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34. Примітки

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, відомості щодо участі емітента в створенні
юридичних осіб, інформація щодо посади корпоративного секретаря, інформація про рейтингове агентство,
інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв), інформація
про дивіденди, інформація про осіб, послугами яких користується емітент, опис бізнесу, текст аудиторського висновку
(звіту) не надається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів (відповідно до пп.2) п.1 Глави 4 Розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013). Iнформацiя про органи управлiння емiтента
в розділі "Основні відомості про емітента" не заповнювалась тому, що емiтент є акцiонерним товариством. В розділі
"Основні відомості про емітента" не вказано серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, оскільки свідоцтва про
державну реєстрацію в Товаристві немає. Облiгацiї (будь-яких видів), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери,
сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розміщувалися. Фактiв викупу та продажу
раніше викуплених Товариством власних акцiй за звiтний перiод не було. Інформацiя про собiвартiсть реалiзованої
продукцiї, та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювались тому, що вид
дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу
та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Товариство не розміщувало боргові цінні папери, тому
інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється. Інформація про випуски іпотечних
облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих
випусків іпотечних облігацій емітента немає. Iпотечне покриття вiдсутнє, тому Інформація про склад, структуру і розмір
іпотечного покриття не заповнюється. Iпотечнi сертифiкати не розміщувалися. Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй.
Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитним договорами (договорами позики), права
вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не заповнюється у
зв'язку з тим, що іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувались). Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй.
Сертифiкати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались), ФОН немає. У розділі "Відомості про аудиторський
висновок (звіт)" не наводиться інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та строк дії свідоцтва
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів, оскільки емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів. Емiтент складає фiнансову
звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв, тому річна фінансова звітність за П(С)БО не наводиться. Звiт про стан
об`єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв`язку з тим, що цiльовi облiгацiї, виконання зобов`язань за якими забезпечене
об`єктами нерухомостi, товариством не розміщувалися. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що
здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається,
оскільки випуск боргових цінних паперів емітентом не здійснювався, відповідна річна фінансова звітність не
складалася. Розділ iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не
заповнюється, оскiльки протягом звiтного перiоду вiдповiднi рiшення органами Товариства не приймалися. В розділі
"Основні відомості про емітента" вказано статутний капітал у розмірі 25000000 грн. на 31.12.2016 р. Після звітних подій,
а саме 10.01.2017 р. НКЦПФР зареєстровано збільшення статутного капіталу на 25000000 грн. (свідоцтво №01/1/2017
від 10.01.2017 р.). Статутний капітал Товариства після збільшення становить 50000000 грн. Зміни щодо посадової
особи головного бухгалтера після закінчення звітного періоду: 06.02.2017 року Головою правлiння ПрАТ «СК
«ЮНIВЕС» (далi по тексту – «Товариство») прийнято наступне рiшення: перевести з 07.02.2017 року (вважати першим
днем перебування на посадi) з займаної посади Головного бухгалтера Товариства (вважати останнiм днем
перебування на посадi 06.02.2017 року) безстроково на посаду Заступника Головного бухгалтера Товариства Позняк
А.Г.; обґрунтування змiн: подана особисто Позняк А.Г. заява про переведення. 06.02.2017 року Головою правлiння
Товариства прийнято наступне рiшення: перевести з 07.02.2017 року (вважати першим днем перебування на посадi) з
займаної посади начальника вiддiлу контролю та облiку за сумiсництвом (вважати останнiм перебування на посадi
06.02.2017 року) безстроково на посаду Головного бухгалтера Товариства за сумiсництвом Пачковську Наталiю
Павлiвну; обґрунтування змiн: необхiднiсть замiщення вакантної посади Головного бухгалтера Товариства. Тому саме
ця посадова особа підписує фінансову звітність емітента.



ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІВЕС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) д/н

3. Дата проведення державної реєстрації 09.09.2003

4. Територія (область)* м. Київ

5. Статутний капітал (грн) 25000000

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

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб) 74

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

65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя

66.22 - Діяльність страхових агентів і брокерів

66.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

10. Органи управління підприємства д/н

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

АТ «Таскомбанк»

5) МФО банку 339500

6) Поточний рахунок 26507040696001



V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи

Спренгель Андрiй Станiславович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)** або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження*** 1981

5) освіта*** Вища

6) стаж роботи (років)*** 14

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав***

ПрАТ «СК «ЮНIВЕС», заступник Генерального директора

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

18.04.2016, 30.04.2017 р. включно

9) опис Повноваження: Правління є колегіальним виконавчим органом
Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю
Товариства. Голова правління вправі без довіреності діяти від імені
Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти
правочини від імені Товариства, видавати накази та давати
розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками
Товариства. Обов'язки: дотримуватися чинного законодавства
України, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, а
також рішень і вказівок Загальних зборів та Наглядової ради
Товариства; забезпечувати виконання планів фінансово-
господарської діяльності Товариства; забезпечувати зберігання та
ефективне розпорядження майном Товариства; забезпечувати
своєчасну сплату податків, зборів та обов’язкових платежів до
бюджету, здачу звітності та адміністративних даних; контролювати
роботу і забезпечувати ефективну взаємодію підрозділів
Товариства; зберігати комерційну таємницю Товариства та
здійснювати заходи щодо її охорони; забезпечувати членам
Наглядовій раді та Ревізійній комісії (Ревізора) Товариства доступ
до інформації та документів про діяльність Товариства, окрім
інформації, яку відповідно до чинного законодавства України
заборонено розголошувати цим особам; здійснювати інші обов’язки,
пов’язані з реалізацією його компетенції. Інформація про розмiр
виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується,
оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не
здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи 14 років. Посади, які особа займала
протягом останніх п'яти років: директор, заступник Вiце-
Президента з продажiв, заступник Вiце-Президента з розвитку
регiональної мережi, заступник Генерального директора, Голова
правлiння. Посадова особа не надала згоду на розкриття
паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не
обіймає. Протягом звітного періоду в персональному складі
посадової особи відбулися зміни: 18.04.2016 року Наглядовою
радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНIЯ «ЮНIВЕС» прийнято наступнi рiшення (Протокол №
200 вiд 18.04.2016 року): продовжити повноваження Спренгеля
Андрiя Станiславовича на посадi Голови правлiння ПрАТ «СК
«ЮНIВЕС» до 30.04.2017 року включно. Обґрунтування змiн:
необхiднiсть формування правомочного складу правлiння;
затвердити склад правлiння Товариства з 18.04.2016 року в
кiлькостi 1 особи, а саме: Голова правлiння Спренгель А.С. з
термiном повноважень до 30.04.2017 року включно.

1) посада* Голова Наглядової ради (акціонер)

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження*** 1966

5) освіта*** Вища

6) стаж роботи (років)*** 28

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав***

ТОВ «Таврiйська iнвестицiйна група», заступник директора

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

07.04.2015, 30.04.2018 включно

9) опис Повноваження: Наглядова рада є органом, що здійснює захист
прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної
Статутом та чинним законодавством України, контролює та
регулює діяльність Голови та членів правління. До компетенцiї
наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених



Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на
вирiшення наглядової ради Загальними зборами. Голова
наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання
наглядової ради та головує на них, організовує та вiдкриває
загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв,
здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та
Положенням про наглядову раду. Обов'язки: дiяти в iнтересах
Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним
законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про
наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та
наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у загальних
зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради; дотримуватися всiх
встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу,
безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не
розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка
стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової
ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також
використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi
повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан
Товариства. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в
натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним
акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі
та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 28 років.
Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: заступник
директора, Голова Наглядової ради, Голова Ревізійної комісії.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Обіймає посаду заступника директора і Голови Ревізійної комісії
ТОВ «Техресурси», місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., м.
Запоріжжя, вул. Сталеварiв, 3А; Голови Наглядової ради ПРАТ
"БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП", місцезнаходження: 09132, Київська
обл., Білоцерківський р-н, с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева, буд. 2-
А. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному
періоді не було. Посадова особа є акціонером Товариства.

1) посада* Член Наглядової ради (акціонер)

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження*** 1967

5) освіта*** Вища

6) стаж роботи (років)*** 31

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав***

ТОВ "ТЕХРЕСУРСИ", директор

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

07.04.2015, 30.04.2018 включно

9) опис Повноваження: Наглядова рада є органом, що здійснює захист
прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної
Статутом та чинним законодавством України, контролює та
регулює діяльність Голови та членів правління. До компетенцiї
наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених
Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на
вирiшення наглядової ради Загальними зборами. Обов'язки: дiяти в
iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати
своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним
законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про
наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та
наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у загальних
зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради; дотримуватися всiх
встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу,
безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не
розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка
стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової
ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також
використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi
повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан
Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в
тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам
емітента не вказується, оскільки Товариство є приватним
акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного
(відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей
за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи
31 рік. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років:
директор, Член Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду
на розкриття паспортних даних. Обіймає посаду директора ТОВ
«Техресурси», місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул.
Сталеварiв, 3А; Члена Наглядової ради ПРАТ



"БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП", місцезнаходження: 09132, Київська
область, Білоцерківський р-н, с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева,
буд. 2-А. Змін у персональному складі щодо посадової особи у
звітному періоді не було. Посадова особа є акціонером Товариства.

1) посада* Член Наглядової ради (акціонер)

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження*** 1974

5) освіта*** Вища

6) стаж роботи (років)*** 25

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав***

ТОВ «КУА «ЮНIВЕС», директор

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

07.04.2015, 30.04.2018 включно

9) опис Повноваження: Наглядова рада є органом, що здійснює захист
прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної
Статутом та чинним законодавством України, контролює та
регулює діяльність Голови та членів правління. До компетенцiї
наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених
Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на
вирiшення наглядової ради Загальними зборами. Обов'язки: дiяти в
iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати
своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним
законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про
наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та
наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у загальних
зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради; дотримуватися всiх
встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу,
безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не
розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка
стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена наглядової
ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також
використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi
повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан
Товариства. Інформація про розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в
натуральнiй формi, не вказується, оскільки емітент є приватним
акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі
та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 25 років.
Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор,
Член Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних. Обіймає посаду Члена Наглядової
ради ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП", місцезнаходження:
09132, Київська область, Білоцерківський р-н, с. Вільна Тарасівка,
вул. Травнева, буд. 2-А; директора ТОВ «КУА «ЮНIВЕС»,
місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. Червоноармiйська, 72. Змін у
персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не
було. Посадова особа є акціонером Товариства.

1) посада* Голова Ревізійної комісії

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження*** 1977

5) освіта*** Вища

6) стаж роботи (років)*** 21

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав***

ТОВ «КУА «ЮНІВЕС», головний бухгалтер

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

13.04.2016, 30.04.2018 включно

9) опис Повноваження: Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який
здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії
доступ до всієї інформації про фінансово-господарську діяльність
Товариства та до відповідних документів. Ревізійна комісія має
право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та
вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени
Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах
та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом
дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати
участь у засіданнях Наглядової ради. Обов'язки: Члени Ревізійної



комісії зобов’язані не розголошувати відомості про діяльність
Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством
України та Статутом, додержуватися Статуту, сумлінно
здійснювати перевірки діяльності Товариства. За підсумками
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за
результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в
якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та
повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти
порушення чинного законодавства України під час провадження
фінансово-господарської діяльності, а також встановленого
порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
Висновок доповідається Ревізійною комісією на Загальних зборах.
Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у
натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не
вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним
товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого)
розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі
та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 21 рік. Посади,
які особа займала протягом останніх п'яти років: головний
бухгалтер, заступник головного бухгалтера, Голова ревізійної
комісії. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних
даних. Обіймає посади: Головного бухгалтера ТОВ «КУА
«ЮНIВЕС», місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул.
Червоноармiйська, 72; Головного бухгалтера Головного
бухгалтера ТОВ «СОСНОВИЙ БIР-5», місцезнаходження: 03680,
м.Київ, вул. Червоноармiйська, буд. 72; Головного бухгалтера ТОВ
«ЛС-ЛЕНД УКРАЇНА», місцезнаходження: 03680, м.Київ, вул.
Червоноармiйська, буд. 72; Головного бухгалтера ТОВ «ЮНКОРД»,
місцезнаходження: 03057, м.Київ, пр. Перемоги, буд. 41, корпус А;
Ревізора ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП", місцезнаходження:
09132, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Вільна Тарасівка, вул.
Травнева, буд. 2-А. Протягом звітного періоду в персональному
складі посадової особи відбулися зміни: На чергових Загальних
зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «ЮНIВЕС» (Протокол № 23 вiд
13.04.2016 року) 13.04.2016 року було прийнято рiшення
продовжити термiн повноважень Голови та члена Ревiзiйної комiсiї
ПрАТ «СК «ЮНIВЕС» до 30.04.2018 року включно, а саме: На
пiдставi статтi 33 Закону України «Про акцiонернi товариства»
продовжити повноваження Оганесян Л.С. на посадi Голови
Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «СК «ЮНIВЕС» по квотi ТОВ «КУА
«ЮНIВЕС» ПВIФ «ВЕС-IНВЕСТ»; обґрунтування змiн: додержання
порядку формування та вiдкликання органiв управлiння.

1) посада* Член Ревізійної комісії

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження*** 1978

5) освіта*** Вища

6) стаж роботи (років)*** 22

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав***

ТОВ «КУА «ЮНІВЕС», заступник директора

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

13.04.2016, 30.04.2018 включно

9) опис Повноваження: Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який
здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії
доступ до всієї інформації про фінансово-господарську діяльність
Товариства та до відповідних документів. Ревізійна комісія має
право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та
вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени
Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах
та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом
дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати
участь у засіданнях Наглядової ради. Обов'язки: Члени Ревізійної
комісії зобов’язані не розголошувати відомості про діяльність
Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством
України та Статутом, додержуватися Статуту, сумлінно
здійснювати перевірки діяльності Товариства. За підсумками
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за
результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в
якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та
повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти
порушення чинного законодавства України під час провадження
фінансово-господарської діяльності, а також встановленого
порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
Висновок доповідається Ревізійною комісією на Загальних зборах.
Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у
натуральній формі, наданої посадовим особам емітента не
вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним
товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого)
розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі
та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 22 роки.



Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років:
заступника директора, Ревiзор, Внутрiшній аудитор, начальник
вiддiлу контролю та облiку, Член ревізійної комісії. Посадова особа
не надала згоду на розкриття паспортних даних. Протягом звітного
періоду в персональному складі посадової особи відбулися зміни:
На чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «ЮНIВЕС»
(Протокол № 23 вiд 13.04.2016 року) 13.04.2016 року було
прийнято рiшення продовжити термiн повноважень Голови та
члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «СК «ЮНIВЕС» до 30.04.2018 року
включно, а саме: На пiдставi статтi 33 Закону України «Про
акцiонернi товариства» продовжити повноваження Пачковської
Н.П. на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «СК «ЮНIВЕС»;
обґрунтування змiн: додержання порядку формування та
вiдкликання органiв управлiння. Обіймає посади: заступника
директора, ревізора та внутрішнього аудитора ТОВ «КУА
«ЮНIВЕС», місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул.
Червоноармiйська, 72; начальника відділу контролю та обліку ПрАТ
«СК «ЮНІВЕС», місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика
Васильківська, буд. 72.

1) посада* Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи

Позняк Антонiна Григорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)** або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження*** 1966

5) освіта*** Вища

6) стаж роботи (років)*** 32

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав***

ПрАТ «СК «НОВА», головний бухгалтер

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

03.10.2016, Безстроково

9) опис Повноваження головного бухгалтера: Головний бухгалтер дiє вiд
iменi бухгалтерiї Товариства, представляє iнтереси Товариства у
взаємовiдносинах з iншими органiзацiями з господарсько-
фiнансових та iнших питань. В межах своєї компетенцiї пiдписує та
вiзує документи. Самостiйно веде листування з iншими
органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та
не вимагають рiшення керiвника пiдприємства. Вносить на розгляд
виконавчого органу Товариства пропозицiї по вдосконаленню
роботи бухгалтерiї тощо. Обов`язки головного бухгалтера:
Органiзацiя бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової
дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i
касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та
iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування
робiтниками бухгалтерiї Товариства. Інформація про розмiр
виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не вказується,
оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не
здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи 32 роки. Посади, які особа займала
протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посадова особа
не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-
яких інших підприємствах не обіймає. Протягом звітного періоду в
персональному складі посадової особи відбулися зміни: 21.06.2016
року Головою правлiння ПрАТ «СК «ЮНIВЕС» було прийнято
наступне рiшення: звiльнити 22.06.2016 року з посади Головного
бухгалтера ПрАТ «СК «ЮНIВЕС» Галицьку Н.В.; обґрунтування
змiн: подання Галицькою Н.В. заяви про звiльнення за власним
бажанням. Замiсть Галицької Н.В. на посаду Головного бухгалтера
тимчасово нiкого не призначено. 30.09.2016 року Головою
правлiння ПрАТ «СК «ЮНIВЕС» прийнято наступнi рiшення:
призначити з 03.10.2016 року (вважати першим днем перебування
на посадi) безстроково на посаду Головного бухгалтера
Товариства Позняк А.Г., обґрунтування змiн: необхiднiсть
замiщення вакантної посади Головного бухгалтера Товариства.
Зміни щодо посадової особи після закінчення звітного періоду:
06.02.2017 року Головою правлiння ПрАТ «СК «ЮНIВЕС» (далi по
тексту – «Товариство») прийнято наступне рiшення: перевести з
07.02.2017 року (вважати першим днем перебування на посадi) з
займаної посади Головного бухгалтера Товариства (вважати
останнiм днем перебування на посадi 06.02.2017 року) безстроково
на посаду Заступника Головного бухгалтера Товариства Позняк
А.Г.; обґрунтування змiн: подана особисто Позняк А.Г. заява про
переведення. 06.02.2017 року Головою правлiння Товариства
прийнято наступне рiшення: перевести з 07.02.2017 року (вважати
першим днем перебування на посадi) з займаної посади
начальника вiддiлу контролю та облiку за сумiсництвом (вважати
останнiм перебування на посадi 06.02.2017 року) безстроково на
посаду Головного бухгалтера Товариства за сумiсництвом
Пачковську Наталiю Павлiвну; обґрунтування змiн: необхiднiсть
замiщення вакантної посади Головного бухгалтера Товариства.
Тому саме ця посадова особа підписує фінансову звітність



емітента.

1) посада* Внутрішній аудитор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи

Литвиненко Олена Володимирівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)** або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження*** 1980

5) освіта*** Вища

6) стаж роботи (років)*** 14

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав***

ПрАТ «СК «ЮНІВЕС», начальник Управління методології,
андерайтингу та перестрахування

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

28.09.2016, Безстроково

9) опис Повноваження: Внутрішнім аудитором є особа, що проводить
внутрішній аудит (контроль), підпорядковується Наглядовій раді та
звітує перед нею. Обов'язки: нагляд за поточною діяльністю
Товариства; контроль за дотриманням законів, нормативно-
правових актів органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, та рішень органів управління
Товариства; перевірку результатів поточної фінансової діяльності
Товариства; аналіз інформації про діяльність фінансової установи,
професійну діяльність її працівників, випадки перевищення
повноважень посадовими особами Товариства; виконання інших
передбачених чинним законодавством України функцій, пов'язаних
з наглядом та контролем за діяльністю Товариства. Інформація про
розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, не
вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством,
яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи 14 років. Посади, які особа займала
протягом останніх п'яти років: начальника відділу страхування
Автокаско Управління авто страхування Департаменту
андерайтингу, методології та перестрахування; заступника
директора з андерайтингу особистих видів страхування
Департаменту андерайтингу, методології та розвитку страхових
продуктів; начальник відділу методології; начальник Управління
методології, андерайтингу та перестрахування; внутрішній аудитор.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Протягом
звітного періоду в персональному складі посадової особи відбулися
зміни: 27.09.2016 року Наглядовою радою ПрАТ «СК «ЮНIВЕС»
прийнято наступнi рiшення (Протокол засiдання Наглядової ради
№ 221 вiд 27.09.2016 року): звiльнити 27.09.2016 року (вважати
останнiм днем перебування на посадi) з посади Внутрiшнього
аудитора Товариства Чемериську-Латик Н.В.; обґрунтування змiн:
подання Чемериською-Латик заяви про звiльнення за власним
бажанням. 27.09.2016 року Наглядовою радою ПрАТ «СК
«ЮНIВЕС» прийнято наступнi рiшення (Протокол засiдання
Наглядової ради № 221 вiд 27.09.2016 року): призначити 28.09.2016
року (вважати першим днем перебування на посадi) безстроково на
посаду Внутрiшнього аудитора Товариства Литвиненко О.В.;
обґрунтування змiн: необхiднiсть замiщення вакантної посади
Внутрiшнього аудитора Товариства.

___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище,
ім'я, по

батькові
фізичної

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
(шт.)

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
правління

Спренгель
Андрiй
Станiславович

д/н, д/н, д/н 0 0 0 0 0 0

Голова
Наглядової
ради

Кузнєцов
Олександр
Анатолiйович

д/н, д/н, д/н 800949 80.0949 800949 0 0 0

Член
Наглядової
ради

Шлендер
Олександр
Леонiдович

д/н, д/н, д/н 10 0.001 10 0 0 0

Член
Наглядової
ради

Кунченко
Олександр
Євгенiйович

д/н, д/н, д/н 9600 0.96 9600 0 0 0

Голова
Ревізійної
комісії

Оганесян
Лiана
Санасарiвна

д/н, д/н, д/н 0 0 0 0 0 0

Член
Ревізійної
комісії

Пачковська
Наталiя
Павлiвна

д/н, д/н, д/н 10 0.001 10 0 0 0

Головний
бухгалтер

Позняк
Антонiна
Григорiвна

д/н, д/н, д/н 0 0 0 0 0 0

Внутрішній
аудитор

Литвиненко
Олена
Володимирівна

д/н, д/н, д/н 0 0 0 0 0 0

Усього 810569 81.0569 810569 0 0 0

___________

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



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

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Від
загальної
кількості

голосуючих
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 Україна, м. Київ, д/н,
03150, м.Київ, вул.
Червоноармiйська,
72

189400 18.94 18.94 189400 0 0 0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної

особи*

Серія, номер, дата видачі
паспорта, найменування

органу, який видав паспорт**

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Від
загальної
кількості

голосуючих
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

Кузнєцов Олександр
Анатолiйович

д/н, д/н, д/н 800949 80.0949 80.0949 800949 0 0 0

Усього 990349 99.0349 99.0349 990349 0 0 0

___________

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

** Заповнювати необов'язково.



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних
зборів*

чергові позачергові

X  

Дата
проведення

13.04.2016

Кворум зборів** 99.996

Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії. 2.
Обрання Голови та секретаря Зборів акціонерів. 3. Звіти Наглядової ради, Ревізійної комісії, Голови
правління та прийняття рішень за наслідками їх розгляду. 4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 6. Продовження повноважень Голови та члена Ревізійної
комісії Товариства. 7. Попереднє схвалення значних правочинів. 8. Погодження умов операцій з
активами Товариства, укладених Товариством правочинів. 9. Внесення змін до Статуту Товариства
шляхом викладення його в новій редакції. 10. Затвердження в новій редакції Положень про Загальні
збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства. 11.
Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства в новій редакції. Осіб, які
подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за
ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лічильну
комісію в наступному складі: Комірний Олег Олександрович – Голова лічильної комісії, Красій Ганна
Дмитрівна – член лічильної комісії. 2. Обрати Головою Зборів Кузнєцова Олександра Анатолійовича,
секретарем - Кунченко Олександра Євгенійовича. 3.1. Визнати задовільною роботу Наглядової ради,
Ревізійної комісії та правління Товариства. 3.2. Затвердити звіти Наглядової ради, Ревізійної комісії та
Голови правління Товариства. 4. Визнати задовільним та затвердити річний звіт Товариства. 5.
Частину нерозподіленого за результатами 2015 року прибутку Товариства у розмірі 3 000 000,00 (три
мільйони) гривень направити на виплату дивідендів (по 3,00 (три) гривні за 1 акцію), іншу частину
прибутку залишити нерозподіленою. Уповноважити Наглядову раду Товариства з правом
передоручення здійснити всі дії, пов’язані з виплатою дивідендів в порядку і строки, передбачені
чинним законодавством України та діючою на момент виплати дивідендів редакцією Статуту
Товариства, а саму виплату дивідендів здійснити напряму на банківські рахунки акціонерів. 6.1.
Продовжити термін повноважень Голови та члена Ревізійної комісії Товариства до 30 квітня 2018
року включно в наступному складі: Оганесян Ліана Санасарівна (1977 року народження; не володіє
простими іменними акціями Товариства; має повну вищу освіту (закінчила в 2001 році Київський
національний економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит», присвоєно кваліфікацію
«магістра з обліку і аудиту в управлінні сільськогосподарськими формуваннями», диплом магістра
Серія КВ № 15498548 видано 30.06.2001 року); основне місце роботи – Головний бухгалтер ТОВ
«КУА «ЮНІВЕС»; загальний стаж роботи – 20 років 10 місяців; стаж роботи протягом останніх 5
років: 24.03.2011 року була прийнята на посаду заступника Головного бухгалтера ТОВ «КУА
«ЮНІВЕС» (04.04.2011 року переведена на посаду Головного бухгалтера); 04.04.2011 року прийнята
за сумісництвом на посаду Головного бухгалтера до ТОВ «ФК «ЮНІВЕС»; 14.12.2015 року прийнята
за сумісництвом на посаду Головного бухгалтера в ТОВ «СОСНОВИЙ БІР-5» та ТОВ «ЛС-ЛЕНД
УКРАЇНА»; 14.12.2015 року прийнята за сумісництвом на посаду Головного бухгалтера в ТОВ
«ЮНКОРД»; в період з 12.10.2015 року по 19.01.2016 року працювала на посаді заступника
Головного бухгалтера в ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»; не має непогашеної (не знятої судимості); відсутня
заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю; кандидат не є афілійованою
особою Товариства; інші акціонери Товариства не є афілійованими особами кандидата; пропозиція
щодо цього кандидата внесена з боку акціонера ТОВ «КУА «ЮНІВЕС» ПВІФ «ВЕС-ІНВЕСТ»;
кандидат надав письмову заяву про згоду на продовження своїх повноважень на посаді Голови
Ревізійної комісії Товариства (в цій заяві наявні всі відомості, вказані вище) – Голова Ревізійної комісії.
Пачковська Наталія Павлівна (1978 року народження; володіє 10 (десять) простими іменними
акціями Товариства; має повну вищу освіту (закінчила в 2000 році Запорізький державний технічний
університет за спеціальністю «Фінанси», присвоєно кваліфікацію «фінансиста», диплом спеціаліста
Серія АР № 13972849 видано 30.06.2000 року); основне місце роботи – Заступник директора ТОВ
«КУА «ЮНІВЕС»; загальний стаж роботи – 21 рік 5 місяців; стаж роботи протягом останніх 5 років:
23.11.2009 року прийнята на посаду Заступника директора ТОВ «КУА «ЮНІВЕС» (в цьому ж
підприємстві перебуває на посаді Ревізора та Внутрішнього аудитора з 25.09.2014 року); 01.09.2014
року прийнята на посаду начальника відділу контролю та обліку в ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»; не має
непогашеної (не знятої судимості); відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною
діяльністю; кандидат не є афілійованою особою Товариства; інші акціонери Товариства не є
афілійованими особами кандидата; пропозиція щодо цього кандидата внесена Пачковською Н.П.
особисто шляхом самовисунення; кандидат надав письмову заяву про згоду на продовження своїх
повноважень на посаді члена Ревізійної комісії Товариства (в цій заяві наявні всі відомості, вказані
вище) – член Ревізійної комісії. 6.2. Затвердити наступні умови цивільно-правового договору, що
укладатиметься з кожним з них: строк договору – до 30.04.2018 року; винагорода не нараховується
та не виплачується, Голова та член Ревізійної комісії діють на безоплатній основі; права та обов’язки
визначаються у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Кузнєцова Олександра Анатолійовича (з правом
передоручення) підписати цивільно-правові договори з Головою та членом Ревізійної комісії та
підписувати додаткові угоди до таких договорів за необхідності. 7. Надати попереднє схвалення на
вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, за
якими ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів
за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на наступних умовах: Характер
правочину: страхування, перестрахування. Гранична сукупна вартість правочинів: 1 000 000 000,00
грн. Характер правочину: правочини щодо цінних паперів. Гранична сукупна вартість правочинів: 200
000 000,00 грн. Характер правочину: договори банківського вкладу. Гранична сукупна вартість
правочинів: 200 000 000,00 грн. Загальна гранична сукупна вартість правочинів: 1 400 000 000,00 грн.
Це попереднє схвалення значних правочинів не скасовує встановленого Статутом порядку вчинення
окремих видів правочинів та не замінює рішення чи дозволу Наглядової ради на їх вчинення. 8.
Погодити умови операцій з активами Товариства та всіх укладених Товариством з моменту
проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства правочинів, якщо вони
укладалися у відповідності з вимогами чинного законодавства України та діючої редакції Статуту
Товариства. 9.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 9.2.
Уповноважити Голову правління Товариства Спренгеля А.С. підписати від імені акціонерів
Товариства нову редакцію Статуту Товариства. 9.3. Уповноважити Голову правління Товариства
Спренгеля А.С. (з правом передоручення) вчинити всі дії, необхідні для проведення державної
реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 10.1. Затвердити в новій редакції Положення про
Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства. 10.2.
Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Кузнєцова О.А. підписати Положення про
Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства. 11.1.



Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства в новій редакції. 11.2.
Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Кузнєцова О.А. підписати принципи (кодекс)
корпоративного управління Товариства.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних
зборів*

чергові позачергові

 X

Дата
проведення

05.12.2016

Кворум зборів** 100

Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Голови та члена лічильної комісії
позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря позачергових
загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення
позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Прийняття рішення про збільшення
статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої
номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 5. Прийняття рішення про приватне розміщення
акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). 6. Визначення
уповноваженого органу Товариства, якому надаються наступні повноваження щодо: внесення змін
до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі, якщо на запланований обсяг
акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження
результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати
приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення
внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки
результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій
органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову
від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на
придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та
опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі; проведення дій щодо
забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких
прийнято рішення про розміщення; проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проведення дій щодо здійснення
обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу
Товариством належних їм акцій; проведення інших дій та заходів, передбачених чинним
законодавством України і пов’язаних з приватним розміщенням акцій та збільшенням статутного
капіталу Товариства. 7. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються наступні
повноваження щодо: внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове
закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у
разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю
оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі
приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій;
затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від
розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у
встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у
процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або
у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного
акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про
можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому
органі. 8. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження: проводити дії
щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно
яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення
обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу
Товариством належних їм акцій. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного,
не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань
порядку денного: 1. Обрати Головою лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства Комірного Олега Олександровича, а членом – Медяну Ганну Дмитрівну. 2. Обрати
Головою Зборів Кузнєцова Олександра Анатолійовича, секретарем – Кунченка Олександра
Євгенійовича. 3. Затвердити, що орієнтовний час проведення позачергових Загальних зборів
акціонерів з 11:00 до 13:00 включно. Час для доповідей з кожного питання порядку денного – до 10
хвилин, час для обговорення доповідей – до 5 хвилин. Питання доповідачам, а також заяви на
виступи щодо обговорення доповідей по кожному питанню порядку денного подаються в письмовому
вигляді секретарю Зборів в будь-який час до моменту початку голосування бюлетенями по цьому
питанню порядку денного. Розгляд питань порядку денного здійснюється в суворій послідовності. Всі
протиріччя та/або суперечності вирішуються відповідно до діючої редакції Статуту Товариства та
чинного законодавства України. 4. Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 25 000
000,00 (двадцять п’ять мільйонів) гривень до розміру 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень
шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 1 000 000,00 (один
мільйон) штук існуючої номінальної вартості 25,00 (двадцять п’ять) гривень за рахунок додаткових
внесків. 5.1. Затвердити рішення про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства, яке
оформити у відповідності до вимог чинного законодавства України та викласти його окремо у
Додатку № 1 до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 5.2. Затвердити,
що учасниками такого розміщення простих іменних акцій Товариства є виключно акціонери
Товариства, перелік яких викласти окремо в Додатку № 2 до протоколу позачергових Загальних
зборів акціонерів Товариства. 6. Рішення не прийняте. 7. Визначити Наглядову раду Товариства
органом, якому надаються наступні повноваження щодо: • внесення змін до проспекту емісії акцій; •
прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі
приватного розміщення акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з
першими власниками та акції повністю оплачено); • затвердження результатів укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; • затвердження результатів приватного



розміщення акцій; •затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; • прийняття
рішення про відмову від розміщення акцій; • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі
незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке
рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; • письмового повідомлення
кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про
можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому
органі. 8. Визначити Голову правління Товариства Спренгеля Андрія Станіславовича
уповноваженою особою, якій надаються наступні повноваження щодо: • проведення дій щодо
забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких
прийнято рішення про розміщення; • проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; • проведення дій щодо здійснення
обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу
Товариством належних їм акцій.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.



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
папера

Форма
існування та

форма випуску

Номінальна
вартість

(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

0.25 1000000 25000000 100

Акції Товариства не торгуються на зовнішних ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід
права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права
власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. У звітному
періоді додаткової емiсiї не здійснювали, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було. У 2016 р. було прийнято
рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй. Мета розмiщення цiнних паперiв – збiльшення статутного капiталу Товариства. Рiшення про розмiщення цiнних
паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу, прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Після звітних подій, а саме
10.01.2017 р. НКЦПФР зареєстровано збільшення статутного капіталу на 25000000 грн. (свідоцтво №01/1/2017 від 10.01.2017 р.). Статутний капітал
Товариства після збільшення становить 50000000 грн.



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування
основних
засобів

Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього (тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

69 16418 261.8 4930 330.8 21348

будівлі та
споруди

0 0 261.8 4930 261.8 4930

машини та
обладнання

40.9 10 0 0 40.9 10

транспортні
засоби

0 0 0 0 0 0

земельні
ділянки

0 16400 0 0 0 16400

інші 28.1 8 0 0 28.1 8

2.
Невиробничого
призначення:

0 0 0 0 0 0

будівлі та
споруди

0 0 0 0 0 0

машини та
обладнання

0 0 0 0 0 0

транспортні
засоби

0 0 0 0 0 0

земельні
ділянки

0 0 0 0 0 0

інвестиційна
нерухомість

0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 69 16418 261.8 4930 330.8 21348

Опис Терміни використання ОЗ (за основними групами): будівлі та споруди - 20 років; машини та обладнання
- 2 роки; транспортні засоби – 6 років, меблі – 4 роки, інші ( інструменти, прилади, інвентар, меблі) – 4
роки; земельні ділянки –не амортизуються. Умови користування основними засобами за всiма групами
задовiльнi. Основнi засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Первісна вартість
основних засобів на початок звітного періоду 766 тис.грн., на кінець звітного періоду — 17154 тис.грн.
Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 91%, на кінець звітного періоду 4,3%.
Ступінь використання основних засобів - 100 %. Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду
697 тис.грн., на кінець звітного періоду - 736 тис. грн. Обмежень на використання майна протягом
звiтного року не було. Суттєві змiни у вартостi основних засобiв зумовлені придбанням земельних
ділянок.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

Розрахункова
вартість
чистих активів
(тис.грн.)

76938 52904

Статутний
капітал
(тис.грн.)

25000 25000

Скоригований
статутний
капітал
(тис.грн.)

25000 25000

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР
(Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою:
Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi
зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх
перiодiв.

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (76938 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (25000 тис.грн.). Це
вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України.



3. Інформація про зобов'язання емітента

Види
зобов'язань

Дата
виникнення

Непогашена частина боргу
(тис. грн)

Відсоток за користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:

д/н д/н д/н д/н д/н

Зобов'язання за
цінними паперами

X 7000 X X

у тому числі:

за облігаціями (за
кожним власним
випуском):

X 0 X X

д/н д/н д/н д/н д/н

за іпотечними
цінними паперами
(за кожним
власним
випуском):

X 0 X X

д/н д/н д/н д/н д/н

за сертифікатами
ФОН (за кожним
власним
випуском):

X 0 X X

д/н д/н д/н д/н д/н

за векселями
(всього)

X 0 X X

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

X 5000 X X

Облігації 06.09.2016 5000 22 31.01.2017

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

X 2000 X X

Частка у
асоційованому
підприємстві

13.12.2016 2000 X 10.07.2017

Податкові
зобов'язання

X 561 X X

Фінансова
допомога на
зворотній основі

X 0 X X

Інші зобов'язання X 67674 X X

Усього
зобов'язань

X 75235 X X

Опис До інших зобов'язань (67674 тис. грн.) належать: страхові резерви, а саме: резерв заявлених, але
не виплачених збитків (3446 тис.грн.); резерв збитків, які виникли, але не заявлені (7006 тис.грн.) та
резерв незароблених премій (55188 тис.грн.); поточна кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги (389 тис.грн.); поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
(1075 тис.грн.); поточні забезпечення (109 тис.грн.); інші поточні зобов'язання (461 тис.грн.).



4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N
з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична сукупність
вартості правочинів (тис.

грн)

Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності (тис.

грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1 2 3 4 5

1 13.04.2016 1400000.000 75948.000 1843.367

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 13.04.2016 року. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв -
загальні збори акціонерів. Характер правочинів із зазначенням ринкової вартості майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначеної на дату прийняття
рішення, гранична сукупність вартості правочинів - 1. Страхування, перестрахування. Гранична сукупна вартість правочинів - 1 000 000 000,00 грн. 2. Правочини щодо
цінних паперів. Гранична сукупна вартість правочинів - 200 000 000,00 грн. 3. Договори банківського вкладу. Гранична сукупна вартість правочинів - 200 000 000,00 грн.
Загальна гранична сукупність вартості правочинів - 1400000,00 тис. грн. Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, на дату прийняття рішення
не визначалася, оскільки на дату проведення загальних зборів було неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної
господарської діяльності і загальні збори прийняли рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом
не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності - 75948 тис. грн. (вказано вартість за даними останньої річної фінансової звітності на дату прийняття відповідного рішення, а саме
31.12.2015 р.). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) -
1843,367%. Загальна кількість голосуючих акцій - 1000000. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 999959. Кількість голосуючих
акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення - «за» - 999959, «проти» - 0.



6. Інформмація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

N
з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична сукупність
вартості правочинів (тис.

грн)

Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності (тис.

грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1 2 3 4 5

1 13.12.2016 0.000 0.000 0.000

Зміст інформації:

13.12.2016 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ЮНIВЕС» (Протокол № 231 вiд 13.12.2016 року) прийнято рiшення про
надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. У зв’язку з тим, що Статутом Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя
«ЮНIВЕС» не передбаченого нiчого iншого, керуючись вимогами пiдпункту 3 пункту 5 Глави 1 Роздiлу III «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв»,
затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року, iстотнi умови зазначеного вище правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, не розкриваються, а у
вiдповiднiй формi вказанi нулi.



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

Дата
виникнення

події

Дата оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію) у

загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1 2 3

13.04.2016 13.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

18.04.2016 18.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

21.06.2016 21.06.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

05.07.2016 06.07.2016 Відомості про рішення емітента про утворення,
припинення його філій, представництв

27.09.2016 27.09.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

30.09.2016 03.10.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

30.09.2016 03.10.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

05.12.2016 05.12.2016 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних
паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного
капіталу

13.12.2016 13.12.2016 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС"

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

23877071

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69006, Запорізька обл., м.
Запоріжжя, вул. Добролюбова,
буд. 22

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**

д/н, д/н, д/н, д/н

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016 рік

Думка аудитора "умовно-позитивна"



Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

N з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2016 2 1

2 2015 1 0

3 2014 1 0

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

Так* Ні*

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери  X

Депозитарна установа  X

Інше (запишіть): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

Підняттям карток  X

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X

Інше (запишіть): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*

Реорганізація  X

Додатковий випуск акцій X  

Унесення змін до статуту  X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; X  

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X

Інше (запишіть): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3

членів наглядової ради - акціонерів 3

членів наглядової ради - представників акціонерів 0

членів наглядової ради - незалежних директорів 0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 35

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так* Ні*

Складу  X

Організації  X

Діяльності  X

Інші (запишіть) Наглядова рада самооцінку не
проводила.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також
інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

Оцінка роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) не проводилася.

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

Так* Ні*

Стратегічного планування  X

Аудиторський  X

З питань призначень і винагород  X

Інвестиційний  X

Інші (запишіть) Комітетів у складі Наглядової
Ради не створювали.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Комітетів у складі Наглядової Ради не створювали, оцінка роботи комітетів щодо їх компетентності та ефективності не проводилась.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так* Ні*

Винагорода є фіксованою сумою  X

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

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X

Відсутність конфлікту інтересів  X

Граничний вік  X



Відсутні будьякі вимоги X  
Інше (запишіть): д/н  X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

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

 X

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

 X

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

 X

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

X  

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так,
створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи
виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

Загальні збори
акціонерів

Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до
компетенції

жодного органу

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)

так ні ні ні

Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)

ні ні ні так

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

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 ні ні так

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? 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? ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так* Ні*



Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X

Положення про ревізійну комісію (або ревізію) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X

Положення про порядок розподілу прибутку  X

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Інформація
розповсюджується

на загальних
зборах

Публікується у
пресі,

оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі

даних 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
відсотками
та більше
статутного
капіталу

ні так так так так

Інформація
про склад
органів
управління
товариства

так так так так так

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 ні ні ні

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? так

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

Так* Ні*

Не проводились взагалі  X

Менше ніж раз на рік  X

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так* Ні*



Загальні збори акціонерів  X
Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так* Ні*

Не задовольняв професійний рівень  X

Не задовольняли умови договору з аудитором  X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X

Інше (запишіть) Протягом останніх трьох років
аудитора не змінювали.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X

За дорученням наглядової ради  X

За зверненням виконавчого органу  X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  X

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? ні



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

Так* Ні*

Випуск акцій  X

Випуск депозитарних розписок  X

Випуск облігацій  X

Кредити банків  X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X

Інше (запишіть): д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

так, плануємо розпочати переговори  

так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X

не визначились  

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? 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
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 13.04.2016; яким органом управління
прийнятий: Загальні збори акціонерів 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? так; укажіть, яким чином її оприлюднено:
Оприлюднено на власному веб-сайті емітента.
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.

Всі органи управління, виконавчі та інші учасники корпоративного управління дотримуються кодексу корпоративного управління (принципів, правил) та внутрішніх положень
Товариства. Джерело розміщення їх тексту: власний веб-сайт емітента www.unives.com.ua. Відхилення протягом року не було.



ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової
установи.

Здійснення фінансово-господарської діяльності,
спрямованої на задоволення суспiльно-економiчних
потреб для отримання прибутку та реалізації інтересів
акціонерів

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що
здійснюють контроль за фінансовою установою) (для
юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб -
прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу
за рік.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з
управлiння активами "ЮНIВЕС" Пайового венчурного
iнвестицiйного фонду недиверсифiкованого виду
закритого типу "ВЕС-IНВЕСТ" (ЄДРПОУ 34718165,
місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. Червоноармiйська,
72) - 18.94%; Кузнєцов Олександр Анатолiйович -
80.0949%.Всі акціонери відповідають встановленим
законодавством вимогам. Склад власників істотної участі,
що здійснюють контроль за фінансовою установою, у
звітному році не змінювався.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких
фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам
фінансових послуг.

Фактів порушення членами виконавчого органу товариства
внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди
страховику або споживачам фінансових послуг, протягом
2016 року не було.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року
органами державної влади до фінансової установи, у тому
числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу,
або про відсутність таких заходів.

25.02.2016 р. Розпорядженням №440 Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг було застосовано до Товариства
захід впливу у зобов'язання порушника вжити заходів для
усунення порушення законодавства про фінансові
послуги. Інших заходів впливу застосованих протягом року
органами державної влади до фінансової установи, у тому
числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, у
звітному періоді не було.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи
управління ризиками та її ключові характеристики або про
відсутність такої системи.

На виконання вимог до організації і функціонування
системи управління ризиками у страховика, затверджених
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
від 04.02.2014 р. №295 Наглядовою радою ПРАТ "СК
"ЮНІВЕС" (протокол №143 від 14.05.2014) було
затверджено Стратегію управління ризиками, відповідно
до якої і здійснюється Управління ризиками на товаристві.
Ключові характеристики: Усвідомленість прийняття
ризиків та керованість; Співставність прийнятих ризиків із
очікуваним рівнем доходності та з можливими втратами;
Урахування можливості передачі ризиків. При здійсненні
управління ризиками товариство систематизує ризики за
такою класифікацією: андеррайтинговий ризик, який
включає ризик недостатності премій і резервів – ризик,
викликаний коливаннями частоти, середніх розмірів та
розподілу збитків при настанні страхових випадків та
катастрофічний ризик – ризик, викликаний неточністю
прогнозів настання надзвичайних подій та оцінок їх
наслідків; ризик інвестицій в акції – ризик, пов’язаний із
чутливістю вартості активів, зобов’язань та фінансових
інструментів страховика до коливання ринкової вартості
акцій; ризик спреду – ризик, пов’язаний із чутливістю
активів та зобов’язань страховика до коливання різниці в
доходності між облігаціями підприємств та державних
облігацій з тим самим (або близьким) терміном до
погашення; майновий ризик – ризик, пов’язаний із
чутливістю вартості активів та зобов’язань страховика до
коливання ринкових цін на нерухомість;ризик ринкової
концентрації – ризик, пов’язаний із недостатньою
диверсифікованістю портфеля активів або у зв’язку зі
значним впливом одного або кількох емітентів цінних
паперів на стан активів; ризик дефолту контрагента –
ризик неспроможності контрагента (будь-якого дебітора)
виконати взяті на себе будь-які договірні зобов’язання
перед товариством; операційний ризик (аквізиційний та
адміністративний) – ризик фінансових втрат страховика,
що виникає через недоліки управління, процесів
оброблення інформації, контрольованості, безперервності
роботи, надійності технологій, а також помилки та
несанкціоновані дії персоналу.

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування
протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а
також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до
положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

З метою дотримання Компанією вимог ст. 15.1 Закону
України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» та впровадження найкращої
практики забезпечення ефективної і безпечної діяльності
з надання фінансових послуг було сформовано службу
внутрішнього аудиту (контролю). Внутрішній аудитор
обирається Наглядовою радою Товариства. Посадова
особа, що проводить внутрішній аудит (контроль),
підпорядковується Наглядовій раді та звітує перед нею.
На підставі Протоколу Наглядовї ради №154 вiд 17.11.2014
року було прийнято рішенняз призначити на посаду
внутрішнього аудитора Товариства (на рівні посадової
особи Товариства) Чемериську-Латик Наталію Василівну
(за її згодою) з 17.11.2014 року безстроково. 27.09.2016
року Наглядовою радою ПрАТ «СК «ЮНIВЕС» прийнято



рiшення звiльнити 27.09.2016 року з посади Внутрiшнього
аудитора Товариства Чемериську-Латик Н.В. і призначити
28.09.2016 року (вважати першим днем перебування на
посадi) безстроково на посаду Внутрiшнього аудитора
Товариства Литвиненко Олену Володимирiвну.
Результатом функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту є виконання заходів та надання
відповідних висновків стосовно: нагляду за поточною
діяльністю Товариства; контролю за дотриманням законів,
нормативно-правових актів органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, та
рішень органів управління Товариства; перевірки
результатів поточної фінансової діяльності Товариства;
аналізу інформації про діяльність фінансової установи,
професійну діяльність її працівників, випадки
перевищення повноважень посадовими особами
Товариства; дотримання законодавства у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму; виконання інших передбачених чинним
законодавством України функцій, пов'язаних з наглядом та
контролем за діяльністю Товариства. Висновок: порушень
законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму, не виявлено; фінансової
звітності, організації внутрішнього обліку та дотримання
ПРАТ "СК "ЮНІВЕС" ліцензійних умов провадження
страхової діяльності. Висновок: на думку внутрішнього
аудитору, що проводив перевірку, стан організації та
здійснення страхової діяльності в ПРАТ "СК "ЮНІВЕС"
знаходиться у відповідності до вимог законів, нормативно-
правових актів Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України/Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, та інших органів, які здійснюють у
межах їх повноважень державне регулювання страхової
діяльності, та рішень органів управління ПРАТ "СК
"ЮНІВЕС". Вивчення наданих для перевірки документів та
надання співробітниками товариства вичерпних відповідей
на поставленні запитання дають достовірне і дійсне
уявлення стосовно стану організації та здійснення
страхової діяльності та відображають реальний стан
системи фінансової звітності та дотримання працівниками
вимог щодо внутрішнього обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в
обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або про їх відсутність.

Фактів відчуження активів протягом 2016 року не було.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-
продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.

У Статуті фінансової установи не встановлено обмеження
обсягу активів, які не можуть бути відчужені.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними
особами, в тому числі в межах однієї промислово-
фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені
протягом року (така інформація не є комерційною
таємницею), або про їх відсутність.

З пов'язаними особами протягом року були проведені
наступні операції: отримання коштів від надання основних
засобів в оренду, отримання страхових платежів; виплата
дивідендів.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації
(вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку
(звіту).

Рекомендацій органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо
аудиторського висновку страхової компанії не було.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора
наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за
ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної
особи - прізвище, ім'я та по батькові).

Зовнішній аудитор, призначений протягом року:
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС", код ЄДРПОУ 23877071,
місцезнаходження: 69006, м. Запоріжжя, вул.
Добролюбова, буд. 22.- Свідоцтво про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1372 видано
Аудиторською палатою України (АПУ) 26.01.2001 р.
рішенням №98, продовжено рішенням АПУ №317/4 від
26.11.2015 р. до 26.11.2020 р.;- Свідоцтво про включення
до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ
№0065, видане відповідно до розпорядження
Нацкомфінпослуг від 17.09.2013 р. №3220. Строк дії
Свідоцтва продовжено до 26.11.2020 р. - Свідоцтво про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів № П 000329, видане рішенням Комісії
від 18.12.2015 р., строк дії Свідоцтва до 26.11.2020 р.,
реєстраційний номер Свідоцтва 329;- Державна
реєстрація юридичної особи проведена 31.01.1996 р.
Виконавчим комітетом Запорізької міської ради. Номер
запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців 1 103 145 0000 030872.
Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи у
Підприємства немає. Тел. (061)2120581.

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності Загальний стаж аудиторської діяльності аудиторської
фірми - 20 років.



кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги
фінансовій установі

Кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги
фінансовій установі - 7 років.

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися
фінансовій установі протягом року

Інші аудиторські послуги, що надавалися фінансовій
установі протягом року: підтвердження формування та
розміру сплаченого статутного капіталу, а також щодо
підтвердження перевищення вартості нетто-активів
(чистих активів) над розміром статутного капіталу станом
на 31.03.2016 р.; огляд проміжної фінансової звітності, що
подається до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку при реєстрації випуску, або випуску та
проспекту емісії окремих видів цінних паперів, або звіту про
результати розміщення акцій, станом на 30 вересня 2016
року.

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення
виконання функцій внутрішнього аудитора

Випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення
виконання функцій внутрішнього аудитора протягом року
не було.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх
п'яти років

Протягом останніх п'яти років аудитора не змінювали.

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською
палатою України протягом року, та факти подання
недостовірної звітності фінансової установи, що
підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг

Стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською
палатою України протягом року, та факти подання
недостовірної звітності фінансової установи, що
підтверджена аудиторським висновком, виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг – відсутні.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг У товариствi встановлено звичайний механiзм розгляду
скарг споживачiв. Регулювання питання захисту прав
споживачів в Товаристві здійснюється відповідно до
чинного законодавства.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової
установи, уповноваженого розглядати скарги

Спренгель Андрій Станіславович

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг
стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість
скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

За звітний період надійшло та розглянуто 57 скарг.
Характер скарг: питання щодо розміру страхового
відшкодування. Задоволено 11 скарг.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових
послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

У звітному періоді на розгляді загальних судів України
знаходилось 66 позовних заяв до ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» за
позовами інших страхових компаній, які заявлені в порядку
регресу, та фізичних осіб, яким завдано шкоду діями
страхувальників. Більшість позовних вимог інших страхових
компаній, які заявлені в порядку регресу, у звітному періоді
були задоволені судом рішенням суду, які виконані в
повному обсязі. Позови фізичних осіб, яким завдано шкоду
діями страхувальників знаходяться на розгляді в судових
інстанціях.

___________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.



Коди

  Дата (рік, місяць,
число)

01.01.2017

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ЮНІВЕС"

за ЄДРПОУ 32638319

Територія  за КОАТУУ 8036100000

Організаційно-правова
форма господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Орган державного
управління

 за СПОДУ

Вид економічної
діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12

Середня кількість
працівників1

74   

Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про
сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Адреса, телефон 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72, тел. 0442068430

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 281 284

первісна вартість 1001 281 284

накопичена амортизація 1002 0 0

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0

Основні засоби: 1010 69 16418

первісна вартість 1011 766 17154

знос 1012 697 736

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0

первісна вартість 1016 0 0

знос 1017 0 0

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0

первісна вартість 1021 0 0

накопичена амортизація 1022 0 0

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

1030
0 35370

інші фінансові інвестиції 1035 50 50

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0

Відстрочені податкові активи 1045 0 0

Гудвіл 1050 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065 8749 31296

Інші необоротні активи 1090 0 0

Усього за розділом I 1095 9149 83418

II. Оборотні активи

Запаси 1100 285 469

Виробничі запаси 1101 285 469

Незавершене виробництво 1102 0 0

Готова продукція 1103 0 0

Товари 1104 0 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0



Депозити перестрахування 1115 0 0

Векселі одержані 1120 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги

1125 3587 8229

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130

0 0

з бюджетом 1135 6 3

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0

з нарахованих доходів 1140 193 739

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4315 12778

Поточні фінансові інвестиції 1160 38619 22316

Гроші та їх еквіваленти 1165 17989 22369

Готівка 1166 0 0

Рахунки в банках 1167 17989 22369

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 1805 1852

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181

0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0

резервах незароблених премій 1183 1375 1146

інших страхових резервах 1184 430 706

Інші оборотні активи 1190 0 0

Усього за розділом II 1195 66799 68755

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

1200 0 0

Баланс 1300 75948 152173

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 25000 25000

Внески до незареєстрованого статутного
капіталу

1401 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 33329

Додатковий капітал 1410 0 0

Емісійний дохід 1411 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0

Резервний капітал 1415 1817 1817

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 19478 8782

Неоплачений капітал 1425 (0) (0)

Вилучений капітал 1430 (0) (0)

Інші резерви 1435 6609 8010

Усього за розділом I 1495 52904 76938

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 21056 65640

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

1531 0 0

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

1532 3260 10452

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533 17796 55188

інші страхові резерви; (на початок звітного 1534 0 0



періоду)

Інвестиційні контракти; 1535 0 0

Призовий фонд 1540 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0

Усього за розділом II 1595 21056 65640

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 0

Векселі видані 1605 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610 0 0

за товари, роботи, послуги 1615 269 389

за розрахунками з бюджетом 1620 9 561

за у тому числі з податку на прибуток 1621 9 554

за розрахунками зі страхування 1625 0 0

за розрахунками з оплати праці 1630 10 0

за одержаними авансами 1635 0 0

за розрахунками з учасниками 1640 0 0

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0

за страховою діяльністю 1650 1221 1075

Поточні забезпечення 1660 27 109

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 452 7461

Усього за розділом IІІ 1695 1988 9595

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

1700 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800 0 0

Баланс 1900 75948 152173

Примітки: д/н

Керівник  

(підпис)

Спренгель Андрiй Станiславович

 

Головний бухгалтер  

(підпис)

Пачковська Наталiя Павлiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Коди

  Дата (рік, місяць,
число)

01.01.2017

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"ЮНІВЕС"

за ЄДРПОУ 32638319

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

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

2000 0 0

Чисті зароблені страхові премії 2010 83312 30430

Премії підписані, валова сума 2011 124550 41684

Премії, передані у перестрахування 2012 3617 5069

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 37392 5232

Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій

2014 -229 -953

Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)

2050 ( 27746 ) ( 11696 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 17784 ) ( 5299 )

Валовий:
 прибуток 2090

37782 13435

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )

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

2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -6916 -477

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -7192 -655

Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах

2112 276 178

Інші операційні доходи 2120 6813 3955

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 ( 3156 ) ( 3646 )

Витрати на збут 2150 ( 635 ) ( 2669 )

Інші операційні витрати 2180 ( 31251 ) ( 6315 )

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
2637 4283

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 0 0

Інші доходи 2240 106109 25176

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )

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

Інші витрати 2270 ( 111259 ) ( 27019 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті

2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290

0 2440

 збиток 2295 ( 2513 ) ( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -3782 -1827

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305 0 0



Чистий фінансовий результат:
 прибуток 2350

0 613

 збиток 2355 ( 6295 ) ( 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 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним доходом

2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -6295 613

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 954 403

Витрати на оплату праці 2505 2034 1719

Відрахування на соціальні заходи 2510 428 620

Амортизація 2515 47 173

Інші операційні витрати 2520 77109 26710

Разом 2550 80572 29625

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0

Скоригована середньорічна кількість простих
акцій

2605 0 0

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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію

2615 0 0

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: д/н

Керівник  

(підпис)

Спренгель Андрiй Станiславович

 

Головний бухгалтер  

(підпис)

Пачковська Наталiя Павлiвна

 



Коди

  Дата (рік, місяць,
число)

01.01.2017

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"ЮНІВЕС"

за ЄДРПОУ 32638319

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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

0 0

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 25 71

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 106575 36830

Надходження фінансових установ від повернення
позик

3055 0 0

Інші надходження 3095 11656 9099

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100

( 31920 ) ( 7287 )

Праці 3105 ( 1713 ) ( 1528 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 516 ) ( 729 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 4230 ) ( 1560 )

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 ( 72754 ) ( 33042 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 7123 1854

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 68072 25110

необоротних активів 3205 0 0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 0 0

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3235 0 0



Інші надходження 3250 0 0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 ( 52030 ) ( 23394 )

необоротних активів 3260 ( 15950 ) ( 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 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 92 1716

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300 0 0

Отримання позик 3305 0 0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )

Сплату дивідендів 3355 ( 2842 ) ( 2842 )

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 -2842 -2842

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 4373 728

Залишок коштів на початок року 3405 17989 17258

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 7 3

Залишок коштів на кінець року 3415 22369 17989

Примітки: д/н

Керівник  

(підпис)

Спренгель Андрiй Станiславович

 

Головний бухгалтер  

(підпис)

Пачковська Наталiя Павлiвна

 



Коди

  Дата (рік, місяць,
число)

01.01.2017

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"ЮНІВЕС"

за ЄДРПОУ 32638319

Звіт про власний капітал
за 2016 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

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 8426 19478 0 0 52904

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 8426 19478 0 0 52904

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період

4100 0 0 0 0 -6295 0 0 -6295

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110 0 33329 0 0 0 0 0 33329

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 -3000 0 0 -3000

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
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0



Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(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 1401 -1401 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 33329 0 1401 -10696 0 0 24034

Залишок на
кінець року

4300 25000 33329 0 9827 8782 0 0 76938

Примітки: д/н

Керівник  

(підпис)

Спренгель Андрiй Станiславович

 

Головний бухгалтер  

(підпис)

Пачковська Наталiя Павлiвна

 



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

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.
Основні відомості про Товариство: 

Повне найменування (українською мовою) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІВЕС"
Скорочене найменування (українською мовою) ПрАТ "СК "ЮНІВЕС"

Ідентифікаційний код за ЕДРПОУ 32638319
№ свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) та дата його видачі Номер свідоцтва держ. реєстрації: А01№ 373318 від 27.04.2011 р. під № 10681070015023775

Орган, який видав свідоцтво Голосіївська районна у місті Києві Державна адміністрація
Зміни до статуту остання редакція статуту зареєстрована за № 106802377553 від 27.04.2016 р.

Реєстраційний номер присвоєний Держфінпослуг 11100999
Місцезнаходження (із зазначенням поштового індексу) 03680 КИЇВ, Червоноармійська, буд.72

Телефон/факс з зазначенням коду ММТЗ 044 206-84-30 ,206-84-30
Офіційний сайт компанії unives.com.ua

Електронна пошта (за наявності) info@unives.com.ua
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Банківські реквізити п/р 26503000000055 у ПАТ "Креді Агріколь Банк", МФО 300614
Участь в об'єднанні фінансових установ (назва об'єднання) Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ)

Назва посади, прізвище та ініціали керівника Спренгель Андрій Станіслалвович
Прізвище та ініціали головного бухгалтера Позняк Антоніна Григорівна

Кількість штатних працівників 62
Кількість агентів-юридичних осіб 7
Кількість агентів-фізичних осіб 25

Кількість працівників 74
Основа підготовки фінансової звітності 

Основою надання фінансової звітності є чинні Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО). 
Фінансова звітність була складена за формами встановленими Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 1, затверджених наказом МФУ від

07.02.2013р. №73. 
Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної фінансової звітності наведені нижче. Визначені положення облікової політики послідовно

застосовувались по відношенню до всіх представлених в звітності періодах, якщо не вказано інше. 
Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно чинного українського законодавства шляхом

трансформації з внесенням коригувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ.
Фінансова звітність є фінансовою звітністю загального призначення. 

Валюта надання інформації
Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є українська гривня.

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень в цілих числах без десяткового знака. 
Принцип безперервності діяльності. 

Керівництво підготувало зазначену фінансову звітність на підставі принципу безперервності діяльності. 
Застосовані виключення:

Стандарт містить ряд добровільних і обов'язкових виключень ретроспективного застосування стандартів МСФЗ що діють за станом на 31 грудня 2016 р.
Компанія скористалася наступними добровільними виключеннями:

1. Товариство застосувало перехідні положення в Інтерпретації IFRIC 4 «Визначення наявність в операції відносин оренди» та провела аналіз всіх угод на підставі умов, які
мали місце на дату переходу на МСФЗ. 

2 Класифікація раніше визнаних фінансових інструментів.
Компанія класифікує фінансові інструменти (що не відносяться до категорій «утримувані до погашення» і «Позики і дебіторська заборгованість») як фінансові інструменти:

(а) оцінювані по справедливій вартості через прибуток або збиток або
(б) що є в наявності для продажу на дату переходу на МСФЗ (за умови виконання критеріїв

визнання відповідно до МСФЗФ №39).
Загальні коригування відносяться до

(1) відображенню деяких витрат;
(2) перегляду критеріїв визнання основних засобів, нематеріальних активів та нарахування зносу; 

(3) перерахуванням відстроченого податку на прибуток; 
5. Нові та переглянуті стандарти та тлумачення:

МСФЗ, Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) та поправки до МСФЗ, які вступили в силу вперше для річної фінансової звітності для року, що закінчився 31.12.2016.
Поправки і Щорічні поліпшення МСФЗ, які набирають чинності вперше для річних звітних періодів, які закінчилися 31.12.2016 (всі вони є обов'язковими до застосування для

річних періодів, що починаються 01.01.2016 або після цієї дати), представлені нижче.
Поправки:

• МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» 
• МСФЗ 2 «Виплати на основі акцій»

• МСФЗ (IFRS) 5 « Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена діяльність»
• МСФЗ (IFRS) 7«Фінансові інструменти: розкриття інформації»

• МСФО (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 
• МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працівникам"

• МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби»
• МСБО(IAS) 41 «Сільське господарство»
• МСФЗ (IAS) 38 «Нематеріальні активи»
• МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність»

• МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття інформації про участь в інших підприємствах"
• МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фінансова звітність"

• МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства»
• МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти»

Товариство врахувало зазначені зміни при розкритті фінансових звітів за 2016р.. 
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансової звітності" стосуються уточнень в розкритті інформації. Так, розглянути необхідність розкриття додаткової інформації, якщо

виконання конкретних вимог МСФЗ є недостатнім для розуміння фінансової звітності. Виконання конкретної вимоги якого-небудь МСФЗ щодо розкриття інформації не
обов'язково, якщо розкривається інформація не є суттєвою. Ці правила повинні розглядатися поряд з визначенням суттєвості, зазначеним у пункті 7 МСФЗ (IAS) 1, яке

вимагає враховувати статті окремо і в сукупності, так як група несуттєвих статей може в разі їх об'єднання стати суттєвою. При висвітленні інформації не повинно
допускатись зменшення зрозумілості фінансової звітності через заміну суттєвої інформації несуттєвими даними або через агрегування істотних статей, що відрізняються за

характером або функціями. Принцип суттєвості застосовується до всіх форм фінансової звітності.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 5 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена діяльність». Вона присвячена ситуації, коли компанія вирішує змінити метод

вибуття активу (групи вибуття). Відповідно до правки, якщо компанія рекласифікує актив (групи вибуття) безпосередньо з категорії, призначених для продажу, у категорію
призначених для розподілу власникам (або навпаки), то така зміна класифікації не повинна вважатися зміною початкового плану продажу/розподілення і не має

відображатись у фінансовій звітності. Крім того, поправка також уточнює, що зміна методу вибуття не змінює дату класифікації згідно з МСФЗ (IFRS) 5. Однак це не
перешкоджає продовженню періоду, необхідного для завершення продажу або розподілу власникам, якщо виконуються певні умови стандарту. Компанії повинні

застосовувати дану поправку перспективно. В звітному періоді у Товариства були відсутні подібні операції, тому зміни до МСФЗ не впливають на показники звітності.
Зміни до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» стосується розкриття Компанією інформації про будь-яку триваючу участь у переданому

фінансовому активі, навіть якщо він вже не відображається в її балансі. Уточнена позиція МСФЗ (IFRS) 7 полягає в тому, що якщо винагорода, що отримується компанією за
обслуговування, залежить від суми і термінів надходження грошових потоків за переданим фінансовим активом, то дохід компанії в майбутньому фінансовому результаті

активу є її тривалою участю в цьому активі. Це означає, що у примітках до фінансової звітності вимагається розкриття додаткової інформації, включаючи ступінь триваючого
участі в активі і ризиків, які в результаті передачі активу з'являються у компанії. Триваюча участь має місце, коли компанія продовжує обслуговування переданого

фінансового активу і зберігає в довгостроковій перспективі зацікавленість у фінансових результатах, які можна одержати від нього. 
Триваюча участь у фінансових активах має місце у випадках, коли винагорода компанії, яка передала фінансовий актив: 



• є змінним і залежить від суми надходження грошових потоків за переданим фінансовим активом;
• чи є фіксованим, але не сплачується у повному обсязі, якщо у переданого активу погані фінансові результати.

Щодо цієї поправки порівняльна інформація повинна надаватися тільки на початок найбільш раннього з представлених періодів. Прийняті роз'яснення необхідні при
врахуванні вимог припинення визнання МСФЗ (IAS) 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" (далі - МСФЗ (IAS) 39) та МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти" (далі -

МСФЗ (IFRS) 9). 
Ще одна поправка до МСФЗ (IFRS) 7, уточнює що для всіх проміжних звітних періодів додаткові розкриття про взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов'язань

потрібні тоді, коли факт такого взаємозаліку значний для розуміння змін у фінансовому становищі і фінансових результатах компанії. 
Зазначені правки були враховані при складані звітності за період 2016року.

МСФО (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 
МСФО (IFRS) 9 застосовується відносно класифікації і оцінки фінансових активів і фінансових зобов'язань, як вони визначені в МСФО (IAS) 39. МСФЗ 9 дійсний для річних
звітних періодів починаючи з 1 січня 2018 року. Враховуючи операції з фінансовими активами та інструментами Товариство прийняло рішення застосовувати вимоги цього

стандарту за термінами, визначеними стандартом. Застосування першого етапу МСФО (IFRS) 9 надасть вплив на класифікацію і оцінку фінансових активів Товариства, але
не зробить впливу на класифікацію і оцінку фінансових зобов'язань. 

Поправки, внесені до МСФЗ (IAS) 19 "виплати працівникам", стосуються актуарних припущень за ставкою дисконтування і роз'яснюють, що високоякісні корпоративні
облігації, які використовуються для визначення ставки дисконтування (значення якої потрібно для обліку винагороди працівникам), повинні бути виражені в тій же валюті,

що й пов'язане з ними майбутнє винагороду працівникам. При відсутності в будь-якій юрисдикції достатньо розвиненого ринку високоякісних корпоративних облігацій в
певній валюті слід використовувати ринкову дохідність (на кінець звітного періоду) державних облігацій, виражених у даній валюті. 

Товариство не визнає резерв майбутніх винагород, тому зазначені зміни не впливають на показники звітності. 
Відповідно до змін до МСФЗ (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність" додаткове розкриття інформації про значні події та операції може бути представлено у примітках до

проміжної фінансової звітності або якому-небудь іншому розділі проміжного фінансового звіту. При цьому потрібні перехресні посилання, якщо додаткове розкриття
інформації представлено в іншому розділі фінансового звіту (наприклад, у коментарях керівництва, звіті про ризики). Товариство прийнято рішення застосовувати вимоги

цього стандарту за термінами, визначеними стандартом.Поправки до МСФЗ 2 «Виплати на основі акцій» роз'яснюють тонкощі обліку для певних типів операцій, заснованих
на акціях. Поправки передбачають вимоги щодо обліку: вплив переходу та умови переходу на грошові виплати на основі акцій; можливість утримання податкових зобов'язань

з грошових виплат, заснованих на акціях; зміна умов грошових виплат, заснованих на акціях, які змінюють класифікацію з «операцій з грошовими коштами на «операції з
дольовими інструментами». Компанії зобов'язані застосовувати ці зміни, починаючи з 1 січня 2018 року. Товариство прийнято рішення застосовувати вимоги цього стандарту

за термінами, визначеними стандартом.
Поправки до МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фінансова звітність" (далі - МСФЗ (IAS) 27) дають можливість обліку інвестицій в дочірні, спільні та асоційовані підприємства із

застосуванням методу пайової участі (як описано в МСФЗ (IAS) 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства") в окремій фінансовій звітності. 
Раніше компанія могла враховувати такі інвестиції тільки за фактичною вартістю або відповідно до МСФЗ (IFRS) 9 (МСФЗ (IAS) 39). Доповнено положення щодо обліку

дивідендів - дивіденди від дочірнього підприємства, асоційованого чи від частки в спільній діяльності визнаються у прибутках та збитках, поки підприємство не обере метод
участі в капіталі, в такому випадку дивіденди будуть визнані як зменшення балансової вартості інвестиції. Зазначені правки були враховані при складані звітності за період

2016року. 
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» та МСФЗ (IAS) 38 " Нематеріальні активи " роз'яснюють, що застосування методу амортизації, заснованого на виручці, не

допускається, оскільки виручка, що генерується в результаті діяльності, в якій використаний актив, як правило, відображає фактори, відмінні від споживання укладених в
даному активі економічних вигід. Товариство застосовує прямолінійний метод амортизації основних засобів та нематеріальних активів, тому внесення змін до стандарту не

призвело до змін показників фінансової звітності. 
До поправок, внесених до МСФЗ (IAS) 16, облік плодових культур слід було вести відповідно до МСФЗ (IAS) 41 "Сільське господарство". Усі біологічні активи оцінювалися за

справедливою вартістю за вирахуванням витрат на їх продаж (крім рідкісних випадків, коли припущення про те, що справедлива вартість може бути надійно оцінена, було
спростовано). Принцип оцінки був заснований на припущенні того, що трансформація біологічних активів найкращим чином може бути виражена в оцінці за справедливою

вартістю. В результаті поправок плодові культури слід враховувати відповідно до МСФЗ (IAS) 16 як основні засоби, а саме: 
• за фактичними витратами;
• за переоціненою вартістю

При цьому МСФЗ (IAS) 16 не буде застосовуватися до біологічних активів, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю, та до продукції на плодових культурах.
Сільськогосподарська продукція залишилася в сфері застосування МСФЗ (IAS) 41 і обліковується за справедливою вартістю.

На діяльність Товариства зазначені вимоги не впливають, тому не використовуються.
Поправки до МСФЗ (IAS) 28 роз'яснюють, що якщо компанія, яка не є інвестиційною організацією, має частку участі в асоційоване або спільному підприємстві, яке є

інвестиційною організацією, то, застосовуючи метод пайової участі для обліку своїх часток в такому асоційоване або спільному підприємстві, вона може зберегти оцінку
дочірніх підприємств такого асоційованого чи спільного підприємства за справедливою вартістю (тобто безпосередньо з його фінансової звітності). 

Таким чином, для інвестицій материнського підприємства, що не є інвестиційною організацією, коригування в фінансову звітність дочірніх підприємств, які є інвестиційними
організаціями, в разі наявності у них своїх дочірніх підприємств, що обліковуються за справедливою вартістю, потрібні, а у фінансову звітність асоційованого чи спільного

підприємства - не потрібні. 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що інвестиційна організація, яка 

складає фінансову звітність, у якій всі її дочірні підприємства оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки у відповідності з МСФЗ (IFRS) 10), повинна
розкривати інформацію щодо інвестиційних організацій згідно з вимогами МСФЗ (IFRS) 12. Товариство врахувало зазначені зміни при розкритті фінансових звітів за 2016р.
В керівництво по застосуванню МСФЗ (IFRS) 11 додані нові параграфи B33A – B33D, які роз'яснюють деякі принципи обліку операцій об'єднання бізнесу, які можуть бути

застосовні для обліку купівлі частки участі у спільній операції, складовою бізнес. Принципи МСФЗ (IFRS) 3 повинні бути застосовані при формуванні спільної операції, якщо
згідно з цим стандартом існуючий бізнес – це внесок принаймні однієї сторони (учасника спільної операції). Принципи МСФЗ (IFRS) 3 не застосовуються, якщо учасник

спільної операції (діяльність якої являє собою бізнес згідно з визначенням МСФЗ (IFRS) 3) збільшує частку своєї участі в ній і якщо учасник зберігає спільний контроль над
нею. Вимоги МСФЗ (IFRS) 3 не застосовуються, якщо сторони спільної операції знаходяться під спільним контролем однієї і тієї ж сторони (сторін), що володіє кінцевим

контролем до і після придбання частки, і такий контроль носить постійний характер.
Крім того, супутня поправка була внесена до МСФЗ (IFRS) 1. Вона стосується того, що звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 3 для минулих операцій об'єднання бізнесу
застосовується також і до відбувалися в минулому придбань участі у спільній операції, де діяльність являє собою бізнес. В звітному періоді у Товариства були відсутні подібні

операції, тому зміни до МСФЗ не впливають на показники звітності.
Поправка до МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти» стосується організацій- страхових компаній відносно права на застосування поточного обліку по МСФЗ і відкласти

застосування МСФЗ (IFRS) 9 до найближчої з наступних дат: початку застосування нового стандарту в області страхування або періодів, що починаються 1 січня 2021 року
або пізніше. Товариство не використовує зазначені стандарти, тому що не займається страховою діяльністю.

Нові стандарти:
МСФЗ (IFRS) 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» 

Новий стандарт, який застосовується для відображення у фінансовій звітності залишків за відстроченими рахунками тарифного регулювання, які виникають, коли
підприємство надає товари або послуги клієнтам за ціною або ставкою, яка підлягає тарифному регулюванню. Даний стандарт застосовується компаніями, які, наприклад,

постачають електроенергію чи газ, коли тарифи регулюються державою.
Товариство не підпадає під вимоги стандарту та не застосовує його у своїй діяльності.

Звіряння власного капіталу та прибутку або збитку
Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2013 році, датою переходу на МСФЗ визначено – 1 січня 2012 року.

Узгодження власного капіталу станом на 31 грудня 2016 року не проводилось. 
Основні принципи бухгалтерського обліку

Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. 

Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:
фінансовий актив, доступний для продажу – акції з відсотком володіння до 20%, 

дебіторська заборгованість.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які прямо

відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання. 
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти товариства складаються з готівки в касі та кошти на рахунках в банках. 

Класифікація фінансових активів
Фінансові активи класифікуються за наступними категоріями: 

дебіторська заборгованість; 
фінансові активи, які відображаються по справедливій вартості з віднесенням змін за рахунок прибутків та збитків;

фінансові активи, які утримуються з метою погашення;



фінансові активи, які утримуються з метою продажу.
Дебіторська заборгованість

Дебіторською заборгованістю, визнаються фінансові активи (за виключенням дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або
фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюються за історичною вартістю плюс відповідні витрати на

проведення операцій. 
Відповідно до МСФЗ поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для

визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислено величину сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості шляхом групування
дебіторської заборгованості за строками її непогашення із встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи.

Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з віднесенням змін на рахунок прибутків і збитків
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю з віднесенням змін на прибутки і збитки, Товариство відносить інвестиції в акції, облігації та інвестиційні

сертифікати. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. Результати від зміни справедливої вартості фінансового активу відображаються в
прибутку або збитку за рік як фінансові доходи або витрати доки визнання фінансового активу не буде припинено. 

Цінні папери, оцінювані по доцільній вартості, зміни якої відображаються в складі прибутку або збитку за період, не є знеціненими, простроченими або обтяженими
заставою. 

Дивіденди включаються у фінансові доходи, коли встановлено право на отримання виплачуваних дивідендів, і вірогідність їх надходження є високою.
Якщо існує об’єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, сума кумулятивного збитку визнається у прибутку чи збитку. 

Ринкові цінні папери оцінюються за середньозваженою ринковою ціною відповідно до біржового курсу, 
Неринкові цінні папери, справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

Фінансові активи, утримувані до погашення
До фінансових активів, утримуваних до погашення, Товариство відносить облігації та векселя, які Товариство має реальний намір та здатність утримувати до погашення.

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за первісною собівартістю.
Фінансові активи, що утримуються з метою продажу

До фінансових активів, що утримують з метою продажу, Товариство відносить цінні папери як інвестиції, призначені для торгівлі, якщо має намір реалізувати їх протягом
короткого періоду часу з дати їх придбання у в зв’язку із невизначеністю терміну погашення зобов’язань.

Основні засоби 
Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його у процесі своєї господарської діяльності, надання послуг або

для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянув доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1 щодо ретроспективного

застосування, керівництво вирішило застосувати історичну вартість як доцільну собівартість основних засобів на дату переходу. У подальшому основні засобі оцінюються за
їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки

виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входила до складу іншого додаткового капіталу,
на дату переходу до МСФЗ переноситься до нерозподіленого прибутку. 

Подальші витрати. Витрати на поточний ремонт і техобслуговування відносяться на витрати поточного періоду. Ці витрати визнаються в поточних витратах в момент їх
понесення. Витрати на заміну крупних вузлів або компонентів основних засобів капіталізуються при одночасному списанні тих вузлів або компонентів, що підлягають заміні. 
На кінець кожного звітного року керівництво визначає наявність ознак знецінення основних засобів. Якщо буде виявлено один з наступних ознак, керівництво оцінює суму

відшкодування активу, яка визначається як найбільша з двох величин: справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж активу та вартість, яка отримується від його
використання. Балансова вартість активу зменшується до суми відшкодування; збиток від знецінення відображається в прибутках або збитках за рік. 

Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визнається як різниця між отриманою виручкою від продажу та їх балансовою вартістю та відображається в прибутках
або збитках за рік в складі іншого операційного доходу або витрат.

Амортизація. 
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з урахуванням таких термінів використання (років):

Машини та обладнання - 1-5 років
Транспортні засоби - 3-8 років

інші - 1-10 років
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для

використання, яка визначається як дата введення об’єкта в експлуатацію. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив
класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Нематеріальні активи
Нематеріальні активи Товариства, що мають невизначений термін корисного використання, включають ліцензії. Придбані ліцензії капіталізуються в сумі витрат, які понесені
на їх придбання та введення в експлуатацію. Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю. Амортизація на нематеріальні активи з невизначеним строком використання
не нараховується. Нематеріальні активи, які виникають в результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються прямолінійним методом протягом терміну чинності

цих прав. 
Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожну звітну дату Підприємство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його
очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках
чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з іншим стандартом. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах,
Підприємство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення

корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичної
основі протягом строку корисного використання.

Оренда
Фінансова оренда – це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив. Підприємство як орендатор на початку

строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов’язання за сумами, що дорівнюють справедливої вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони
менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та

зменшенням непогашених зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок
зобов’язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані

активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Підприємства щодо подібних активів.
Операційна оренда - активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично залишаються у орендодавця. Орендні платежі за угодою про

операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Підприємство визнає на
прямолінійній основі протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацію, понесені при отримані доходу від оренди, визнаються як витрати. 

При визначенні терміну використання основних засобів, отриманих в фінансову оренду оцінюється вірогідність переходу права власності до орендаря по завершені терміну
дії договору. Якщо відсутня ймовірність обґрунтованої впевненості в тому, що орендар отримає право власності до кінця терміну фінансової оренди, актив повністю

амортизується на протязі самого короткого з двох термінів: оренди або корисного використання. Якщо така впевненість існує, то актив амортизується на протязі терміну
корисного використання . Угоди на оренду, за якими орендодавець зберігає за собою всі ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на активи, класифікується як

операційна оренда. 
Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток являє собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають
сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітній період. Поточні витрати Підприємства за податками розраховуються з використанням податкових

ставок, чинних на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань, та являє собою податкові активи або зобов’язання, що виникають в результаті тимчасових

різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з

урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий

оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань.

Підприємство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітній період, окрім випадків, коли податки виникають від
операцій або подій, яки визнаються прямо у власному капіталі або від об’єднання бізнесу. 

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

Податок на додану вартість 



Товариство не є платником податку на додану вартість.
Фінансові зобов’язання

Кредити банків 
Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових

зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення
визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.

Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або

реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість

Заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість враховується за історичною вартістю.
Авансові платежі та передоплата 

Передплата відображається в звітності за первісною вартістю. Передоплата класифікується як довгострокова, якщо очікуваний термін отримання товарів або послуг, які
відносяться до неї, складає більше ніж 1 рік, або якщо передплата відноситься до активу, який буде відображатись в обліку як необоротний актив при первісному

визначенні. Сума передплати за придбання активу включається в його балансову вартість при отриманні Підприємством контролю над цим активом та наявності вірогідності
того, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з ним, будуть отримані. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, які відносяться до передплати, не будуть отримані,

балансова вартість передоплати підлягає зменшенню, а відповідний збиток від знецінення відображається в прибутках або збитках за рік.
Забезпечення

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

резерви страховика формуються відповідно до норм чинного законодавства України, а саме Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 17.12.2004 р. № 3104 «Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя».

Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. 

Пенсійні зобов’язання. У відповідності до українського законодавства товариство утримує внески із заробітної плати працівників до державного пенсійного фонду. Поточні
внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками

послуги, які надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня. 
Запаси 

Запаси враховуються за фактичною собівартістю. При вибутті запасів їх оцінка виконується за методом ідентифікаційної вартості. 
Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Доходи відповідно методології прийнятої в сфері страхової діяльності визнаних як сума отриманих за угодами страхових платежів зменшених на суму страхових платежів

переданих в перестрахування та змін розміру резервів незароблених премій скоригованих на зміни розміру резервів незароблених премій частки перестраховиків.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з

надання послуг на дату балансу. 
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. 

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

Витрати по позикам, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. 
Облік умовних зобов’язань

На дату складання фінансової звітності може існувати ряд умов, що можуть призвести до виникнення додаткових збитків або зобов’язань для Товариства. Керівництво
оцінює суму таких можливих майбутніх зобов’язань. Оцінка виконується на підставі припущень та включає в себе фактор суб’єктивності. При визначенні розміру можливих

втрат в результаті судових або податкових узгоджень за участі Товариства або вимог , які можуть бути пред’явлені в вигляді позовів до Товариства, Керівництво в результаті
консультацій з юристами та податковими консультантами, оцінює як перспективи таких судових або податкових узгоджень та пред’явлення таких вимог в судовому порядку,

так і можливі суми відшкодування, які протилежна сторона вимагає або може вимагати в суді. 
Якщо в результаті оцінки вірогідності виникнення майбутнього зобов’язання виявляється, що грошове зобов’язання визначено з достатнім рівнем впевненості, тоді вартісна

оцінка такої заборгованості відображається в фінансовій звітності. В разі, коли умовне зобов’язання, яке має значну вартісну оцінку, не може бути класифіковано як
вірогідне, а є лише можливим, або вартісна оцінка не може бути визначена, то в примітках до фінансової звітності включається інформація про характер такого зобов’язання

та його вартісна оцінка (якщо сума може бути визначена з достатньою впевненістю та є значною).
Якщо вірогідність майбутнього збитку є незначною, то взагалі інформація про такий збиток не включається в примітки до фінансової звітності, за виключенням випадків,

коли такий можливий збиток відноситься до наданої гарантії. В таких випадках сутність гарантії підлягає розкриттю. Однак, в деяких випадках умовні зобов’язання, можуть
бути відображені в примітках до фінансової звітності, якщо на думку Керівництва, що ґрунтується на консультаціях з юристами або податковими консультантами, інформація

про такі зобов’язання може бути необхідна акціонерам та іншим користувачам фінансової звітності. 
Ключові бухгалтерські оцінки та професійні судження в застосуванні облікової політики

Використання оцінок та припущень
При підготовці фінансової звітності Товариство робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення суми активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат

звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з
тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок. 

Оцінки, які особливо чутливі до змін, стосуються резерву на покриття збитків від знецінення дебіторської заборгованості, довгострокових та поточних фінансових інвестицій,
справедливої вартості інвестиційної нерухомості.

Основні припущення стосовно майбутнього та інших ключових джерел виникнення невизначеності оцінок на дату балансу, але вони не мають значного ризику стати
причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартість активів та зобов’язань протягом наступного фінансового періоду. 

Вартісна ознака таких оцінок наступна: тис. грн. 
31.12.2016 31.12.2015

Зобов’язання по відпусткам 109 27
Нарахований резерв збитків 10 452 3 260

Нараховані резерви незароблених премій 55 188 17 796
Відкладені податкові активи 0 0

Вартість поточних інвестицій 22 316 38 619
Підприємство використовує оцінки та робить допущення, які здійснюють вплив на показники, які відображені в фінансовій звітності на протязі наступного фінансового року.

Оцінки та судження підлягають постійному аналізу та обумовлені минулим досвідом керівництва та інших факторах, в тому числі на очікуваннях відносно майбутніх подій. 
Терміни корисного використання основних засобів

Оцінка терміну корисної служби основних засобів проводилася із застосуванням професійної думки на основі наявного досвіду відносно аналогічних активів. Майбутні
економічні вигоди, пов'язані з цими активами, в основному, будуть отримані в результаті їх використання. Проте інші чинники, такі як застарівання, з технологічної або
комерційної точки зору, а також знос активів, часто приводять до зменшення економічних вигод їх використання. Керівництво оцінює термін корисного використання

основних засобів, що залишився, виходячи з поточного технічного стану активів і з урахуванням розрахункового періоду, протягом якого дані активи приноситимуть Компанії
економічні вигоди. При цьому до уваги приймаються наступні основні чинники: 

очікуваний термін використання активів; 
очікуваний фізичний знос активів, який залежить від експлуатаційних характеристик і регламенту технічного обслуговування; 

моральний знос активів з технологічної і комерційної точки зору в результаті зміни ринкових умов. 
Припинення визнання фінансових активів

Керівництвом Компанії, коли отримана інформація щодо банкрутства або іншого рішення державного органу управління про припинення суб’єкту підприємницької
діяльності, фінансові активи якого враховуються в балансі Товариства, приймається рішення щодо припинення визнання таких фінансових активів на момент юридичного

припинення суб’єкта та списання з балансу Товариства за рахунок резервного капіталу. 
Договори страхування

Премії
Страхові премії включають премії за договорами страхування, укладеними протягом року, і обліковуються як нараховані в поточному звітному періоді незалежно від того, чи
відносяться вони повністю або частково до майбутніх періодів. Премії обліковуються до відрахування комісій, що сплачуються посередникам. Зароблена частина отриманих
премій визнається доходом. Дохід від премій нараховується з моменту прийняття ризику протягом періоду відповідальності за вирахуванням резерву незароблених премій

протягом терміну дії договору страхування. Страхові премії за договорами, переданими у перестрахування, визнаються витратами відповідно до характеру наданого
перестрахування протягом періоду відповідальності. 



Розірвання договорів страхування
Договори страхування можуть бути розірвані, якщо є об'єктивний доказ того, що страхувальник не прагне або не може виплачувати страхову премію. Розірвання впливають

в основному на договори страхування, відповідно до яких страхова премія виплачується частинами протягом усього терміну дії договору страхування. Розірвання
відображається у фінансовій звітності у складі страхових премій. 

Резерв незаробленої премії
Резерв незаробленої премії - це частина страхових премій, яка буде зароблена в наступних звітних періодах. Резерв незаробленої премії по обов’язковому страхуванню

цивільної відповідальності власників транспортних засобів, розраховується методом «1/365». Резерв незаробленої премії по всім іншим видам страхування, розраховується
методом «1/4».

Резерв незаробленої премії відображається за вирахуванням оцінених розірвань страхових договорів, що діють на звітну дату. Зміни в резерві незаробленої премії
зізнаються в складі прибутку або збитку за період, в якому діє страхове покриття.

Страхові виплати
Страхові виплати відображаються у звіті про фінансові результати у періоді, в якому вони нараховані.

Резерви збитків представляють собою сукупну оцінку граничних збитків та включає в себе резерв заявлених, але не виплачених збитків по всім видам страхування, а також
резерв збитків, що сталися, але не заявлені тільки по обов’язковому страхуванню цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Резерв заявлених, але не виплачених збитків формується на основі збитків, про які повідомили, але вони не були врегульовані на звітну дату. Оцінка резерву базується на
інформації, отриманій Компанією під час розслідування страхових випадків.

Резерв збитків, що сталися, але не заявлені визначається Компанією методом фіксованого відсотка до заробленої премії. 
Резерви збитків не дисконтуються через відносно швидкий характер повідомлення про збитки та їхнього врегулювання.

Використовувані методи й розрахункові оцінки переглядаються на регулярній основі.
Страхові виплати й витрати на врегулювання збитків відображаються в складі прибутку або збитку на підставі оцінки зобов'язання перед застрахованою особою або

третіми особами, на яких поширюються дії страховика.
Інші забезпечення

Відповідно до законодавства України страховики, що здійснюють обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів зобов’язані формувати
резерв коливань збитковості .

Відповідно до тлумачень МСФЗ, а саме пункту 14 МСФЗ 4 «Страхові контракти», щодо визнання та відображення у звітності зобов’язань, Товариство не визнає як
зобов'язання будь-які резерви щодо ймовірних майбутніх страхових виплат, якщо такі страхові виплати виникають за страховими контрактами, які не існують на кінець

звітного періоду, а саме резерв коливань збитковості. Даний резерв визнається у звітності у складі власного капіталу та не відображається у складі прибутків чи збитків у
фінансовому та бухгалтерському обліку. 

У процесі здійснення страхової діяльності Компанія зустрічається з різними видами юридичних претензій. Судові розгляди в рамках страхової діяльності враховуються в
інших резервах ніж технічні.

Перестрахування
У ході ведення звичайної господарської діяльності Компанія передає договори в перестрахування з метою зниження ймовірності виникнення чистого збитку за допомогою
часткової передачі ризику перестраховикам. Договори перестрахування не звільняють Компанію від її первісних зобов'язань прямого страховика перед страхувальниками.

Передані премії й отримані компенсаційні виплати відображаються в звіті про фінансовий результат та у Балансі до відрахування комісійної винагороди.
Активи перестрахування включають суми до відшкодування від компаній-перестраховиків по переданим страховим зобов'язанням. Суми до відшкодування від

перестраховиків розраховуються на основі резервів збитків або врегульованих збитків по перестрахованим договорам.
Премії по договорам, прийнятим у перестрахування, відображаються у складі доходів по прямому страхуванню відповідно до класифікації первісних договорів страхування.
Суми, що відшкодовуються по договорах перестрахування, оцінюються на наявність ознак знецінення на кожну звітну дату. Подібні активи знецінюються в результаті події,
що відбулися після первісного визнання активів, що й свідчить про те, що Компанія може не одержати всю належну їй суму, за умови, що зазначена подія має вплив на розмір

відшкодування, яке Компанія повинна одержати від перестраховика, і його можна оцінити з достатнім ступенем надійності. 
Дохід від регресу

Дохід від регресу включає дохід, отриманий від заходів досудового врегулювання та судового захисту від третьої сторони, такої як відповідач. Компанія визначає дохід
одразу після підписання мирової угоди або винесення позитивного судового рішення і коли суму можливо отримати.

Перевірка адекватності зобов'язань 
Станом на кожну звітну дату Компанія оцінює, чи є її страхові зобов'язання є адекватними. При проведенні перевірки використовуються поточні найкращі розрахункові

оцінки всіх майбутніх потоків коштів відповідно до умов укладених договорів, а також відповідних витрат по врегулюванню претензій і інвестиційного доходу від розміщення
активів, використовуваних для покриття страхових резервів. У випадку виявлення дефіциту коштів Компанія формує додатковий резерв (“резерв ризику, що не минув”).

Розкриття показників фінансової звітності: 
1. Дохід від реалізації 2016 2015

Доход від страхової діяльності 83 312 30 430
Страхові платежі за 2016 рік склали 124 550,0 тис. грн.

Порівнювані дані показників валових підписаних премій за 2016 та 2015 роки в розрізі видів страхування:
Показники Надходження страхових платежів, тис. грн. Повернуто страхових платежів, тис. грн. Надходження страхових платежів, тис. грн. Повернуто страхових платежів,

тис. грн.
2016 2015

Всього добровільного: 14830,1 482,1 18100,2 237,7
Страхування від нещасних випадків 804,8 148,5 785,81 178,7

Страхування залізничного транспорту 0,2 0,0 0,5 0,0
Страхування наземного транспорту (крім залізничного) 9487,8 329,7 9132,1 58,1

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 94,3 0,0 164,9 0,0
Страхування майна 3199,0 3,0 7472,2 0,7

Страхування цивільної відповідальності власників 
наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 713,8 0,9 299,15 0,2

Страхування відповідальності перед третіми особами 222,9 0,0 77,0 0,0
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 5,6 0,0 0,91 0,0

Страхування кредитів 0,1 0,0 0,0 0,0
Страхування фінансових ризиків 98,5 0,0 167,63 0,0

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 197,6 0,0 0,0 0,0
Страхування здоров’я на випадок хвороби 5,5 0,0 0,0 0,0

Всього обов`язкового: 110389,0 187,0 23837,1 15,9
Особисте страхування працівників відомчої 

(крім тих, які працюють в установах і організаціях, 
що фінансуються з Державного бюджету України)

та сільської пожежної охорони і членів 
добровільних пожежних дружин (команд) 71,7 0,0 15,6 0,0

Особисте страхування від нещасних 
випадків на транспорті 63,9 0,0 46,0 0,0
Страхування цивільної відповідальності

власників транспортних засобів 
(за внутрішніми договорами) 109856,0 187,0 23525,8 15,9

Страхування цивільної відповідальності 
суб'єктів господарювання за шкоду, 
яку може бути заподіяно пожежами 

та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, 
включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та 
об'єкти, господарська діяльність на яких може 

призвести до аварій екологічного та 
санітарно-епідеміологічного характеру 19,9 0,0 93,8 0,0

Страхування відповідальності суб'єктів 
перевезення небезпечних вантажів на випадок



настання негативних наслідків при перевезенні 
небезпечних вантажів 18,1 0,0 17,4 0,0

Страхування предмета іпотеки 
від ризиків випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або псування 359,4 0,0 138,5 0,0
РАЗОМ: 125 219,1 669,1 41937,3 253,6

2. Страхові відшкодування за 2016 р. склали 19 273,3 тис. грн.
Порівнювані дані показників страхових відшкодувань та відшкодувань від перестраховиків за 2016 та 2015 роки в розрізі видів страхування:

Показники Страхові виплати, тис. грн. Відшкодування від перестраховиків, тис. грн. Страхові виплати, тис. грн. Відшкодування від перестраховиків, тис. грн.
2016 2015

Всього добровільного: 6 398,2 1 489,1 2 875,9 288,0
Страхування від нещасних випадків 99,5 22,5 6,5 0,0

Страхування наземного транспорту (крім залізничного) 6 068,2 1 443,2 2 843,5 267,6
Страхування майна 56,9 23,4 21,4 20,4

Медичне страхування 
(безперервне страхування здоров'я) 157,7 0,0 0,0 0,0

Страхування цивільної відповідальності
власників наземного транспорту

(включаючи відповідальність перевізника) 0,5 
Страхування фінансових ризиків 15,4 0,0 4,5 0,0

Всього обов`язкового: 12 875,1 0,0 2 710,9 0,0
Страхування цивільної відповідальності 

власників транспортних засобів 
(за внутрішніми договорами) 12 875,1 0,0 2 710,9 0,0

РАЗОМ: 19273,3 1489,1 5586,8 288,0
3. Страхові премії, що сплачуються перестраховикам відповідно до договорів перестрахування ризиків за 2016 рік становлять 3 616,6 тис. грн. Порівнювані дані показників

премій переданих в перестрахування за 2016 та 2015 роки в розрізі видів страхування:
Показники Премії передані в перестрахування, тис. грн. Премії передані в перестрахування, тис. грн..

2016 рік 2015 рік 
Всього добровільного: 871,0 4693,2

Страхування від нещасних випадків 90,8 56,4
Страхування наземного транспорту 

(крім залізничного) 562,5 2279,4
Страхування вантажів та 

багажу (вантажобагажу) 29,3 27,7
Страхування майна 170,7 2318,5

Страхування цивільної відповідальності 
власників наземного транспорту

(включаючи відповідальність перевізника) 2,6 1,5
Страхування відповідальності перед третіми особами 15,1 9,7

Страхування фінансових ризиків 0,00 0,00
Всього обов`язкового: 2 745,6 375,7

Особисте страхування працівників відомчої 
(крім тих, які працюють в установах і організаціях, 
що фінансуються з Державного бюджету України) 

та сільської пожежної охорони і членів 
добровільних пожежних дружин (команд) 0,0 0,0

Страхування від нещасних випадків на транспорті 0,0 0,0
Страхування предмета іпотеки від ризиків 

випадкового знищення, випадкового 
пошкодження або псування 44,0 8,7

Страхування цивільної відповідальності 
власників транспортних засобів 

(за внутрішніми договорами) 2701,6 321,6
Страхування відповідальності суб'єктів
перевезення небезпечних вантажів на 
випадок настання негативних наслідків 

при перевезенні небезпечних вантажів 0,0 3,8
Страхування цивільної відповідальності суб'єктів 

господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно
пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, 
включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, 

господарська діяльність на яких може призвести до аварій 
екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру 0,0 41,6

РАЗОМ: 3616,6 5068,9

Основні партнери перестраховики резиденти :
ПрАТ «УАСК «АСКА»

ПрАТ «СК «ПЗУ «Україна»
ПрАТ «СК «Кремінь»

ПрАТ «СК «Уніка»
Основні партнери перестраховики нерезиденти : 

SCOR Global Life
SСOR

ОАО «Русское Перестраховочное Общество»
4. Страхові резерви

Страхові резерви відповідно до облікової політики Товариства розраховані з дотриманням чинного законодавства України за методом 1/4 з використанням коефіцієнту 0,8
окрім обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, де застосовано метод 1/365 з використанням коефіцієнту 0,8.

Оцінка адекватності резерву незароблених премій здійснювалось методом 1/365, в розрахунку приймали участь 100% страхових премій, оцінка адекватності інших страхових
резервів здійснювалась актуарними методами розрахунку. Сформовані страхові резерви ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» за законодавством України повністю пройшли перевірку

адекватності зобов’язань та відповідають нормам МСФЗ 4 «Страхові контракти».
Станом на 31.12.2016р. Компанія оцінила, чи є її страхові зобов'язання є адекватними. При проведенні перевірки використовувались поточні найкращі розрахункові оцінки

всіх майбутніх потоків коштів відповідно до умов укладених договорів, а також відповідних витрат по врегулюванню претензій і інвестиційного доходу від розміщення активів,
використовуваних для покриття страхових резервів. Також оцінка адекватності резерву незароблених премій здійснювалось методом 1/365, в розрахунку приймали участь
100% страхових премій, оцінка адекватності інших страхових резервів здійснювалась актуарними методами розрахунку. Сформовані страхові резерви ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

за законодавством України повністю пройшли перевірку адекватності зобов’язань та відповідають нормам МСФЗ 4 «Страхові контракти». 
2016 рік

Усього Перестрахування Нетто 
Резерви збитків

Резерв заявлених але неурегульованих збитків 3 446,1 (706,0) 2 740,1
Резерв збитків що відбулися, але незаявлені 7 006,1 7 006,1



Усього резервів збитків 10 452,2 (706,0) 9 746,2
Резерв незаробленої премії 55 187,6 (1 145,6) 54 042,0

Резерв коливань збитковості 8 010,1 8 010,1
Усього страхових резервів 73 649,9 (1 851,6) 71 798,3

2015 рік
Усього Перестрахування Нетто 

Резерви збитків
Резерв заявлених але неурегульованих збитків 1886,6 (430,0) 1456,6

Резерв збитків що відбулися, але незаявлені 1372,7 1372,7
Усього резервів збитків 3259,3 (430,0) 2829,3

Резерв незаробленої премії 17795,7 (1374,9) 16420,8
Резерв коливань збитковості 6608,9 6608,9

Усього страхових резервів 27663,9 (1804,9) 25859,0

5. Умовні зобов'язання
Незавершені судові розгляди

У процесі здійснення своєї звичайної діяльності Компанія зустрічається з різними видами юридичних претензій. Судові розгляди в рамках страхової діяльності враховуються
в інших резервах ніж технічні. 

Керівництво вважає, що остаточна величина зобов'язань, що виникають у результаті судових розглядів (у випадку наявності таких), не буде мати істотного негативного
впливу на фінансове становище або подальшу діяльність Компанії, тому резерв судових витрат не формувався станом на 31.12.2016 року. 

Умовні податкові зобов'язання
Компанія здійснює операції в одній податковій юрисдикції. Податкова система України є відносно новою й характеризуються наявністю часто мінливих нормативних

документів, які, у багатьох випадках, містять неоднозначні, часом суперечливі формулювання, відкриті для різних інтерпретацій з боку податкових органів. Найчастіше
мінливі норми законодавства допускають різні інтерпретації з боку податкових органів, що мають право накладати значні штрафи, нараховувати й стягувати пені.

На думку керівництва, податкові зобов'язання були повністю відображені в даній консолідованій фінансовій звітності, виходячи з інтерпретації керівництвом чинного
податкового законодавства України, офіційних коментарів нормативних документів і розв'язків судових органів. 

Керівництво Компанії вважає, що за станом на 31 грудня 2016 року в Компанії не існує потенційних умовних податкових зобов'язань.
6. Адміністративні витрати

Показники 2016, тис. грн. 2015, тис. грн.
Амортизація 47,0 173,0

Оренда приміщень 818,8 722,0
Оренда інша 0,0 7,5

Аудиторські послуги 18,0 17,5
Витрати на відрядження 32,2 48,1

Інтернет 14,1 14,7
Інформаційно-

консультаційні послуги 96,9 32,7
Комісія при покупці 

(продажу) валюти 4,7 8,0
Матеріальні витрати 128,9 109,2

Мобільний зв'язок 45,3 40,7
Податки та збори 49,7 0,0

Нотаріальні послуги 181,7 4,2
Обслуговування банк-клієнт 11,3 8,3

Відрахування на соціальні заходи 123,0 292,8
Почтові послуги 38,6 28,7

Публікації, ЗМІ 6,4 9,2
Інші послуги банку 172,1 137,4

Інші послуги 55,2 253,2
Витрати на оплату праці 580,1 721,8
Розрахункове обслуговування 722,7

Рекламні послуги 0,4
Обслуговування основних засобів 320,4 29,0
Стаціонарний телефонний зв’язок 65,8 47,0

Експлуатаційні витрати 235,5 213,1
Юридичні послуги 5,3

Витрати на формування забезпечення 
на виплату відпусток працівникам 110,3 

Всього 3156,0 3646,5

7. Витрати на збут
Показники 2016, тис. грн. 2015, тис. грн.

Інформаційно-консультаційні послуги 14,8 234,5
Матеріальні витрати 174,4

Відрахування на соціальні заходи 213,7
Витрати на оплату праці 705,8
Рекламні послуги 478,8 1288,3
Інші витрати на збут 141,4 52,3

Всього 635,0 2669,0

8. Інші доходи, інші витрати
Показники 2016, тис. грн. 2015, тис. грн.

Інші доходи 
Дохід від продажу акцій та корпоративних прав 0,0 199,2

Дохід від продажу векселів 0,0 0,0
Дохід від продажу інвестиційних сертифікатів 22900,0 7000,0

Дохід від продажу ОВДЗ 72466,7 6116,2
Дохід від продажу облігацій підприємств 10300,0 11800,0

Дохід від реалізації регрессного права (перевищення відшкодування) 0,0 45,0
Дооцінка ОВДЗ 442,3 

Інші доходи 0,0 15,5
Всього інші доходи 106109,0 25175,9

Інші витрати 
Собівартість реалізованих/списаних необоротних активів 0 0,7

Комісійна винагорода торговця ЦП 52,0 20,6
Послуги зберігача (реєстратора) 12,0 10,0

Собівартість реалізованих цінних паперів 110615,2 26985,3
Витрати на списання дебіторської заборгованості 579,8 2,8

Всього інші витрати 111259,0 27 019,4



9. Інші операційні доходи та витрати
Показники 2016, тис. грн. 2015, тис. грн.

Операційні доходи 
Курсові різниці 13,2 7,7

Реалізація регресного права 736,1 795,6
Відсотки від банківських вкладів 3588,0 2456,6

Інвестиційний дохід від вкладень коштів
централізованих резервних фондів (МТСБУ) 2292,6 685,4
Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства 41,0 0,0

Інші доходи 142,1 9,7
Всього операційні доходи 6813,0 3955,0

Операційні витрати 
Комісійна винагорода брокеру 0,0 0,0

Курсова різниця 17,8 51,8
Інформаційно-консультаційні витрати 27003,7 5651,0

Податки та збори 0,0 0,6
Сумнівні та безнадійні борги (в т.ч. резерв) 397,7 7,7

Витрати на оплату праці 1,9 
Інші операційні витрати 4,4 34,1

Відрахування у централізовані страхові фонди 2788,0 367,0
Членські внески 1034,1 203,0

Штрафи, пені 3,4 
Всього операційні витрати 31251,0 6315,2

Собівартість наданих послуг 
Матеріальні затрати 825,1 77,9

Відрахування на соціальне страхування 305,0 136,2
Витрати на оплату праці 1452,0 399,3

Послуги актуарія 0,0 0,0
Комісійна винагорода агенту 22080,4 10771,0

Витрати на супроводження програмного забезпечення 157,9 0,0
Витрати на експертизи 1530,9 102,8

Витрати на послуги асисстансу 181,6 44,3
Ліцензії, довідки 63,2 11,5
Судові витрати 186,7 26,6
Оренда приміщень 256,1 0

Інформаційно-консультаційні послуги 225,2 126,5
Розрахункове обслуговування 481,9 0,0

Всього собівартість послуг 27746,0 11696,1

10. Інші доходи та витрати
Показники 2016, тис. грн. 2015, тис. грн.

Інші фінансові доходи 0,0 0,0
Інші доходи 0,0 0,0

Фінансові витрати 0,0 0,0
11. Податок на прибуток

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:
Найменування показника 2016, тис. грн. 2015, тис. грн.

1 
Поточний податок на прибуток 3782,0 1826,7

Відстрочені податкові активи: 0,0 0,0
на початок звітного року 

на кінець звітного року 0,0 0,0
Відстрочені податкові зобов'язання:

на початок звітного року 
на кінець звітного року - -

Включено до Звіту про фінансові
результати - усього 3782,0 1826,7

у тому числі: 3782,0 1826,7
поточний податок на прибуток 

зменшення (збільшення) 
відстрочених податкових активів 0,0 0,0

збільшення (зменшення) 
відстрочених податкових зобов'язань 

Відображено у складі власного капіталу - усього 3782,0 1826,7
у тому числі: 3782,0 1826,7

поточний податок на прибуток 
зменшення (збільшення)

відстрочених податкових активів 0,0 0,0
збільшення (зменшення)

відстрочених податкових зобов'язань 0,0 0,0
Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності і для

цілей оподаткування. Тимчасові різниці включали в себе резерви незароблених премій з урахуванням часток перестраховиків.
Відстрочені податкові активи/ зобов’язання не розраховувались. 

12. Сукупний дохід 
Доходи/витрати від операцій переоцінки фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю відображаються в складі сукупного доходу, а саме: 

Показники 2016, тис. грн. 2015, тис. грн.
Дооцінка фінансових інвестицій 0,0 0,0

Знецінення фінансових інвестицій 0,0 0,0
Всього сукупний дохід 0,0 0,0

13. Нематеріальні активи 
Нематеріальні активи Товариства – ліцензії на здійснення страхової діяльності мають невизначений термін корисного використання, оцінюються за собівартістю,

амортизація на нематеріальні активи з невизначеним строком використання не нараховується. 
За історичною вартістю Ліцензії на здійснення страхової діяльності 

Справедлива вартість 283,5
Чиста балансова вартість на 31.12.2015р. 280,6

Надходження за 2016 р. 2,9
Чиста балансова вартість на 31.12.2016р. 283,5

14. Основні засоби 



За історичною вартістю Земельні ділянки Машини та обладнання Меблі та приладдя Всього
Справедлива вартість 01.01.2016 636,1 129,9 766,0

Надходження 16 400,0 0,6 16 400,6
Вибуття 11,9 11,9

31 грудня 2016 року 16 400,0 636,7 118,0 17 154,7
Накопичена амортизація 

31 грудня 2015 року 595,2 101,8 697,0
Нарахування за рік 31,1 15,9 47,0

Вибуття 0,0 7,7 7,7
Інші зміни 

31 грудня 2016 року 626,3 110,0 736,3
Чиста балансова вартість 

31 грудня 2015 року 40,9 28,1 69,0
31 грудня 2016 року 16 400,0 10,4 8,0 16 418,4

15. Інвестиції, доступні для продажу
2016, тис. грн. 2015, тис. грн.

Цінні папери на продаж 22 316,0 38 619,0
Всього 22 316,0 38 619,0

16. Інвестиції в асоційовані компанії 
Товариство володіє та обліковує інвестицію в асоційовану компанію за методом участі у капіталі: ПрАТ "Білоцерківсільрибгосп" (код ЄДРПОУ 00476688), 602 133 шт. акцій

(34% участі), балансова вартість інвестиції складає 0,00 грн. 
Товариство володіє часткою в статутному фонді ТОВ «ФК «ЮНІВЕС» (код ЄДРПОУ 25218409) вартістю 50,0 тис. грн., що складає 2,17% участі.

Також в 2016 році товариство придбало частку в статутному фонді ТОВ «Таврійська інвестиційна група» (код ЄДРПОУ 33571093) вартістю 2000,0 тис. грн., що складає 40%
участі. 

17. Запаси
2016, тис. грн. 2015, тис. грн.

Сировина та матеріали
(за історичною собівартістю) 469,0 285,0

Всього запаси 469,0 285,0
18. Дебіторська заборгованість

2016, тис. грн. 2015, тис. грн.
Дебіторська заборгованість за послуги 8229,0 3587,0

в т.ч. резерв сумнівної заборгованості 3,0 14,6
Розрахунки з бюджетом 3,0 6,0

Інша дебіторська заборгованість 12778,0 4315,0
Дебіторська заборгованість з 

нарахованих доходів 739,0 193,0
Всього 21749,0 8101,0

19. Грошові кошти
2016, тис. грн. 2015, тис. грн.

Каса та рахунки в банках, грн. 319,2 2938,0
Банківські депозити, грн. 22049,8 15051,0

Всього грошові кошти 22369,0 17989,0
20. Статутний капітал

Станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2016 року зареєстрований статутний фонд поділений на 1 000 000 (Один мільйон) простих іменних акцій, номінальною вартістю 25,00
грн. (Двадцять п’ять гривень) кожна. Змін в статутному капіталі не відбувалось. 

21. Забезпечення наступних виплат та платежів
2016, тис. грн. 2015, тис. грн.

Забезпечення виплат персоналу 109,0 27,0
Всього забезпечення 109,0 27,0

22. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
2016, тис. грн. 2015, тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 389,0 269,0
Кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 0,0 0,0

Розрахунки з бюджетом 561,0 9,0
Заробітна плата та соціальні внески 0,0 10,0

Кредиторська заборгованість за операціями страхування 1075,0 1221,0
Інші 7461,0 452,0

Всього кредиторська заборгованість 9486,0 1961,0
23. Розкриття інформації з пов’язаними сторонами 

До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами відносяться:
А)підприємства, які прямо або опосередковано, контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Підприємством; 

Б)асоційовані компанії;
В)спільні підприємства, у яких Підприємство є контролюючим учасником;

Г)члени провідного управлінського персоналу Підприємства;
Д)близькі родичі особи, зазначеної в а) або г); 

Е)компанії, що контролюють Підприємство, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у Підприємстві; 
Ж)програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Підприємства, або будь-якого іншого суб’єкта господарювання, який є зв’язаною стороною Підприємства.

Суттєвих операцій з пов’язаними особами протягом 2016 року не проводилося.
Виплачена винагорода управлінському персоналу за 2016 рік становить 90 943,63 грн. 

Також були укладені наступні правочини з пов’язаними особами :
1. Кузнєцов Олександр Анатолійович 

Нараховано та виплачено суму дивідендів за результатами роботи компанії за 2015 рік – 2 402 847,00 грн.
З пов’язаною особою укладено договори страхування : 

Страхувальник ПО ДОГОВОРУ № договору строк дії з строк дії по платіж підписаний, грн.
Кузнєцов Олександр Анатолійович ПС-000002-А/16/ЦО/ПП 05.02.2016 04.02.2017 10800,0

Кузнєцов Олександр Анатолійович ПС-000350-ДГО/16/ЗП 15.04.2016 14.04.2017 50,0
Кузнєцов Олександр Анатолійович ПС-000351-ДГО/16/ЗП 15.04.2016 14.04.2017 50,0

Кузнєцов Олександр Анатолійович ПС-000054-А/16/ЗП/ПП 16.04.2016 15.12.2016 9600,0
Кузнєцов Олександр Анатолійович АІ/9786018 15.04.2016 14.04.2017 1210,81
Кузнєцов Олександр Анатолійович АК/1617533 15.04.2016 14.04.2017 1210,81

Страхових випадків по даними договорами на дату складання цієї звітності не було.
2. Кунченко Олександр Євгенійович

Нараховано та виплачено суму дивідендів за результатами роботи компанії за 2015 рік – 28800,00 грн.
З пов’язаною особою укладено наступні договори страхування : 

Страхувальник ПО ДОГОВОРУ № договору строк дії з строк дії по платіж підписаний, грн.
Кунченко Олександр Євгенійович АІ/9631188 18.03.2016 17.03.2017 1100,74

Страхових випадків по даним договорам на дату складання цієї звітності не було.
3. Шлендер Олександр Леонідович: 



Нараховано та виплачено суму дивідендів за результатами роботи компанії за 2015 рік – 30,00 грн.
З пов’язаною особою укладено наступні договори страхування :

Страхувальник ПО ДОГОВОРУ № договору строк дії з строк дії по платіж підписаний, грн.
Шлендер Олександр Леонідович ПС-000074-ДГО/16/ЗП/ 29.01.2016 28.01.2017 50,0

Страхових випадків по даним договорам на дату складання цієї звітності не було.
4. Спренгель Андрiй Станiславович 

Виплачена заробітна плата в сумі 90 943,63 грн. 
З пов’язаною особою укладено договори страхування : 

Страхувальник ПО ДОГОВОРУ № договору строк дії з строк дії по платіж підписаний, грн.
Спренгель Андрій Станіславович АІ/9631187 17.03.2016 16.03.2017 1100,74

Спренгель Андрій Станіславович ПС-000108-ДГО/16/УРП 19.09.2016 18.09.2017 280,00
Спренгель Андрій Станіславович ВВ-008-А/16/ЦО/ПП 20.10.2016 19.10.2017 34845,00
Спренгель Андрій Станіславович ПС-021-ФР/16/УРП/ПП 29.11.2016 28.11.2017 68,30

Страхові випадки по даним договорам:
Страхувальник ПО ДОГОВОРУ № договору К-ть випадків Сума відшкодування, грн.

Спренгель Андрій Станіславович ВВ-008-А/16/ЦО/ПП 1 149277,82
5. Техресурси ТОВ , код ЄДРПОУ 30719652: 

З пов’язаною особою укладено договори страхування : 
Страхувальник ПО ДОГОВОРУ № договору строк дії з строк дії по платіж підписаний, грн.

ТОВ "Техресурси" ВВ-002-НСТ/16/ЦО/ПП 07.02.2016 06.02.2017 53,04
ТОВ "Техресурси" ВВ-001-НСТ/16/ЦО/ПП 07.02.2016 06.02.2017 106,08

ТОВ "Техресурси" ПС-000001-А/16/ЦО/ПП 09.02.2016 08.02.2017 10312,50
ТОВ "Техресурси" АІ/9261313 04.02.2016 03.02.2017 363,53

ТОВ "Техресурси" ПС-000003-А/16/ЦО/ПП 12.02.2016 11.02.2017 7700,00
ТОВ "Техресурси" ПС-000006-А/16/ЦО/ПП 11.02.2016 10.02.2017 4500,00
ТОВ "Техресурси" ПС-000005-А/16/ЦО/ПП 11.02.2016 10.02.2017 6069,00

ТОВ "Техресурси" АІ/9261314 09.02.2016 08.02.2017 390,04
ТОВ "Техресурси" АІ/9261320 07.03.2016 06.03.2017 739,46

ТОВ "Техресурси" ПС-050-А/16/ЗП/ПП 08.04.2016 07.04.2017 69918,08
ТОВ "Техресурси" АІ/9786252 21.04.2016 20.04.2017 772,21
ТОВ "Техресурси" АІ/9931262 31.05.2016 30.05.2017 967,68
ТОВ "Техресурси" АЕ/9875637 18.06.2016 17.06.2017 965,26

ТОВ "Техресурси" ВВ-303-ИП/16/ЗП/ПП 03.09.2016 02.09.2017 1907,50
ТОВ "Техресурси" ВВ-017-ОО/16/ЗП/ПП 03.09.2016 02.09.2017 300,00

ТОВ "Техресурси" ПС-000155-А/16/ЗП/ПП 14.10.2016 13.10.2017 19756,25
ТОВ "Техресурси" ПС-000156-А/16/ЗП/ПП 17.10.2016 16.10.2017 70400,00

ТОВ "Техресурси" ВВ-072-НСТ/16/ЗП/ПП 20.10.2016 19.10.2017 92,82
ТОВ "Техресурси" АК5141612 17.10.2016 16.10.2017 1463,98

196777,43
Страхові випадки по даним договорам:

Страхувальник ПО ДОГОВОРУ № договору К-ть випадків Сума відшкодування, грн.
ТОВ "Техресурси" ВВ-016-А/15/ЦО/ПП (16.10.15) 1 21011,41

Отримано послуги оренди на суму 795118,30 грн. 
Придбано необоротні матеріальні активи 5000,00грн. згідно договору поставки №123-16ТР від 05.09.16р.

Зобов’язання по договорам сторонами виконано в повному обсязі. 
6. ПрАТ "Білоцерківсільрибгосп", код ЄДРПОУ 00476688:
З пов’язаною особою укладено договори страхування : 

Страхувальник ПО ДОГОВОРУ № договору строк дії з строк дії по платіж підписаний, грн.
ПрАТ "Білоцерківсільрибгосп" АІ/9631750 27.04.2016 26.04.2017 543,63

7. ТОВ «КУА «ЮНІВЕС», код ЄДРПОУ 34718165:
Нараховано та виплачено суму дивідендів за результатами роботи компанії за 2015 рік ТОВ «КУА «ЮНІВЕС» ПВІФ «ВЕС-ІНВЕСТ» 568200,00 грн.

З пов’язаною особою розторгнено договори страхування : 
Страхувальник ПО ДОГОВОРУ № договору строк дії з строк дії по платіж до повернення, грн.

ТОВ «КУА «ЮНІВЕС» Дог.ВВ-008-ИП/15/ЦО/ПП
дод.угода №1 23.12.2015 02.06.2016 1037,24

Зобов’язання за вищенаведеними договорами сторонами виконано в повному обсязі.
8. ТОВ «ФК «Юнівес» код ЄДРПОУ 25218409:

Виплачено комісійну винагороду посередника в сумі 48000,00 грн.
Оплачено послуг за зберігання та облік цінних паперів в сумі 12032,08 грн.

9. ТОВ «Таврійська інвестиційна група» (код ЄДРПОУ 33571093):
З пов’язаною особою укладено договори страхування : 

Страхувальник ПО ДОГОВОРУ № договору строк дії з строк дії по платіж підписаний, грн.
ТОВ «Таврійська інвестиційна група» ВВ-003-НСТ/16/ЦО/ПП 25.02.2016 28.02.2017 58,14

ТОВ «Таврійська інвестиційна група» ВВ-151-ИП/16/ЗП/ПП 23.04.2016 22.04.2017 31425,71
ТОВ «Таврійська інвестиційна група» ВВ-006-ОО/16/ЗП/ПП 28.04.2016 28.04.2017 1750,00
ТОВ «Таврійська інвестиційна група» ВВ-345-ИП/16/ЗП/ПП 15.09.2016 30.09.2017 491,79

ТОВ «Таврійська інвестиційна група» ПС-000203-А/16/ЗП/ПП 20.12.2016 20.12.2017 97645,00
10. Кунченко Ганна Олексіївна

З пов’язаною особою укладено наступні договори страхування : 
Страхувальник ПО ДОГОВОРУ № договору строк дії з строк дії по платіж підписаний, грн.

Кунченко Ганна Олексіївна АК/4930102 14.09.2016 13.09.2017 785,03
11. Кунченко Євгеній Іванович

З пов’язаною особою укладено наступні договори страхування : 
Страхувальник ПО ДОГОВОРУ № договору строк дії з строк дії по платіж підписаний, грн.

Кунченко Євгеній Іванович АК/4670254 20.06.2016 19.06.2017 332,64
12. Спренгель Юлія Вікторівна

З пов’язаною особою укладено наступні договори страхування : 
Страхувальник ПО ДОГОВОРУ № договору строк дії з строк дії по платіж підписаний, грн.

Спренгель Юлія Вікторівна ПС-022-ФР/16/УРП/ПП 25.11.2016 24.11.2017 68,30
13. Шабаніна Анфіса Серафімівна

Нараховано та виплачено суму дивідендів за результатами роботи компанії за 2015 рік – 30,00 грн.
З пов’язаною особою укладено наступні договори страхування : 

Страхувальник ПО ДОГОВОРУ № договору строк дії з строк дії по платіж підписаний, грн.
Шабаніна Анфіса Серафімівна АІ/9786140 25.04.2016 24.04.2017 758,42
Шабаніна Анфіса Серафімівна АК/4930972 01.10.2016 30.09.2017 785,03

Шабаніна Анфіса Серафімівна ПП-000055-А/16/ЗП/ПП 26.04.2016 25.04.2017 14820,00
Шабаніна Анфіса Серафімівна ПП-000149-А/16/ЗП/ПП 01.10.2016 30.09.2017 57722,92

Шабаніна Анфіса Серафімівна ВВ-134-ИП/16/ЗП/ПП 27.04.2016 26.04.2017 861,00
Шабаніна Анфіса Серафімівна ВВ-133-ИП/16/ЗП/ПП 16.04.2016 15.04.2017 861,00

Шабаніна Анфіса Серафімівна ПС-000379-ДГО/16/ЗП/ПП 25.04.2016 24.04.2017 50,00
Шабаніна Анфіса Серафімівна ПС-001269-ДГО/16/ЗП/ПП 01.10.2016 30.09.2017 50,00



24. Розкриття інформації по сегментам 
Операційний сегмент являє собою компонент діяльності Товариства, який залучений в комерційну діяльність, від якого Товариство отримує прибутки або несе збитки

(включаючи прибутки і збитки щодо операцій з іншими компонентами діяльності Товариства), результати діяльності якого регулярно аналізуються особою, відповідальною
за прийняття операційних рішень при розподілі ресурсів між сегментами і при оцінці фінансових результатів їх діяльності, і щодо якого доступна фінансова інформація.

Так як Компанія займається виключно страховою діяльністю, то всі отримані доходи та понесені витрати відносяться також виключно до страхової діяльності. Керівництво
не використовує розподіл доходів та витрат в розрізі компонентів діяльності для прийняття управлінських рішень та здійснення оцінки фінансової діяльності Товариства.

Тому розподіл діяльності по операційним сегментам не здійснюється і не описується в звітності. 
25. Цілі та політика управління фінансовими ризиками

Основні фінансові інструменти підприємства включають поточну кредиторську заборгованість, банківські кредити, цінні папери, фінансову оренду. Основною ціллю даних
фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування операцій Товариства. Також Товариство має інші фінансові інструменти, такі як поточна дебіторська

заборгованість, грошові кошті та короткострокові депозити.
Основні ризики включають ризик кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний ризик.

Політика управління ризиками включає наступне:
Кредитний ризик. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередній

оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно кредитного ризику, пов’язаного з іншими фінансовими інструментами, які включають
фінансові інвестиції, доступні для продажу, та фінансові інвестиції до погашення, ризик пов’язаний з можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик

дорівнює балансовій вартості інструменту.
Ризик ліквідності. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов’язані з

дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. 
Управління капіталом.

Відносно управління капіталом основною метою Підприємства є забезпечення нормального рівня достатності капіталу. Підприємство здійснює контроль за капіталом за
допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який розраховується шляхом ділення чистої заборгованості на суму капіталу та чистої заборгованості. Коефіцієнт фінансового

важеля станом на 31 грудня 2016 року – 0,4944 , а на 31 грудня 2015 року складає 0,3034.
26. Робота служби внутрішнього аудиту

З метою удосконалення системи управління ризиками, контролю та корпоративного управління, для забезпечення надійності та ефективності системи внутрішнього
контролю в Товаристві створена служба внутрішнього аудиту, а саме посада внутрішнього аудитора. 

Внутрішній аудитор є органом оперативного контролю наглядової ради, підпорядковується наглядовій раді та звітує перед нею. Служба внутрішнього аудиту Товариства в
процесі проведення перевірок керується чинним законодавством України та нормативними актами НКФП.

Діяльність внутрішнього аудитора Товариства у 2016 році була направлена на перевірку й оцінку адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю та якості
виконання призначених обов'язків співробітниками Компанії, надання незалежної оцінки системи внутрішнього контролю, встановленого у Компанії, контролю за ризиками,

зменшення ризиків у проведенні операцій, пов'язаних з раціональним та ефективним використанням ресурсів Компанії. 
Під час перевірок, головна увага зосереджувалася на: 

• своєчасному виявлення ризиків, пов’язаних з раціональним та ефективним використанням ресурсів Компанії та визначення їх оцінки;
• дотримання Компанією вимог чинного законодавства, нормативних актів НКФПУ, економічних нормативів тощо;

• аналізі інформаційної системи, включаючи систему бухгалтерського обліку і супутніх видів контролю, вивченні фінансової та операційної інформації, дослідженні
економічності та ефективності операцій з метою оцінки внутрішнього контролю. 

27. Події після Балансу
За період з 31 грудня 2016 р. по 06 лютого 2017 р. не відбувалися події, які б суттєво вплинули на показники фінансової звітності. 

Керівник А.С. Спренгель 

Головний бухгалтер Н.П. Пачковська
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