. грн. Порiвнюванi данi показникiв премiй переданих в перестрахування за 2014 та 2013 роки в розрiзi видiв страхування:
Показники Премiї переданi в перестрахування,
тис. грн. Премiї переданi в перестрахування,
тис. грн..
2014 рiк 2013 рiк
Всього добровiльного: 6469,6 6424,3
Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв 101,2 307,4
Добровiльне наземного транспорту (крiм залiзничного) 3629,9 4577,4
Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 220,7 92,2
Добровiльне страхування майна 1726,0 1435,4
Добровiльне вiдповiдальнiсть власникiв транспортних засобiв 23,7 5,5
Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 4,6 6,4
Фiнансовi ризики 763,5
Всього обов`язкового: 789,5 65,6
Обов'язкове страхування працiвники пожежної охорони
340,5 0,0
Обов'язкове страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 432,6 0,0
Обов'язкове страхування предмету iпотеки 16,4 65,6
Основнi партнери перестраховики резиденти :
ПрАТ "СК "КОНТАКТ Страхування"
ТДВ "ДЕЛЬТА РЕ"
ПрАТ "СК "Альфа Страхование"
ПрАТ" УАСК "АСКА"
ТДВ "СК "АЛЬЯНС УКРАЇНА"
ПрАТ "СК "КРЕМIНЬ"
Основнi партнери перестраховики нерезиденти :
SCOR GLOBAL LIFE, Францiя
SCOR PERESTRAKHOVANIE, РФ
Русское Перестраховочное Общество ОАО, РФ
ЮНИТИ РЕ ООО, РФ
4. Страховi резерви
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».
Станом на 31.12.2014р. Компанiя оцiнила, чи є її страховi зобов'язання є адекватними. При проведеннi перевiрки використовувались
поточнi найкращi розрахунковi оцiнки всiх майбутнiх потокiв коштiв вiдповiдно до умов укладених договорiв, а також вiдповiдних
витрат по врегулюванню претензiй i iнвестицiйного доходу вiд розмiщення активiв, використовуваних для покриття страхових
резервiв. Також 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».
2014 рiк
Усього Перестрахування Нетто
Резерви збиткiв
Резерв заявлених але неурегульованих збиткiв 1833,1 (252,5) 1580,6
Резерв збиткiв що вiдбулися, але незаявленi 772,2 772,2
Усього резервiв збиткiв 2605,3 (252,5) 2352,8
Резерв незаробленої премiї 12563,6 (2327,5) 10236,1
Резерв коливань збитковостi 5373,5 5373,5
Усього страхових резервiв 20542,4 (2580,0) 17962,4
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2013 рiк
Усього Перестрахування Нетто
Резерви збиткiв
Резерв заявлених але неурегульованих збиткiв 1 200,3 (10) 1 190,3
Резерв збиткiв що вiдбулися, але незаявленi 664,6 664,6
Усього резервiв збиткiв 1 864,9 (10) 1 854,9
Резерв незаробленої премiї 25 397,0 (2 238,0) 23 159,0
Резерв коливань збитковостi 3 597,4 3 597,4
Усього страхових резервiв 30859,3 (2 248,0) 28 611,3
5. Умовнi зобов'язання
Незавершенi судовi розгляди
У процесi здiйснення своєї звичайної дiяльностi Компанiя зустрiчається з рiзними видами юридичних претензiй. Судовi розгляди в
рамках страхової дiяльностi враховуються в iнших резервах нiж технiчнi. Компанiя не має iнших судових розглядiв за станом на 31
грудня 2014 року.
Керiвництво вважає, що остаточна величина зобов'язань, що виникають у результатi судових розглядiв (у випадку наявностi таких),
не буде мати iстотного негативного впливу на фiнансове становище або подальшу дiяльнiсть Компанiї, тому резерв судових витрат не
формувався станом на 31.12.2014 року.
Умовнi податковi зобов'язання
Компанiя здiйснює операцiї в однiй податковiй юрисдикцiї. Податкова система України є вiдносно новою й характеризуються
наявнiстю часто мiнливих нормативних документiв, якi, у багатьох випадках, мiстять неоднозначнi, часом суперечливi
формулювання, вiдкритi для рiзних iнтерпретацiй з боку податкових органiв. Найчастiше мiнливi норми законодавства допускають
рiзнi iнтерпретацiї з боку податкових органiв, що мають право накладати значнi штрафи, нараховувати й стягувати пенi.
На думку керiвництва, податковi зобов'язання були повнiстю вiдображенi в данiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, виходячи з
iнтерпретацiї керiвництвом чинного податкового законодавства України, офiцiйних коментарiв нормативних документiв i розв'язкiв
судових органiв.
Керiвництво Компанiї вважає, що за станом на 31 грудня 2014 року в Компанiї не iснує потенцiйних умовних податкових зобов'язань.
6. Адмiнiстративнi витрати
Показники 2014,
тис. грн. 2013,
тис. грн.
Автотранспортнi послуги 10,0 0,0
Амортизацiя 244,0 154,7
Оренда примiщень 649,0 513,1
Оренда iнша 33,2 4,4
Аудиторськi послуги 15,0 11,0
Благодiйнiсть 0,0 5,2
Витрати на вiдрядження 72,3 117,1
Iнтернет 19,3 16,2
Iнформацiйно-консультацiйнi послуги 61,4 35,2
Комiсiя при покупцi (продажу) валюти 7,4 4,0
Матерiальнi витрати 136,0 82,1
Мобiльний зв'язок 43,5 57,7
Податки та збори 157,5 58,3
Нотарiальнi послуги 4,6 11,5
Обслуговування банк-клiєнт 3,9 7,2
Вiдрахування на соцiальнi заходи 343,3 374,9
Почтовi послуги 33,3 49,2
Представницькi витрати 1,0 15,7
Iншi послуги банку 114,5 114,4
Iншi послуги 64,8 9,9
Витрати на оплату працi 688,1 683,7
Розрахункове обслуговування 13675,8 14668,0
Рекламнi послуги 44,8 161,1
Обслуговування основних засобiв 25,4 20,6
Стацiонарний телефонний зв’язок 41,1 35,9
Судовi витрати 0,0 0,0
Експлуатацiйнi витрати 150,5 113,4
Юридичнi послуги 10,0 40,0
Всього 16 649,7 17 364,5
7. Витрати на збут
Показники 2014,
тис. грн. 2013,
тис. грн.
Амортизацiя 0,0 7,6
Iнформацiйно-консультацiйнi послуги 4092,5 240,6
Комiсiйна винагорода агенту 16796,9 27108,3
Матерiальнi витрати 295,4 121,8
Вiдрахування на соцiальнi заходи 337,3 428,8
Витрати на оплату працi 905,4 1141,5
Рекламнi послуги 91,8 226,4
Обслуговування основних засобiв 30,9 22,3
Послуги актуарiя 0,0 1,4
Всього 22 550,2 29298,6

8. Iншi доходи, iншi витрати
Показники 2014,
тис. грн. 2013,
тис. грн.
Iншi доходи
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Дохiд вiд продажу акцiй та корпоративних прав 334,6 0,0
Дохiд вiд продажу векселiв 0,0 0,0
Дохiд вiд продажу iнвестицiйних сертифiкатiв 25594,8 39800,0
Дохiд вiд продажу облiгацiй 0,0 10125,8
Дохiд вiд реалiзацiї регрессного права (перевищення вiдшкодування) 32,9 9,0
Iншi доходи 3,8 0,0
Всього iншi доходи 26 019,0 49 967,3
Iншi витрати
Собiвартiсть реалiзованих/списаних необоротних активiв 2,4 0,0
Комiсiйна винагорода торговця ЦП 18,3 7,5
Послуги зберiгача (реєстратора) 9,1 10,1
Собiвартiсть реалiзованих цiнних паперiв 26270,5 50304,7
Всього iншi витрати 26 273,0 50 322,3
9. Iншi фiнансовi доходи, фiнансовi витрати
Показники 2014,
тис. грн. 2013,
тис. грн.
Iншi фiнансовi доходи
вiдсотки вiд банкiвських вкладiв 2926,0 2304,9
Iнвестицiйний дохiд вiд вкладень коштiв централiзованих резервних фондiв (МТСБУ) 285,8 121,6
Всього 3211,8 2426,5
Фiнансовi витрати 38,4 0,0
10. Операцiйнi доходи та витрати
Показники 2014,
тис. грн. 2013,
тис. грн.
Операцiйнi доходи
Агентська винагорода 1,3
Курсовi ризницi 3,0 0,0
Реалiзацiя регресного права 829,0 719,6
Iншi доходи 74,0 24,9
Всього операцiйнi доходи 906,0 714,0
Операцiйнi витрати
Комiсiйна винагорода брокеру 9,0 1,9
Курсова ризниця 99,4 12,2
Витрати на послуги асисстансу 55,8 29,3
Iнформацiйно-консультацiйнi витрати 144,7 88,9
Витрати на оплату працi та вiдрахування в соцiальнi фонди 489,2 377,3
Матерiальнi затрати 41,1 57,9
Послуги актуарiя 6,0 7,5
Послуги сюрвеєра
Витрати на експертизи 199,4 169,2
Юридичнi послуги
Iншi витрати 150,1 47,2
Вiдрахування у централiзованi страховi фонди 231,3 171,5
Членськi внески 96,0 109,1
Всього операцiйнi витрати 1522,0 1072,0
11. Податок на прибуток
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод:
Найменування показника 2014,
тис. грн. 2013,
тис. грн.
1
Поточний податок на прибуток 1761,0 2430,9
Вiдстроченi податковi активи: 694,8 0,0
на початок звiтного року
на кiнець звiтного року 0,0 694,8
Вiдстроченi податковi зобов'язання:
-
-
на початок звiтного року
на кiнець звiтного року
Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього 2456,0 1736,1
у тому числi: 1761,0 2430,9
поточний податок на прибуток
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 694,8 694,8
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань
Вiдображено у складi власного капiталу - усього 2456,0 1736,1
у тому числi: 1761,0 2430,9
поточний податок на прибуток
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 694,8 -
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 включали в себе резерви незароблених премiй з
урахуванням часток перестраховикiв.
Вiдповiдно до змiн податкового законодавства, що вступили в дiю з 01.01.2015р., вiдстроченi податковi активи/ зобов’язання не
розраховувались.
12. Сукупний дохiд
Доходи/витрати вiд операцiй переоцiнки фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю вiдображаються в
складi сукупного доходу, а саме:
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Показники 2014,
тис. грн. 2013,
тис. грн.
Дооцiнка фiнансових iнвестицiй 8033,5 32,0
Знецiнення фiнансових iнвестицiй 358,8 0,0
Всього сукупний дохiд 7674,7 32,0
13. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Товариства – лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi мають невизначений термiн корисного використання,
оцiнюються за собiвартiстю, амортизацiя на нематерiальнi активи з невизначеним строком використання не нараховується.
За iсторичною вартiстю Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi
Справедлива вартiсть 276,5
Чиста балансова вартiсть
31 грудня 2014 року 276,5
14. Основнi засоби
За iсторичною вартiстю Будiвлi Машини та обладнання Меблi та приладдя Всього
Справедлива вартiсть 01.01.2014 653,5 333,3 987,0
Надходження 7,8 45,0 52,8
Вибуття 24,1 53,1 77,2
31 грудня 2014 року 637,2 325,3 962,5
Накопичена амортизацiя
31 грудня 2013 року 349,3 301,4 650,7
Нарахування за рiк 191,5 35,6 227,1
Вибуття 26,3 48,5 74,8
Iншi змiни
31 грудня 2014 року 514,5 288,5 803,0
Чиста балансова вартiсть
31 грудня 2014 року 122,7 36,8 159,5
31 грудня 2013 року 304,4 31,9 336,3
15. Iнвестицiї, доступнi для продажу
2014,
тис. грн. 2013,
тис. грн.
Цiннi папери на продаж 39156,4 22392,0
Всього 39156,4 22392,0
16. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї
Товариство володiє та облiковує iнвестицiю в асоцiйовану компанiю за методом участi у капiталi: ПрАТ "Бiлоцеркiвсiльрибгосп" (код
ЄДРПОУ 00476688), 602 133 шт. акцiй (34% участi), балансова вартiсть iнвестицiї складає 0,00 грн.
17. Запаси
2014,
тис. грн. 2013,
тис. грн.
Сировина та матерiали
(за iсторичною собiвартiстю) 294,0 380,0
Всього запаси 294,0 380,0
18. Дебiторська заборгованiсть
2014,
тис. грн. 2013,
тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за послуги 1150,0 315,0
Розрахунки з бюджетом 781,0 45,0
Iнша дебiторська заборгованiсть 5574,0 6466,0
Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв 149,0 155,0
Всього 7654,0 6981,0
19. Грошовi кошти
2014,
тис. грн. 2013,
тис. грн.
Каса та рахунки в банках, грн. 4256,0 9675,0
Банкiвськi депозити, грн. 13002,0 25450,0
Всього грошовi кошти 17258,0 35126,0
20. Статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2014 та 31 грудня 2013 року зареєстрований статутний фонд подiлений на 1 000 000 (Один мiльйон) простих
iменних акцiй, номiнальною вартiстю 25,00 грн. (Двадцять п’ять гривень) кожна. Змiн в статутному капiталi не вiдбувалось.
21. Забезпечення наступних виплат та платежiв
2014,
тис. грн. 2013,
тис. грн.
Забезпечення виплат персоналу 71,0 129,0
Всього забезпечення 71,0 129,0
22. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
2014,
тис. грн. 2013,
тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 51,0 54,0
Кредиторська заборгованiсть за авансами 1,0 17,0
Розрахунки з бюджетом 0,0 871,0
Заробiтна плата та соцiальнi внески 25,0 25,0
Кредиторська заборгованiсть за операцiями страхування 428,0 515,0
Iншi 5,0 283,0
Всього кредиторська заборгованiсть 510,0 1544,0
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23. Розкриття iнформацiї з пов’язаними сторонами
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 Пiдприємство, 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 2014 року не проводилося.
Виплачена винагорода управлiнському персоналу за 2014 рiк становить 234 498,75 грн.
Також були укладенi наступнi правочини з пов’язаними особами :
1. Кузнєцов Олександр Анатолiйович
Договiр купiвлi – продажу цiнних паперiв №БВ123/14 вiд 27.05.14р. на суму 800 000,00 грн. , щодо продажу iнвестицiйних
сертифiкатiв. Зобов’язання по договору сторонами виконано в повному обсязi.
З пов’язаною особою укладено договори страхування :
- Договiр 03-а/14/ЦО вiд 21.01.14р. страхова премiя по договору 5775,00 грн.
- Договiр 02-а/14/ЦО вiд 21.01.14р. страхова премiя по договору 9355,50 грн.
- Договiр АС6315338 вiд 15.04.14р. страхова премiя по договору 597,05 грн.
- Договiр АС6314755 вiд 15.04.14р. страхова премiя по договору 557,25 грн.
- Договiр 14-нс/14/цо вiд 18.09.14р. страхова премiя по договору 2430,00 грн.
- Договiр 12-ип/14/цо вiд 20.10.14р. страхова премiя по договору 652,50 грн.
Страхових випадкiв по даним договорам на дату складання цiєї звiтностi не було.
2. Кунченко Олександр Євгенiйович
З пов’язаною особою укладено наступнi договори страхування :
Договiр АС9874650 вiд 18.03.14р. страхова премiя по договору 557,25 грн.
Договiр 10-ип/14/цо вiд 09.09.14р. страхова премiя по договору 2807,10 грн.
Договiр 22-а/14/цо вiд 19.11.14р. страхова премiя по договору 13 300,00 грн.
Страхових випадкiв по даним договорам на дату складання цiєї звiтностi не було
3. Спренгель Андрiй Станiславович
З пов’язаною особою укладено договори страхування :
Договiр АС6320423 вiд 17.03.14р. страхова премiя по договору 716,46 грн.
Договiр 19-а/14/цо вiд05.09.14р. страхова премiя по договору 31 445,00 грн.
Договiр 11-нс/14/цо вiд 05.09.14р. страхова премiя по договору 105,00 грн.
Договiр 05-дго/14/цо вiд 05.09.14р. страхова премiя по договору 210,00 грн.
Договiр 001-фр/14/цо вiд 27.11.14р. – страхова премiя по договору 76,00 грн.
Страхових випадкiв по даним договорам на дату складання цiєї звiтностi не було.
24. Розкриття iнформацiї по сегментам
Операцiйний сегмент являє собою компонент дiяльностi Товариства, який залучений в комерцiйну дiяльнiсть, вiд якого Товариство
отримує прибутки або несе збитки (включаючи прибутки i збитки щодо операцiй з iншими компонентами дiяльностi Товариства),
результати дiяльностi якого регулярно аналiзуються особою, вiдповiдальною за прийняття операцiйних рiшень при розподiлi ресурсiв
мiж сегментами i при оцiнцi фiнансових результатiв їх дiяльностi, i щодо якого доступна фiнансова iнформацiя.
Так як Компанiя займається виключно страховою дiяльнiстю, то всi отриманi доходи та понесенi витрати вiдносяться також виключно
до страхової дiяльностi. Керiвництво не використовує розподiл доходiв та витрат в розрiзi компонентiв дiяльностi для прийняття
управлiнських рiшень та здiйснення оцiнки фiнансової дiяльностi Товариства. Тому розподiл дiяльностi по операцiйним сегментам не
здiйснюється i не описується в звiтностi.
25. 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 2014 року – 0,87%. , а
на 31 грудня 2013 року складає 3,47%
26. Робота служби внутрiшнього аудиту.
З метою удосконалення системи управлiння ризиками, контролю та корпоративного управлiння, для забезпечення надiйностi та
ефективностi системи внутрiшнього контролю в Товариствi створена служба внутрiшнього аудиту, дiяльнiсть якої регламентована
«Положенням про службу внутрiшнього аудиту( контролю)», нова редакцiя якого затверджена Протоколом Наглядової ради № 158
вiд 17.11.2014 року.
Вiддiл фiнансового аналiзу та аудиту Товариства є органом оперативного контролю наглядової ради , пiдпорядковується наглядовiй
радi банку та звiтує перед нею. Служба внутрiшнього аудиту Товариства в процесi проведення перевiрок керується чинним
законодавством України та нормативними актами НКФП.
Дiяльнiсть вiддiлу внутрiшнього аудиту Товариства у 2014 року була направлена на перевiрку й оцiнку адекватностi та ефективностi
системи внутрiшнього контролю та якостi виконання призначених обов'язкiв спiвробiтниками Компанiї, надання незалежної оцiнки
системи внутрiшнього контролю, встановленого у Компанiї, контролю за ризиками, зменшення ризикiв у проведеннi операцiй,
пов'язаних з рацiональним та ефективним використанням ресурсiв Компанiї.
Пiд час перевiрок, головна увага зосереджувалася на:
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• своєчасному виявлення ризикiв, пов’язаних з рацiональним та ефективним використанням ресурсiв Компанiї та визначення їх
оцiнки;
• дотримання Компанiєю вимог чинного законодавства, нормативних актiв НКФПУ, економiчних нормативiв тощо;
• аналiзi iнформацiйної системи, включаючи систему бухгалтерського облiку i супутнiх видiв контролю, вивченнi фiнансової та
операцiйної iнформацiї, дослiдженнi економiчностi та ефективностi операцiй з метою оцiнки внутрiшнього контролю.
27. Подiї пiсля Балансу
За перiод з 31 грудня 2014 р. по 27 лютого 2015 р. не вiдбувалися подiї, якi б суттєво вплинули на показники фiнансової звiтностi.
Керiвник А.С. Спренгель
Головний бухгалтер Н.В. Галицька

Продовження тексту приміток
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