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СК «ЮНІВЕС»  

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС»  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Повне найменування Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ЮНІВЕС»
Код за ЄДРПОУ 32638319
Місцезнаходження юридичної особи 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, телефон 044-206-84-30
Дата  державної реєстрації 20.01.1995р. дата запису: 12.05.2005р. №10661200000001736
№ свідоцтва про державну 
реєстрацію (перереєстрацію) та дата 
його видачі

Номер свідоцтва держ. реєстрації: А01№ 373318 від 27.04.2011 р. під № 
10681070015023775

Види діяльності за КВЕД
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

Дані про управлінський персонал
Керівник Спренгель Андрій Станіславович
Головний бухгалтер Галицька Наталія Вікторівна

Додаток 1                

                                       до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 

                                       1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

                                                                                                                  Дата (рік, місяць, число) 2015 01 01 

Приватне акціонерне товаритсво «Страхова Компанія «ЮНІВЕС»  за ЄДРПОУ 32638319

Територія м.Київ  за  КОАТУУ 8036100000

Організаційно-правова форма господарювання     акціонерне товариство  

Вид економічної діяльності   інші види страхування ніж страхування життя

Середня кількість працівників 56    

Адреса, телефон  03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, телефон 044-206-84-30

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)

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):                     

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку                       

за міжнародними стандартами фінансової звітності      v

                                         

БАЛАНС
Звіт про фінансовий стан  на 31.12.2014 р.  

                        
Форма №1  Код за ДКУД   1801001

Актив
Код

рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1. 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 277 277
первісна вартість 1001 277 277
накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби 1010 336 159
первісна вартість 1011 987 962
знос 1012 651 803
Інвестиційна нерухомість 1015
первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016
знос інвестиційної нерухомості 1017
Довгострокові біологічні активи 1020
первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045 695 0
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 3 436 3 637
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 4 744 4 073
II. Оборотні активи
Запаси 1100 380 294
Виробничі запаси 1101 380 294
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 315 1 150
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130
з бюджетом 1135 45 781
у тому числі з податку на прибуток 1136 778
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 155 149
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6 466 5 574
Поточні фінансові інвестиції 1160 22 392 39 156
Г роші та їх еквіваленти 1165 35 126 17 258
Г отівка 1166
Рахунки в банках 1167 35 126 17 258
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 2 248 2 580
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183 2 238 2 327
інших страхових резервах 1184 10 253
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 67 127 66 942
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0
Баланс 1300 71 871 71 015

Пасив
Код

рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 25 000 25 000
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 1 817 1 817
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 12 522 23 101
Неоплачений капітал 1425
Вилучений капітал 1430
Інші резерви 1435 3 597 5 373
Усього за розділом I 1495 42 936 55 291
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500
Пенсійні зобов'язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов'язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530 27 262 15 169
у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань

1531

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 1 865 2 605
резерв незароблених премій 1533 25 397 12 564
інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 27 262 15 169
III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 54 51
розрахунками з бюджетом 1620 871 0
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625 0

розрахунками з оплати праці 1630 25 0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 17 1
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 515 427
Поточні забезпечення 1660 129 71
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов'язання 1690 62 5
Усього за розділом III 1695 1 673 555
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для 
продажу, та групами вибуття

1700

Баланс 1900 71 871 71 015

Керівник Спренгель А. С.

Головний бухгалтер Галицька Н. В.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ЮНІВЕС»  за ЄДРПОУ 32638319

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Звіт про сукупний дохід за 2014 р

Форма N2  Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ  РЕЗУЛЬТАТИ 

  Стаття
 Код 

рядка
 За звітний 

період

 За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4

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

Чисті зароблені страхові премії 2010 52630 54127

Премії підписані, валова сума 2011 46966 72152

Премії, передані у перестрахування 2012 7259 6490

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 12833 -11992

Зміна частки перестраховиків  у резерві незароблених премій 2014 90 457

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

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 8100 5446

Валовий: прибуток  2090  43 614  48681

збиток 2095 (  ) (  )

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

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

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

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 243 10

Інші операційні доходи 2120 906 714

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

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції  2122

Адміністративні витрати 2130 (  16650  ) (  17365  )

Витрати на збут 2150 (  22550  ) (  29299  )

Інші операційні витрати 2180 (  606  ) (  1072  )

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

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції

 2182

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток  2190  4216  557

збиток 2195 (  ) (  )

Дохід від участі в капіталі 2200

Інші фінансові доходи 2220 3212 2427

Інші доходи 2240 26019 49967

Дохід від благодійної допомоги 2241

Фінансові витрати 2250 (  38  ) (  )

Втрати від участі в капіталі 2255 (  ) (  )

Інші витрати 2270 (  26273  ) (  50322  )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток  2290  7136  2629

збиток 2295 ( ) ( )

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

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305

Чистий фінансовий результат: прибуток  2350  4680  893

збиток 2355 (  ) (  )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

  Стаття
 Код 

рядка
 За звітний 

період

 За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 7675 32

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 7675 32

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 7675 32

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

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

  Стаття
 Код 

рядка
 За звітний 

період

 За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 512 295

Витрати на оплату праці 2505 1861 1961

Відрахування на соціальні заходи 2510 797 855

Амортизація 2515 241 163

Інші операційні витрати 2520 45909 51010

Разом 2550 49320 54284

ІV. РОЗРАХУНОК  ПОКАЗНИКІВ  ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

  Стаття
 Код 

рядка
 За звітний 

період

 За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4

Середньорічна  кількість простих акцій 2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

Керівник Спренгель А. С.

Головний бухгалтер Галицька Н. В.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ЮНІВЕС»  за ЄДРПОУ 32638319

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за прямим методом за 2014 р. 

Форма N 3  Код за ДКУД 1801004

 Стаття
 Код 

рядка
 За звітний 

період

 За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

  3000

Повернення податків і зборів 3005

у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 134 36
Надходження від страхових премій 3050 45537 71218
Інші надходження 3095 5672 4750
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)  3100  (  31476  )  (  50078  )
Праці 3105 (  1745  ) (  1691  )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (  933  ) (  969  )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (  3928  ) (  2460  )
Інші витрачання 3190 (  24617  ) (  16144  )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -11356 4662
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від 
реалізації: фінансових інвестицій

  3200   25595   49926

необоротних активів 3205
Надходження від отриманих: відсотків  3215  2933  2214
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій  3255  (  35023  )  (  39994  )
необоротних активів 3260 (  ) (  )
Виплати за деривативами 3270 (  ) (  )
Інші платежі 3290 (  ) (  )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -6495 12146
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного 
капіталу

  3300

Отримання позик 3305 3929
Інші надходження 3340
Витрачання на: Викуп власних акцій  3345  (  )  (  )
Погашення позик 3350 -3929
Сплату дивідендів 3355 (  ) (  )
Інші платежі 3390 (  ) (  )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
1 2 3 4
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -17851 16808
Залишок коштів на початок року 3405 35126 18330
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -17 -12
Залишок коштів на кінець року 3415 17258 35126

Керівник Спренгель А. С.

Головний бухгалтер Галицька Н. В.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПРОГРЕС-ФОНД» код за ЄДРПОУ 30303336

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2014 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

   Стаття
Код 
ряд-

ка

Заре-
єстро-
ваний 

капітал

  
Капітал 
у доо-
цінках

  
Додат-
ковий 

капітал

 Резервний 
капітал

 Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)

  Неоплаче-
ний капітал

  Вилучений 
капітал

   Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на 
початок року

 4000  25000  5414  12522  42936

Коригування: 
Зміна облікової 
політики

 4005

Виправлення 
помилок

 4010

Інші зміни 4090
Скоригований 
залишок на 
початок року

 4095  25000  5414  12522  42936

Чистий прибуток 
(збиток) за 
звітний період

 4100  4680  4680

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період

 4110  7675  7675

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам

 4200

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу

 4205

Відрахування до 
резервного

 4210

Внески Внески 
до капіталу

 4240

Погашення 
заборгованості  
з капіталу

 4245

Вилучення 
капіталу: Викуп 
акцій (часток)

 4260

Перепродаж 
викуплених 
акцій (часток)

 4265

Анулювання 
викуплених 
акцій (часток)

 4270

Вилучення 
частки в капіталі

 4275

Інші зміни в 
капіталі

 4290  1776  -1776

Разом змін у 
капіталі

 4295  1776  10579  12355

Залишок на 
кінець року

 4300  25000  7190  23101  55291

Керівник Спренгель А. С.

Головний бухгалтер Галицька Н. В.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2014 р.

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС»

Основні відомості про Товариство: 

Повне найменування (українською мово ю )
ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
"ЮНІВЕС"

Ідентифікаційний код за ЕДРПОУ 32638319
Реєстраційний номер присвоєний Держфінпослуг 11100999
Місцезнаходження (із зазначенням поштового індексу) 03680 КИЇВ, КИЇВ 680, Червоноармійська, буд.72
Телефон/факс з зазначенням коду ММТЗ 044 206-84-30 ,206-84-30
Електронна пошта (за наявності) info-kiev@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 Галицька Наталія Вікторівна
Кількість штатних працівників 56
Кількість агентів-юридичних осіб 32
Кількість агентів-фізичних осіб
Кількість працівників 66

Головний офіс Компанії розташовується у орендованому приміщенні, загальною площею 29,5 кв. м.

Середньомісячна заробітна плата в   2014 році  склала 2 713,0 грн.

Протягом звітного періоду надходження страхових платежів становить 46966,3 тис. грн., в тому рахунку від 

страхувальників-фізичних осіб – 40076,9 тис. грн., юридичних осіб – 6889,4 тис. грн., перестрахувальників – -1,9 тис. 

грн.

Передано в перестрахування протягом 2014 року 7 259,1 тис. грн.

Зобов’язання по виплатах страхових сум і страхових відшкодувань страхова компанія виконала в повному обсязі, сума 

страхових відшкодувань протягом 2014 року становить 8203,3 тис. грн., в тому рахунку:



 

26

Â²ÑÍÈÊ Ô²ÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÐÈÍÊÓ ¹4 27 ÊÂ²ÒÍß 2015

СК «ЮНІВЕС»  

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.      
31.12.2014    31.12.2013

Зобов’язання по відпусткам      71 129    
Нарахований резерв збитків    2 605 1 865
Нараховані резерви незароблених премій  12 564 25 397
Відкладені податкові активи  0,0 694
Вартість поточних інвестицій 39 156 22 392

                                                                                              

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 фізичний знос активів, який залежить від експлуатаційних характеристик і регламенту технічного 

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

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 

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

за 4 квартал 2014 р. –  1424,4  тис. грн.

Всі види страхування прибуткові.

Резерви незароблених премій станом на  31 грудня 2014 р. склали 12563,6 тис. грн. Частка перестраховиків в резервах 

незароблених премій станом на 31 грудня 2014 р. становить 2327,5 тис. грн.                                                                                                          

Основа підготовки фінансової звітності 

Основою надання фінансової звітності є чинні Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні 

стандарти бухгалтерського обліку (МСБО). 

Фінансова звітність за рік, який завершено 31 грудня 2012 р., являлась  попередньою фінансовою звітністю, яка 

підготовлена відповідно до МСФЗ. 

Товариство вперше застосувало при складанні фінансової звітності норми  МСФЗ у 2013 році, відповідно до облікової 

політики датою переходу на МСФЗ визначено – 1 січня 2012 року. 

Перша фінансова звітність Компанії, що відповідає МСФЗ (перший річний комплект фінансової звітності по відношенню 

підготовки якого робиться чітка заява про повне виконання вимог МСФЗ) складається за 2013 рік. 

Фінансова звітність була складена за формами встановленими Національним положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку № 1 , затверджених наказом МФУ від 07.02.2013р. №73.  

Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об’єктів обліку за історичною собівартістю на 

дату першого застосування МСФЗ у відповідності до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової 

звітності» та МСБО 16 «Основні засоби», інвестиційної нерухомості, яка відображається за собівартістю, що є доцільною 

собівартістю.

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.

Валюта надання інформації

Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є українська гривня.

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше. 

Принцип безперервності діяльності 

Керівництво підготувало зазначену фінансову звітність на підставі принципу безперервності діяльності. 

Застосовані виключення:

МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних  стандартів фінансової звітності» звільняє підприємства, які вперше 

застосовують МСФЗ, від ретроспективного застосування деяких МСФЗ.

Стандарт містить ряд добровільних і обов’язкових виключень ретроспективного застосування стандартів МСФЗ що 

діють за станом на 31 грудня 2014 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   

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 2014 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: 

фінансові активи, які відображаються по справедливій вартості з віднесенням змін за рахунок  прибутків та 

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. 
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6. Адміністративні витрати

Показники
2014, 

тис. грн.
2013, 

тис. грн.

Автотранспортні послуги 10,0 0,0

Амортизація 244,0 154,7

Оренда приміщень 649,0 513,1

Оренда інша 33,2 4,4

Аудиторські послуги 15,0 11,0

Благодійність 0,0 5,2

Витрати на відрядження 72,3 117,1

Інтернет 19,3 16,2

Інформаційно-консультаційні послуги 61,4 35,2

Комісія при покупці (продажу) валюти 7,4 4,0

Матеріальні витрати 136,0 82,1

Мобільний зв'язок 43,5 57,7

Податки та збори 157,5 58,3

Нотаріальні послуги 4,6 11,5

Обслуговування банк-клієнт 3,9 7,2

Відрахування на соціальні заходи 343,3 374,9

Почтові послуги 33,3 49,2

Представницькі витрати 1,0 15,7

Інші послуги банку 114,5 114,4

Інші послуги 64,8 9,9

Витрати на оплату праці 688,1 683,7

Розрахункове обслуговування 13675,8 14668,0

Рекламні послуги 44,8 161,1

Обслуговування основних засобів 25,4 20,6

Стаціонарний телефонний зв’язок 41,1 35,9

Судові витрати 0,0 0,0

Експлуатаційні витрати 150,5 113,4

Юридичні послуги 10,0 40,0

Всього 16 649,7 17 364,5

7. Витрати на збут

Показники
2014, 

тис. грн.
2013, 

тис. грн.
Амортизація 0,0 7,6
Інформаційно-консультаційні послуги 4092,5 240,6
Комісійна винагорода агенту 16796,9 27108,3
Матеріальні витрати 295,4 121,8
Відрахування на соціальні заходи 337,3 428,8
Витрати на оплату праці 905,4 1141,5
Рекламні послуги 91,8 226,4
Обслуговування основних засобів 30,9 22,3
Послуги актуарія 0,0 1,4
Всього 22 550,2 29298,6

8. Інші доходи, інші витрати

Показники
2014, 

тис. грн.
2013, 

тис. грн.
Інші доходи    
Дохід від продажу акцій та корпоративних прав 334,6 0,0
Дохід від продажу векселів 0,0 0,0
Дохід від продажу інвестиційних сертифікатів 25594,8 39800,0
Дохід від продажу облігацій 0,0 10125,8
Дохід від реалізації регрессного права (перевищення відшкодування) 32,9 9,0
Інші доходи 3,8 0,0
 Всього інші доходи 26 019,0 49 967,3

Інші витрати
Собівартість реалізованих/списаних  необоротних активів 2,4 0,0
Комісійна винагорода торговця ЦП 18,3 7,5
Послуги зберігача (реєстратора) 9,1 10,1
Собівартість реалізованих цінних паперів 26270,5 50304,7
 Всього інші витрати 26 273,0 50 322,3

9. Інші фінансові доходи, фінансові витрати

Показники
2014, 
тис. грн.

2013, 
тис. грн.

Інші фінансові доходи
відсотки від банківських вкладів 2926,0 2304,9
Інвестиційний дохід від вкладень коштів централізованих резервних фондів (МТСБУ) 285,8 121,6
Всього 3211,8 2426,5
Фінансові витрати 38,4 0,0

10. Операційні доходи та  витрати

Показники
2014, 
тис. грн.

2013, 
тис. грн.

Операційні доходи
Агентська винагорода 1,3
Курсові ризниці 3,0 0,0
Реалізація регресного права 829,0 719,6
Інші доходи 74,0 24,9
Всього операційні доходи 906,0 714,0
Операційні витрати
Комісійна винагорода брокеру 9,0 1,9
Курсова ризниця 99,4 12,2
Витрати на послуги асисстансу 55,8 29,3
Інформаційно-консультаційні витрати 144,7 88,9
Витрати на оплату праці та відрахування в соціальні  фонди 489,2 377,3
Матеріальні затрати 41,1 57,9
Послуги актуарія 6,0 7,5
Послуги сюрвеєра 
Витрати на експертизи 199,4 169,2
Юридичні послуги 
Інші витрати 150,1 47,2
Відрахування у централізовані страхові фонди 231,3 171,5
Членські внески 96,0 109,1
Всього операційні витрати 1522,0 1072,0

11. Податок на прибуток

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:

Найменування показника
2014, 
тис. грн.

2013, 
тис. грн.

1
Поточний податок на прибуток 1761,0 2430,9
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року 694,8 0,0
на кінець звітного року 0,0 694,8
Відстрочені податкові зобов’язання:

на початок звітного року
- -

на кінець звітного року
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 2456,0 1736,1
у тому числі:
поточний податок на прибуток 1761,0 2430,9
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 694,8 694,8
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
Відображено у складі власного капіталу - усього 2456,0 1736,1
у тому числі:
поточний податок на прибуток 1761,0 2430,9
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 694,8 -
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

 

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.

Відповідно до змін податкового законодавства, що вступили в дію з 01.01.2015р., відстрочені податкові  активи/ 

зобов’язання  не розраховувались. 

Обов'язкове страхування від нещасних випадків 
на транспорті

351,9 0,0 59,5 0,0

Страхування цивільної відповідальності власників 
транспортних засобів

7536,9 16,2 7738,1 9,3

Страхування цивільної відповідальності суб'єктів 
господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно 
пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної 
небезпеки

1,4 0,0 19,8 0,0

Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів 
перевезення небезпечних вантажів

8,6 0,0 37,8 0,0

Обов'язкове страхування предмету іпотеки 121,4 1,0 233,9 1,3

2. Страхові відшкодування за 2014 рік склали 8203,3 тис. грн.

Порівнювані дані показників страхових відшкодувань та відшкодувань від перестраховиків за  2014 та 2013 роки в 

розрізі видів страхування:

Показники
Страхові 
виплати, 
тис. грн.

Відшкодування від 
перестраховиків, 

тис. грн.

Страхові 
виплати, 
тис. грн.

Відшкодування від 
перестраховиків, 

тис. грн.
2014 2013

Всього добровільного: 5455,1 103,0 3792,5 51,0
Добровільне страхування від нещасних випадків 34,3 0,0 61,9 0,0
Добровільне наземного транспорту (крім 
залізничного)

5354,3 72,3 3724,2 51,0

Добровільне страхування майна          57,0 30,7 6,4 0,0
Добровільне відповідальність власників 
транспортних засобів

          9,5 0,0

Всього обов`язкового: 2748,2 0,0 1704,3 0,0
Страхування цивільної відповідальності власників 
транспортних засобів

2748,2 0,0 1704,3 0,0

3. Страхові премії, що сплачуються перестраховикам відповідно до договорів перестрахування 

ризиків за 2014 рік становлять 7259,1 тис. грн.  Порівнювані дані показників премій переданих в 

перестрахування за  2014 та 2013 роки в розрізі видів страхування:

Показники
Премії передані в перестрахування, 

тис. грн.
Премії передані в перестрахування, 

тис. грн..

2014 рік 2013 рік 

Всього добровільного: 6469,6 6424,3

Добровільне страхування від нещасних випадків 101,2 307,4

Добровільне наземного транспорту (крім 
залізничного)

3629,9 4577,4

Добровільне страхування вантажів та багажу 
(вантажобагажу)

220,7 92,2

Добровільне страхування майна 1726,0 1435,4

Добровільне відповідальність власників 
транспортних засобів

23,7 5,5

Добровільне страхування відповідальності перед 
третіми особами

4,6 6,4

Фінансові ризики 763,5

Всього обов`язкового: 789,5 65,6

Обов'язкове страхування працівники пожежної 
охорони

340,5 0,0

Обов'язкове страхування від нещасних випадків 
на транспорті

432,6 0,0

Обов'язкове страхування предмету іпотеки 16,4 65,6

Основні партнери перестраховики резиденти :

ПрАТ «СК «КОНТАКТ Страхування»

ТДВ «ДЕЛЬТА РЕ»

ПрАТ «СК «Альфа Страхование»

ПрАТ «УАСК «АСКА»

ТДВ «СК «АЛЬЯНС УКРАЇНА»

ПрАТ «СК «КРЕМІНЬ»

О

сновні партнери перестраховики нерезиденти  :

SCOR GLOBAL LIFE, Франція 

SCOR PERESTRAKHOVANIE, РФ

Русское Перестраховочное Общество ОАО, РФ

ЮНИТИ РЕ ООО, РФ

4. Страхові резерви

Страхові резерви відповідно до облікової політики Товариства розраховані з дотриманням чинного законодавства 

України за методом ¼ 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 31.12.2014р. 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».         

2014 рік

Резерви збитків Усього Перестрахування Нетто
Резерв заявлених але неурегульованих збитків  1833,1 (252,5) 1580,6
Резерв збитків що відбулися, але незаявлені 772,2 772,2
Усього резервів збитків 2605,3 (252,5) 2352,8
Резерв незаробленої премії 12563,6 (2327,5) 10236,1
Резерв коливань збитковості 5373,5 5373,5
Усього страхових резервів 20542,4 (2580,0) 17962,4

2013 рік

Резерви збитків Усього Перестрахування Нетто
Резерв заявлених але неурегульованих збитків  1 200,3 (10) 1 190,3
Резерв збитків що відбулися, але незаявлені 664,6 664,6
Усього резервів збитків 1 864,9 (10) 1 854,9
Резерв незаробленої премії 25 397,0 (2 238,0) 23 159,0
Резерв коливань збитковості 3 597,4 3 597,4
Усього страхових резервів 30859,3 (2 248,0) 28 611,3

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. Компанія не має інших судових 

розглядів за станом на 31 грудня 2014 року.

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 31.12.2014 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 2014 року в Компанії не існує потенційних умовних 

податкових зобов’язань.

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, укладеним 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 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

  2014 2013
Доход від страхової діяльності 52630,0 54127,0

Страхові платежі за 2014 року склали 46966,3 тис. грн.

Порівнювані дані показників валових підписаних премій за  2014 та 2013 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.

2014 2013
Всього добровільного: 39504,9 933,8 64729,9 681,9
Добровільне страхування від нещасних випадків 22549,4 889,7 46704,9 603,6
Добровільне залізничного транспорту 0,0 0,0 13,8 0,0
Добровільне наземного транспорту (крім 
залізничного)

11694,8 39,4 13447,0 73,8

Добровільне страхування вантажів та багажу 
(вантажобагажу)

485,4 0,0 200,2 0,0

Добровільне страхування майна 3535,3 4,0 4151,5 4,5
Добровільне відповідальність власників 
транспортних засобів

103,6 0,0 41,0 0,0

Добровільне страхування відповідальності перед 
третіми особами

25,2 0,0 171,5 0,0

Добровільне від вогневих ризиків та ризиків 
стихійних явищ

3,2 0,0 0,0 0,0

Фінансові ризики 11107,9 0,0 0,0 0,0
Добровільне медичне страхування 0,05 0,0 0,0 0,0
Страхування здоров’я на випадок хвороби 0,02 0,0 0,0 0,0
Всього обов`язкового: 8412,4 17,2 8114,2 10,6
Обов'язкове страхування працівники пожежної 
охорони

392,2 0,0 25,1 0,0
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СК «ЮНІВЕС»  

фінансової звітності та  Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Ці стандарти та нормативні документи 

вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 

достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у 

фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень 

фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи 

внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової 

звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки 

щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності 

використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку 

загального подання фінансової звітності.

Компанія перейшла на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012 року. Фінансова звітність за 2014 

рік підготовлена з додержанням вимог  МСФЗ. 

Компанія визначила Концептуальну основу складання фінансової звітності, яка ґрунтується на чинних Міжнародних 

стандартах фінансової звітності, які опубліковані на сайті Міністерства фінансів України.

Прийнята облікова політика Компанії, затверджена наказом № 01 від 02.01.2013р.,  відповідає всім стандартам МСФЗ, 

чинним на дату складання фінансової звітності за МСФЗ. 

Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної фінансової звітності, наведені в 

Примітках до фінансової звітності ПрАТ «Страхова компанія «ЮНІВЕС». Визначені положення облікової політики 

послідовно застосовувались по відношенню до всіх представлених в звітності періодах.

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Проте мають 

місце певні обмеження, а саме: ми не могли спостерігати за інвентаризацією необоротних, оборотних активів та 

розрахунків з дебіторами та кредиторами або переконатися в їх наявності за допомогою аудиторських процедур.

Протягом звітного періоду Компанією дохід визначався відповідно до вимог Закону України «Про страхування» 

та Розпорядження державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004р. №39 «Про 

затвердження порядку складання звітних даних страховиків», що не відповідає вимогам МСФЗ № 18 «Доходи», що на 

думку аудитора має вплив на визначення розміру прибутку в фінансовій звітності.  

В усіх інших суттєвих аспектах фінансова звітність відповідає вимогам Концептуальної основи складання фінансової 

звітності та МСФЗ.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, фінансові звіти, за виключенням обмежень, зазначених у попередньому параграфі, у всіх суттєвих 

аспектах справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2014р., його 

фінансові результати за 2014 рік. Фінансова звітність підготовлена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку 

та розрахунків, відображених в трансформаційних таблицях щодо переводу показників з ПСБО в МСФЗ та відповідає 

встановленим вимогам чинного Законодавства України й прийнятої облікової політики Компанії, фінансова звітність 

складена з дотриманням вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які належним 

чином відображені в обліковій політиці Товариства.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Оцінка статей активів, зобов’язань, власного капіталу та їх розкриття здійснюється Товариством в цілому з 

додержанням оцінок та принципів, встановлених МСФЗ та МСБО  та облікової політики підприємства за виключенням 

застосування принципу нарахування, передбаченим МСФЗ  № 18 та МСФЗ  №4.

Концептуальною основою фінансової звітності, що використана Компанією для підготовки наданих фінансових звітів, є 

Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Фінансову звітність було складено за формами, встановленими НП(С)БО №1 „Загальні вимоги до складання фінансової 

звітності», затвердженим наказом МФУ від 07.02.13р.№73.  

Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об’єктів обліку: частина активів відображена 

за історичною собівартістю. Фінансові інструменти та фінансові активи  визнаються за справедливою вартістю з 

віднесенням змін за рахунок прибутків та збитків.

Основні відомості про ПрАТ «Страхова компанія «ЮНІВЕС»

Рішенням загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства „Страхова компанія „ЮНІВЕС» (Протокол 

№16 від 15.04.2011р.) було прийняте рішення щодо зміни типа товариства з Відкритого акціонерного товариства на 

Приватне акціонерне товариство. Також вказаним протоколом було прийняте рішення щодо зміни назви товариства 

на Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „ЮНІВЕС». Вказані зміни були зареєстровані державним 

реєстратором під №10681050014023775 від 27.04.2011р.

Повна назва
Приватне акціонерне товариство
"Страхова компанія «ЮНІВЕС»

Код ЄДРПОУ 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
№ 10681050014023775 від 27.04.2011р., остання редакція статуту зареєстрована 
за № 10681050026023775 від 17.09.2013 р.

Місцезнаходження 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72
Телефон 044-206-84-30
Основні види діяльності Інші види страхування, крім страхування життя
Кількість робітників станом на 31.12.2014 р. 66 осіб
Банківські реквізити ПАТ "Креді Агріколь",  МФО 300614, №26503000000055
Керівник Спренгель Андрій Станіславович
Головний бухгалтер Галицька Наталія Вікторівна
Дата початку проведення аудиту 15.01.2015 р.
Дата закінчення проведення аудиту 24.03.2015 р.

Діяльність товариства в 2014 році здійснювалася на підставі ліцензій на право здійснення страхової діяльності:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. Ліцензія серія АВ № 594094 від 10.10.11р., строк дії безстроковий.

17. Ліцензія серія АВ № 594279 від 06.02.12р., строк дії безстроковий.

ПрАТ «Страхова компанія «ЮНІВЕС» не має філій та структурних підрозділів.

Для проведення аудиторської перевірки Товариством були надані наступні документи:

Фінансова звітність за 2014р., а саме:

Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.

На думку аудиторів, фінансові звіти у всіх суттєвих аспектах справедливо та достовірно відображають фінансовий стан 

Компанії станом на 31 грудня 2014р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув. Фінансова 

звітність підготовлена з дотриманням вимог МСБО та МСФЗ,  чинного Законодавства України й прийнятої облікової 

політики Компанії та відповідає Концептуальній основі за МСФЗ.

Генеральний директор ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»                                 В.Г.Гончарова

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів  №1372, видане рішенням Аудиторської палати 

України №98 від 26 січня 2001 року, подовжене рішенням Аудиторської палати України №224/3 від 23 грудня 2010 року, 

дійсне до 23.12.2015 року. Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити 

аудиторські перевірки фінансових установ № 0065, виданого розпорядженням Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3220 від 17 вересня 2013 року, дійсне до 23.12.2015 р. - 

сертифікат серії А № 000051, виданий рішенням  АПУ від 23.12.1993 р., дійсний до 23.12.2017 р.

ПП „Аудиторська фірма „Синтез-Аудит-Фінанс»

Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченко 60/4, тел. (061)212-05-81

Договір 10-ип/14/цо  від 09.09.14р.  страхова премія по договору    2807,10 грн.

Договір 22-а/14/цо  від 19.11.14р.  страхова премія по договору    13 300,00 грн. 

Страхових випадків по даним договорам на дату складання цієї звітності не було

3. Спренгель Андрiй Станiславович        

З пов’язаною особою укладено   договори страхування : 

Договір  АС6320423 від 17.03.14р.  страхова премія по договору    716,46 грн. 

Договір  19-а/14/цо від05.09.14р.  страхова премія по договору    31 445,00 грн. 

Договір  11-нс/14/цо  від 05.09.14р. страхова премія по договору    105,00 грн. 

Договір 05-дго/14/цо  від 05.09.14р.  страхова премія по договору    210,00 грн. 

Договір 001-фр/14/цо  від 27.11.14р. – страхова премія по договору    76,00 грн. 

Страхових випадків по даним договорам на дату складання цієї звітності не було.

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, таки 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 2014 року – 0,87%. , а на  31 грудня 2013 року складає 3,47%  

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, 

діяльність якої регламентована «Положенням про службу внутрішнього аудиту( контролю)», нова редакція якого 

затверджена Протоколом Наглядової ради  № 158 від 17.11.2014 року. 

Відділ фінансового аналізу та аудиту Товариства  є органом оперативного контролю наглядової ради , 

підпорядковується наглядовій раді банку та звітує перед нею. Служба внутрішнього аудиту Товариства  в процесі 

проведення перевірок керується чинним законодавством України та нормативними актами НКФП. 

Діяльність відділу внутрішнього аудиту Товариства  у 2014 року 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 

дотримання Компанією  вимог чинного законодавства, нормативних актів НКФПУ, економічних нормативів 

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 2014 р.  по 27 лютого 2015 р. не відбувалися  події, які б суттєво вплинули на показники фінансової 

звітності.

Керівник Спренгель А. С.

Головний бухгалтер Галицька Н. В.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
 (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

 щодо фінансової звітності

Приватного акціонерного товариства 

„Страхова компанія „ЮНІВЕС»

за 2014 рік

  Керівництву Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія „ЮНІВЕС» 

для подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових послуг

Приватним підприємством „Аудиторська фірма „Синтез-Аудит-Фінанс», яка діє на підставі свідоцтва про включення 

до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за №1372, виданого рішенням Аудиторської палати України № 98 від 

26 січня 2001 року, подовженого рішенням Аудиторської палати України № 224/3 від 23 грудня 2010 року, дійсне 

до 23.12.2015 року, свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити 

аудиторські перевірки фінансових установ № 0065, виданого розпорядженням Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3220 від 17 вересня 2013 року, дійсне до 23.12.2015р.,  

згідно з договором № 4/2015 від 15.01.2015 р. проведено аудит наданої фінансової звітності страховика – Приватного 

акціонерного товариства «Страхова компанія „ЮНІВЕС» за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року. 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне представлення фінансової звітності 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський 

персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 

викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами 

аудиту. Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, зокрема: № 705 „Модифікації 

думки у звіті незалежного аудитора». Крім того, аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами Законів 

України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. №3125-ХІІ, «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні» від 16.0 7.1999р. №996-ХІV та «Про страхування» від 07.03.1996р. №85/96-ВР, Міжнародних стандартів 

12. Сукупний дохід 

Доходи/витрати від операцій переоцінки фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю 

відображаються в складі сукупного доходу, а саме: 

Показники
2014, 
тис. грн.

2013, 
тис. грн.

Дооцінка  фінансових інвестицій 8033,5 32,0
Знецінення фінансових інвестицій 358,8 0,0
Всього сукупний дохід 7674,7 32,0

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 276,5
Чиста балансова вартість
31 грудня 2014 року 276,5

14. Основні засоби 

За історичною вартістю Будівлі Машини та обладнання Меблі та приладдя Всього
Справедлива вартість 01.01.2014 653,5 333,3 987,0
Надходження 7,8 45,0 52,8
Вибуття 24,1 53,1 77,2
31 грудня 2014 року 637,2 325,3 962,5
Накопичена амортизація
31 грудня 2013 року 349,3 301,4 650,7
Нарахування за рік 191,5 35,6 227,1
Вибуття 26,3 48,5 74,8
Інші зміни
31 грудня 2014 року 514,5 288,5 803,0
Чиста балансова вартість
31 грудня 2014 року 122,7 36,8 159,5
31 грудня 2013 року 304,4 31,9 336,3

15. Інвестиції, доступні для продажу

2014, 
тис. грн.

2013, 
тис. грн.

Цінні папери на продаж 39156,4 22392,0
Всього 39156,4 22392,0

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.  

17. Запаси

2014, 
тис. грн.

2013, 
тис. грн.

Сировина та матеріали
(за історичною собівартістю)

294,0 380,0

Всього запаси 294,0 380,0

18. Дебіторська заборгованість

 
2014, 
тис. грн.

2013, 
тис. грн.

Дебіторська заборгованість за послуги 1150,0 315,0
Розрахунки з бюджетом 781,0 45,0
Інша дебіторська заборгованість 5574,0 6466,0
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 149,0 155,0
Всього 7654,0 6981,0

19. Грошові кошти

 
2014, 
тис. грн.

2013, 
тис. грн.

Каса та рахунки  в банках, грн. 4256,0 9675,0
Банківські депозити, грн. 13002,0 25450,0
Всього грошові кошти 17258,0 35126,0

20. Статутний капітал

Станом на 31 грудня 2014 та 31 грудня 2013 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

2014, 
тис. грн.

2013, 
тис. грн.

Забезпечення виплат персоналу 71,0 129,0
Всього забезпечення 71,0 129,0

22. Торговельна та інша кредиторська заборгованість

2014, 
тис. грн.

2013, 
тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 51,0 54,0
Кредиторська заборгованість за авансами 1,0 17,0
Розрахунки з бюджетом 0,0 871,0
Заробітна плата та соціальні внески 25,0 25,0
Кредиторська заборгованість за операціями страхування 428,0 515,0
Інші 5,0 283,0
Всього кредиторська заборгованість 510,0 1544,0

23. Розкриття інформації з  пов’язаними сторонами 

До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами відносяться:

підприємства, які прямо або опосередковано, контролюють або перебувають під контролем, або ж 

компанії, що контролюють Підприємство, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток 

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 2014 року не проводилося.

Виплачена винагорода управлінському персоналу за 2014 рік  становить  234 498,75 грн. 

Також були укладені наступні правочини  з пов’язаними особами :

1. Кузнєцов Олександр Анатолійович  

Договір купівлі – продажу цінних паперів №БВ123/14 від 27.05.14р. на суму 800 000,00 грн. , щодо продажу 

інвестиційних сертифікатів.  Зобов’язання по договору сторонами виконано в повному обсязі.  

З пов’язаною особою укладено   договори страхування  : 

Договір 03-а/14/ЦО від 21.01.14р.  страхова премія  по договору  5775,00 грн. 

Договір 02-а/14/ЦО  від 21.01.14р. страхова премія по договору  9355,50 грн. 

Договір АС6315338  від 15.04.14р.  страхова премія по договору  597,05 грн. 

Договір АС6314755 від 15.04.14р.   страхова премія по договору  557,25 грн. 

Договір 14-нс/14/цо  від 18.09.14р. страхова премія по договору   2430,00 грн. 

Договір 12-ип/14/цо  від 20.10.14р. страхова премія по договору  652,50 грн. 

Страхових випадків по даним договорам на дату складання цієї звітності не було. 

2. Кунченко Олександр Євгенійович

З пов’язаною особою укладено наступні  договори страхування : 

Договір АС9874650 від 18.03.14р.   страхова премія по договору   557,25 грн. 


