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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "УНIКА"
2. Організаційно-правова форма
	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
	20033533
4. Місцезнаходження
	01032, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м. Київ, вул. Саксаганського, 70-А
5. Міжміський код, телефон та факс
	044-225-60-00, 044-225-60-02
6. Електронна поштова адреса 
	inga.kostenko@uniqa.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
27.04.2016

(дата)
2. Річна інформація опублікована у
78 "Бюлетень. Цiннi папери України"

28.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання) 
(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
www.uniqa.ua
в мережі Інтернет
28.04.2016

(адреса сторінки)

(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

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

7. Інформація про посадових осіб  емітента:

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
X
10. Інформація про дивіденди

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

   1) інформація про випуски акцій емітента
X
   2) інформація про облігації емітента

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

   4) інформація про похідні цінні папери

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

   3) інформація про зобов'язання емітента
X
   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
17. Інформація про стан корпоративного управління
X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

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

33. Примітки:
Товариство не брало участь в створеннi юридичних осiб.

Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не користується послугами рейтингових агентств.

Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня у зв'язку з тим, що емiтент є акцiонерним товариством.

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв Товариства вiдсутняi у зв'язку з тим, що емiтент є акцiонерним товариством.

Iнформацiя про дивiденди вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало виплату дивiдендiв.

Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент вiдсутня у звязку з тим, що для емiтентiв, якi здiйснили приватне розмiщення акцiй, вказана iнформацiя є не обов'язковою для розкриття.

Iнформацiя про викуп власних акцiй вiдсутня, у зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало викуп акцiй в звiтньому перiодi.

Товариство не випускало iнших цiнних  паперiв, крiм акцiй, тому iнформацiя про облiгацiї та iншi цiннi папери вiдсутня.

Iнформацiя про опис бiзнесу вiдсутня у зв'язку з тим, що для емiтентiв, якi здiйснили приватне розмiщення акцiй, вказана iнформацiя є не обов'язковою для розкриття.

Iнформацiя щодо особливої iнформацiї вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не розкривало особливу iнформацiю в звiтньому перiодi

Iнфомрацiя про вартiсть чистих активiв Товариства вiдсутня, у зв'язку з тим, що Товариство здiйснює дiяльнiсть в сферi страхування.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство здiйснює дiяльнiсть в сферi страхування.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, у зв'язку з тим, що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "УНIКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	А01 №648806
3. Дата проведення державної реєстрації
	10.02.1994
4. Територія (область)
	Київська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	155480000
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)
	969
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя
10. Органи управління підприємства
	Загальнi збори акцiонерiвПравлiнняНаглядова радаРевiзiйна комiсiя
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку
	300335
3) Поточний рахунок
	26501454
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	ПАТ "ОТП Банк"
5) МФО банку
	300528
6) Поточний рахунок
	26500001336231

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі
Державний орган, що видав
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1
2
3
4
5
СТРАХУВАННЯ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI СУБ`ЄКТIВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖIВ НА ВИПАДОК НАСТАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛIДКIВ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННI НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖIВ
АЕ № 293986
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ ФIНАНСОВИХ РИЗИКIВ
АЕ № 293994
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРIМ ЗАЛIЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО, ПОВIТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРIШНЬОГО ТА IНШИХ ВИДIВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ), ВАНТАЖIВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ)]
АЕ № 293975
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ВIД НЕЩАСНИХ ВИПАДКIВ НА ТРАНСПОРТI
АЕ № 293984
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ ЦИВIЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЩО МАЮТЬ У ВЛАСНОСТI ЧИ IНШОМУ ЗАКОННОМУ ВОЛОДIННI ЗБРОЮ, ЗА ШКОДУ, ЯКА МОЖЕ БУТИ ЗАПОДIЯНА ТРЕТIЙ ОСОБI АБО ЇЇ МАЙНУ ВНАСЛIДОК ВОЛОДIННЯ, ЗБЕРIГАННЯ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ ЦIЄЇ ЗБРОЇ
АЕ № 293980
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ ЦИВIЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ОПЕРАТОРА ЯДЕРНОЇ УСТАНОВКИ ЗА ЯДЕРНУ ШКОДУ, ЯКА МОЖЕ БУТИ ЗАПОДIЯНА ВНАСЛIДОК ЯДЕРНОГО IНЦИДЕНТУ
АЕ № 293991
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ ТВАРИН НА ВИПАДОК ЗАГИБЕЛI, ЗНИЩЕННЯ, ВИМУШЕНОГО ЗАБОЮ, ВIД ХВОРОБ, СТИХIЙНИХ ЛИХ ТА НЕЩАСНИХ ВИПАДКIВ У ВИПАДКАХ ТА ЗГIДНО З ПЕРЕЛIКОМ ТВАРИН, ВСТАНОВЛЕНИМИ КАБIНЕТОМ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
АЕ № 293988	
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ ЦИВIЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI СУБ`ЄКТIВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ШКОДУ, ЯКУ МОЖЕ БУТИ ЗАПОДIЯНО ПОЖЕЖАМИ ТА АВАРIЯМИ НА ОБ`ЄКТАХ ПIДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНI ОБ`ЄКТИ ТА ОБ`ЄКТИ, ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ НА ЯКИХ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ Д
АЕ № 293968
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ЕКСПОРТЕРА ТА ОСОБИ, ЯКА ВIДПОВIДАЄ ЗА УТИЛIЗАЦIЮ (ВИДАЛЕННЯ) НЕБЕЗПЕЧНИХ ВIДХОДIВ, ЩОДО ВIДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЯКУ МОЖЕ БУТИ ЗАПОДIЯНО ЗДОРОВ`Ю ЛЮДИНИ, ВЛАСНОСТI ТА НАВКОЛИШНЬОМУ ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩУ ПIД ЧАС ТРАНСКОРДОННОГО П
АЕ № 293989
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
АВIАЦIЙНЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВIЛЬНОЇ АВIАЦIЇ
АЕ № 293973
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ПРАЦIВНИКIВ ВIДОМЧОЇ (КРIМ ТИХ, ЯКI ПРАЦЮЮТЬ В УСТАНОВАХ I ОРГАНIЗАЦIЯХ, ЩО ФIНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ) ТА СIЛЬСЬКОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ I ЧЛЕНIВ ДОБРОВIЛЬНИХ ПОЖЕЖНИХ ДРУЖИН (КОМАНД)
АЕ № 293993
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ ЦИВIЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВЛАСНИКIВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ПЕРЕВIЗНИКА)
АЕ № 293979
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ ВIД ВОГНЕВИХ РИЗИКIВ ТА РИЗИКIВ СТИХIЙНИХ ЯВИЩ
АЕ № 293995	
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ СУДОВИХ ВИТРАТ
АЕ № 293985
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВЛАСНИКIВ ПОВIТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ПЕРЕВIЗНИКА)
АЕ № 293978
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ПЕРЕД ТРЕТIМИ ОСОБАМИ [КРIМ ЦИВIЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВЛАСНИКIВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ, ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВЛАСНИКIВ ПОВIТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ, ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВЛАСНИКIВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ПЕРЕВIЗНИКА)]
АЕ № 293992
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРIМ ЗАЛIЗНИЧНОГО)
АЕ № 293990	
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ`Я НА ВИПАДОК ХВОРОБИ
АЕ № 293970
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ ВIД НЕЩАСНИХ ВИПАДКIВ
АЕ № 293983	
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ ВИДАНИХ ГАРАНТIЙ (ПОРУК) ТА ПРИЙНЯТИХ ГАРАНТIЙ
АЕ № 293969
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ КРЕДИТIВ (У ТОМУ ЧИСЛI ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ПОЗИЧАЛЬНИКА ЗА НЕПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ)
АЕ № 293974
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ
АЕ № 293981	
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ (БЕЗПЕРЕРВНЕ СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ`Я)	
АЕ № 293982	
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖIВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ)
АЕ № 293972
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ ПОВIТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ
АЕ № 293987	
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
АЕ № 293967
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРIШНЬОГО ТА IНШИХ ВИДIВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ)
АЕ № 293977
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВЛАСНИКIВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ПЕРЕВIЗНИКА)
АЕ № 293976	
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ ЦИВIЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВЛАСНИКIВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ
АЕ № 293760
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
СТРАХУВАННЯ ПРЕДМЕТУ IПОТЕКИ ВIД РИЗИКIВ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ, ВИПАДКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ АБО ПСУВАННЯ	
АЕ № 293971
07.08.2014
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї
Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
АГ № 569313
28.01.2011
Нацкомфiнпослуг

Опис
Строк дiї лiцензiї - безстроково
У випадку необхiдностi, товариство планує продовжити дiю вказаної лiцензiї

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Голова Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Ульє Олена Володимирiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	СЕ 404078 05.04.2007 Iвано-Франкiвським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi
4) Рік народження
	1975
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Перший заступник Голови Правлiння  ПрАТ "СК "УНIКА", 01032, мiсто Київ, вул. Саксаганського, 70-А
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	18.08.2015, обрано 3 роки
9) Опис
	Голова Правлiння має право дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами. Вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень, встановлених в Статутi. Видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства. Приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства.
Винагорода Голови Правлiння виплачується у виглядi заробiтної плати згiдно укладеного з Товариством контракту.


1) Посада
	Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Маркова Олена Олександрiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	СН 197737 28.05.1996 Московським РУГУ МВС України в м.Києвi
4) Рік народження
	1979
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	14
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	д/н
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	18.08.2015, обрано 3 роки
9) Опис
	Правлiння - колегiальний виконавчий орган Товариства, що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.  
Винагорода виплачується у виглядi заробiтної плати згiдно укладеного з Товариством контракту.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi i посадовi злочини.


1) Посада
	Перший заступник Голови Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Райнаї Тамаш
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	   
4) Рік народження
	1967
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Член  Правлiння ПрАТ "СК "УНIКА", 01032, мiсто Київ, вул. Саксаганського, 70-А
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	18.08.2015, обрано 3 роки
9) Опис
	Правлiння - колегiальний виконавчий орган Товариства, що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.  
Винагорода виплачується у виглядi заробiтної плати згiдно укладеного з Товариством контракту.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi i посадовi злочини.
Товариство не отримувало згоду на розкриття паспортних даних особи.

1) Посада
	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Вольфганг Кiндл
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	   
4) Рік народження
	1966
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	УНIКА Iнтернешнл-Ферзихерунгс-Холдiнг ГмбХ, Член Ради Директорiв
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	18.08.2015, обрано 3 роки
9) Опис
	Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про Наглядову раду. 
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi i посадовi злочини.
Товариство не отримувало згоду на розкриття паспортних даних особи.

1) Посада
	Заступник Голови Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Ханс-Крiстiан Шварц
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	Р 3294584 06.03.2009 Magistrat Wien
4) Рік народження
	1971
5) Освіта
	Вища економiчна
6) Стаж роботи (років)
	21
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	УНIКА Iнтернешнл АГ, Член Ради Директорiв
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	18.08.2015, обрано 3 роки
9) Опис
	Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про Наглядову раду. 

Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi i посадовi злочини.


1) Посада
	Член Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Йоханес Порак
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	Р 3169492 27.10.2008 Magistrat Wien
4) Рік народження
	1960
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	29
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПрАТ "СК "УНIКА Життя", член Наглядової Ради 
УНIКА Iнтернешнл АГ, Член Ради Директорiв

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	18.08.2015, обрано 3 роки
9) Опис
	Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi i посадовi злочини.


1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Фрiц Трафлер
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	   
4) Рік народження
	0
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	21
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Д/н
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	18.08.2015, обрано 3 роки
9) Опис
	Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 
Товариство не отримувало згоду на розкриття паспортних даних особи.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi i посадовi злочини.

1) Посада
	Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Симончук Володимир Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	СН 893087 08.09.1998 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м.Києв
4) Рік народження
	1960
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	22
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Голова Правлiння ПрАТ "СК "УНIКА Життя", 01032, мiсто Київ, вул. Саксаганського, 70-А
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	30.04.2015, обрано 3 роки
9) Опис
	Ревiзiйна комiсiя є органом, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi i посадовi злочини.


1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Кваша Юрiй Петрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	   
4) Рік народження
	1975
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	9
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Головний бухгалтер ПрАТ "СК "УНIКА", 01032, мiсто Київ, вул. Саксаганського, 70-А
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	15.05.2012, обрано безстроково
9) Опис
	Забезпечує ведення бухгалтерського облiку в Товариствi. Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. 
Посадова особа акцiями Товариства не володiє.
Винагорода виплачується у виглядi заробiтної плати згiдно трудового договору.
Товариство не отримувало згоду на розкриття паспортних даних особи.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi i посадовi злочини.


1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Багiров Теймур Мамедович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	СН 065856 21.12.1995 Радянським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) Рік народження
	1973
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Iнвестицiйна компанiя "А1", Альфа-Груп, м. Київ, Керуючий директор, керiвник Київського офiсу; 
Iskander Energy Corp., м. Київ, Україна та м. Калгарi, Канада, Член Ради директорiв, Головний радник;
Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України, Керiвник групи радникiв Вiце-прем'єр-мiнiстра з питань економiки.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	18.08.2015, обрано 3 роки
9) Опис
	Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi i посадовi злочини.

1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Єфiмов Юрiй Петрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	СН 126150 09.04.1996 Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) Рік народження
	1957
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Голова Правлiння ПрАТ "СК "УНIКА", 01032, мiсто Київ, вул. Саксаганського, 70-А
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	18.08.2015, обрано 3 роки
9) Опис
	Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi i посадовi злочини.


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
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Член Наглядової ради
Єфiмов Юрiй Петрович
СН 126150 09.04.1996 Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києвi
151
3,884744
151
0
0
0
Голова Ревiзiйної комiсiї
Симончук Володимир Миколайович
СН 893087 08.09.1998 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
151
3,884744
151
0
0
0
Усього
302
7,769488
302
0
0
0

 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)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Прості на пред'явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
UNIQA internationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH (УНIКА iнтернацiоналє Бетайлiгунгс-Фервальтунгс ГмбХ)
FN 196252
01029, Австрiя, Вiдень, вул. Унтере Донауштрассе, 21
3 585
92,230512
3 585
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)
Кількість за видами акцій




Прості іменні
Прості на пред'явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника








Усього
3 585
92,230512
3 585
0
0
0
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
чергові
позачергові


X
Дата проведення
18.08.2015
Кворум зборів
100
Опис
Порядок денний:
1. Про обрання лiчильної комiсiї. 
2. Про обрання Головуючого на Зборах та Секретаря Зборiв. 
3. Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової Ради Товариства.
4. Про визначення кiлькiсного складу Наглядової Ради.
5. Про обрання Голови та членiв Наглядової Ради та строку повноважень Голови та членiв Наглядової Ради
6. Встановлення розмiру винагороди та затвердження iнших умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.
7. Про затвердження Положення про Наглядову Раду.
8. Про затвердження Положення про Правлiння.
9. Про внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.

Питання 1
Рiшення по першому питанню:
Обрати Лiчильну Комiсiю у наступному складi:
Голова Лiчильної Комiсiї - пан Рафальський Максим Леонiдович,
Секретар Лiчильної Комiсiї - панi  Потебня Iрина Володимирiвна.
Проводилося вiдкрите голосування за принципом: "одна акцiя - один голос"
Голосували: "За" - 3 887 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.
"Проти" - 0 голосiв, "Утримались" - 0 голосiв.

Питання 2
Рiшення по другому питанню:
Обрати Головуючим на Зборах - пана Сокурова Артема Васильовича, Секретарем Зборiв - панi Костенко Iнгу Юрiївну.
Проводилося вiдкрите голосування за принципом: "одна акцiя - один голос"
Голосували: "За" - 3 887 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.
"Проти" - 0 голосiв, "Утримались" - 0 голосiв.

Питання 3
Рiшення по третьому питанню:
Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової Ради Товариства.
Проводилося голосування iз використанням бюлетенiв для голосування.
Голосували "За" - 3 887 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi акцiонерiв та 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.

Питання 4
Рiшення по четвертому питанню:
Cформувати Наглядову Раду Товариства у складi 6 (шести) осiб.
Проводилося голосування iз використанням бюлетенiв для голосування.
Голосували "За" - 3 887 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi акцiонерiв та 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.

Питання 5
Рiшення по п'ятому питанню:
Обрати Голову та     членiв     Наглядової     Ради строком на 3 (три) роки:
Вольфганг Кiндл - Голова Наглядової Ради;
Ханс Крiстiан    Шварц    -    заступник Голови Наглядової Ради;
Фрiц Трафлер - член Наглядової Ради;
Йоханес Порак - член Наглядової Ради;
Багiров Теймур Мамедович - член Наглядової Ради;
Єфiмов Юрiй Петрович - член Наглядової Ради.
За кандидатуру Вольфганга Кiндла вiддано   3 887 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi акцiонерiв та 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.
За кандидатуру Ханса Крiстiана    Шварца вiддано   3 887 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi акцiонерiв та 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.
За кандидатуру Фрiца Трафлера вiддано   3 887 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi акцiонерiв та 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.
За кандидатуру Йоханеса Порака вiддано   3 887 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi акцiонерiв та 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.
За кандидатуру Багiрова Теймура Мамедовича вiддано   3 887 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi акцiонерiв та 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.
За кандидатуру Єфiмова Юрiя Петровича вiддано   3 887 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi акцiонерiв та 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.
Проводилося кумулятивне голосування iз використанням бюлетенiв для кумулятивного голосування.

Питання 6
Рiшення по шостому питанню:
Затвердити договори з  Головою та членами Наглядової Ради Товариства, що є безоплатними та повиннi мiстити наступну умову: Голова та члени Наглядової Ради здiйснюють свої права, обов'язки     та     повноваження безоплатно, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Уповноважити Голову Правлiння Панi Ульє Олену Володимирiвну на пiдписання договорiв iз Головою та членами Наглядової Ради.
Проводилося вiдкрите голосування за принципом: "одна акцiя - один голос"
Голосували: "За" - 3 887 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.
"Проти" - 0 голосiв, "Утримались" - 0 голосiв.

Питання 7
Рiшення по сьомому питанню:
Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства.
Проводилося вiдкрите голосування за принципом: "одна акцiя - один голос"
Голосували: "За" - 3 887 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.
"Проти" - 0 голосiв, "Утримались" - 0 голосiв.

Питання 8
Рiшення по воьмому питанню:
Затвердити Положення про Правлiння Товариства.
Проводилося вiдкрите голосування за принципом: "одна акцiя - один голос"
Голосували: "За" - 3 887 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.
"Проти" - 0 голосiв, "Утримались" - 0 голосiв.

Питання 9
Рiшення по дев'ятому питанню:
Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Уповноважити Головуючого на Зборах та Секретаря Зборiв пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства.
Проводилося вiдкрите голосування за принципом: "одна акцiя - один голос"
Голосували: "За" - 3 887 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.
"Проти" - 0 голосiв, "Утримались" - 0 голосiв.




Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
30.04.2015
Кворум зборів
100
Опис
Порядок денний:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Головуючого на Зборах та Секретаря Зборiв.
3. Затвердження Звiту про результати фiнансово- господарської дiяльностi за 2014 рiк.
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк.
5. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за результатами 2014 фiнансового року.
б. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, звiту Правлiння та звiту Ревiзiйної Комiсiї Товариства.
7. Припинення повноважень Голови Ревiзiйної Комiсiї Товариства.
8. Прийняття рiшення про призначення Голови Ревiзiйної Комiсiї Товариства.
9. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
10. Про вчинення значних правочинiв.
11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством впродовж 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення.
12. Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової Ради Товариства.
13. Про встановлення кiлькiсного складу Наглядової Ради.
14. Про обрання Голови та членiв Наглядової Ради та визначення строку їх повноважень.
15. Встановлення розмiру винагороди та затвердження iнших умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради, а також обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.

Питання 1
Рiшення по першому питанню:
Обрати Лiчильну Комiсiю у наступному складi:
Голова Лiчильної Комiсiї - пан Рафальський Максим Леонiдович,
Секретар Лiчильної Комiсiї - панi Пенкальська Наталiя Валерiївна
Проводилося вiдкрите голосування за принципом: "одна акцiя - один голос"
Голосували: "За" - 3 887 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.
"Проти" - 0 голосiв, "Утримались" - 0 голосiв.

Питання 2
Рiшення по другому питанню:
Обрати Головуючим на Зборах - пана Сокурова Артема Васильовича, Секретарем Зборiв - пана Ситника Дениса Валерiйовича.
Проводилося вiдкрите голосування за принципом: "одна акцiя - один голос"
Голосували: "За" - 3 887 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.
"Проти" - 0 голосiв, "Утримались" - 0 голосiв.

Питання 3
Рiшення по третьому питанню:
Затвердити звiт про результати фiнансово- господарської дiяльностi за 2014 рiк.
Проводилося вiдкрите голосування за принципом: "одна акцiя - один голос"
Голосували: "За" - 3 887 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.
"Проти" - 0 голосiв, "Утримались" - 0 голосiв.

Питання 4
Рiшення по четвертому питанню:
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть за 2014 рiк.
Проводилося вiдкрите голосування за принципом: "одна акцiя - один голос"
Голосували: "За" - 3 887 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.
"Проти" - 0 голосiв, "Утримались" - 0 голосiв.

Питання 5
Рiшення по п'ятому питанню:
Затвердити позитивний фiнансовий результат Товариства за 2014 рiк у розмiрi 13 369 тисяч гривень.
Проводилося вiдкрите голосування за принципом: "одна акцiя - один голос"
Голосували: "За" - 3 887 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.
"Проти" - 0 голосiв, "Утримались" - 0 голосiв.

Питання 6
Рiшення по шостому питанню:
Затвердити звiт Наглядової Ради, звiт Правлiння та звiт Ревiзiйної Комiсiї.
Проводилося вiдкрите голосування за принципом: "одна акцiя - один голос"
Голосували: "За" - 3 887 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.
"Проти" - 0 голосiв, "Утримались" - 0 голосiв.

Питання 7
Рiшення по сьомому питанню:
Припинити повноваження Голови Ревiзiйної Комiсiї Товариства.
Проводилося голосування iз використанням бюлетенiв для голосування.
Голосували "За" - 3 887 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi акцiонерiв та 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.

Питання 8
Рiшення по восьмому питанню:
Призначити пана Симончука В.М. Головою
Ревiзiйної Комiсiї Товариства.
Проводилося кумулятивне голосування iз використанням бюлетенiв для кумулятивного голосування.
За кандидатуру Симончука В.М. Голосували "За" - 3 887 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi акцiонерiв та 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.

Питання 9
Рiшення по дев'ятому питанню:
Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Уповноважити Головуючого на Зборах та Секретаря Зборiв пiдписати нову редакцiю Статуту.
Проводилося вiдкрите голосування за принципом: "одна акцiя - один голос"
Голосували: "За" - 3 887 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.
"Проти" - 0 голосiв, "Утримались" - 0 голосiв.

Питання 10
Рiшення по десятому питанню:
Погодити укладення:
а) Договору страхування будiвельно-монтажних робiт вiд всiх ризикiв та вiдповiдальностi перед третiми особами з ТОВ "ЕКСКО ПЛЮС", iз
загальною страховою сумою в розмiрi 449 081 881,00 грн. (чотириста сорок дев'ять мiльйонiв вiсiмдесят одна тисяча вiсiмсот вiсiмдесят одна грн. 00 коп.), строком дiї з 07 квiтня 2015 року по 31 грудня 2019 року;
б) Договору страхування майна з ПрАТ "Полтавський олiйноекстракцiйний завод - Кернел Групп" iз загальною страховою сумою в розмiрi 544 559 265,08 (п'ятсот сорок чотири мiльйони п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч двiстi шiстдесят п'ять грн. 08 коп.), строком дiї з 01 липня 2014 року по 30 червня 2015 року;
в) Договору страхування майна з ПрАТ "Полтавський олiйноекстракцiйний завод - Кернел Групп" iз загальною страховою сумою в розмiрi 441 349 938,58 (чотириста сорок один мiльйон триста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять вiсiм грн. 58 коп.), строком дiї з 01 липня 2014 року по ЗО червня 2015 року;
г) Договору страхування майна з ТОВ "Дельта Вiлмар СНД" iз загальною страховою сумою в розмiрi 699 637 723,54 (шiстсот дев'яносто дев'ять мiльйонiв шiстсот тридцять сiм тисяч сiмсот двадцять три грн. 54 коп.), строком дiї з 14 лютого 2015 року по 13 лютого 2016 року;
д) Договору страхування майна з Публiчним акцiонерним товариством "Оболонь" iз загальною страховою сумою в розмiрi 528 574 448,00 (п'ятсот двадцять вiсiм мiльйонiв п'ятсот сiмдесят чотири тисячi чотириста сорок вiсiм грн. 00 коп.) строком дiї з 01 сiчня 2014 року по 01 грудня 2014 року;
е) Договору страхування майна з Публiчним акцiонерним товариством "Укрпластик" iз загальною страховою сумою в розмiрi 146 531 333 (сто сорок шiсть мiльйонiв п'ятсот тридцять одна тисяча триста тридцять три грн. 00 коп.) строком дiї з 23 сiчня 2015 року по 22 сiчня 2016 року;
ж) Договору страхування майна з Публiчним акцiонерним товариством "Укрпластик" iз загальною страховою сумою в розмiрi 3 451 638 542,00 грн. (Три мiльярди чотириста п'ятдесят один
мiльйон шiстсот тридцять вiсiм тисяч п'ятсот сорок двi грн. 00 коп.), строком дiї з 23 сiчня 2015 року по 22 сiчня 2016 року;
Проводилося голосування iз використанням бюлетенiв для голосування.
Голосували: "За" - 3 887 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.
"Проти" - О голосiв, "Утримались" - О голосiв.

Питання 11
Рiшення по одинадцятому питанню;
Прийнято рiшення про попереднє схвалення Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, в тому числi, договорiв за участю банкiв-партнерiв, а також про затвердження всiх значних правочинiв, вчинених в 2014 роцi та в 2015 роцi до дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв за участю наступних банкiв-партнерiв: ПАТ "IНГ БАНК Україна", ПАТ "УКРСОЦБАНК" ( ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК"), Європейський банк реконструкцiї та розвитку (ЕВRR), Райффайзен Банк Аваль (RВА).
Проводилося голосування iз використанням
бюлетенiв для голосування.
Голосували: "За" - 3 887 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.
"Проти" - 0 голосiв, "Утримались" - 0 голосiв.

Питання 12
Рiшення по дванадцятому питанню:
Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової Ради Товариства.
Проводилося голосування iз використанням бюлетенiв для голосування.
Голосували "За" - 3 887 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi акцiонерiв та 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.

Питання 13
Рiшення по тринадцятому питанню:
Сформувати Наглядову Раду Товариства у складi 5 (п'яти) осiб.
Проводилося голосування iз використанням бюлетенiв для голосування.
Голосували "За" - 3 887 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi акцiонерiв та 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.

Питання 14
Рiшення по чотинадцятому питанню:
Обрати Голову та членiв Наглядової Ради строком на 3 (три) роки;
Вольфганг Кiндл - Голова Наглядової Ради,
Хане Крiстiан Шварц - заступник Голови Наглядової Ради,
Фрiц Трафлер - член Наглядової Ради,
Йоханес Порак - член Наглядової Ради,
Багiров Теймур Мамедович - член Наглядової Ради.
За кандидатуру Вольфганга Кiндла вiддано 3 887 голосiв.
За кандидатуру Ханса Крiстiана Шварца
вiддано 3 887 голосiв.
За кандидатуру Фрiца Трафлера вiддано 3 887 голосiв.
За кандидатуру Йоханеса Порака вiддано 3 887 голосiв.
За кандидатуру Багiрова Теймура Мамедовича
вiддано 3 887 голосiв.
Проводилося кумулятивне голосування iз використанням бюлетенiв для кумулятивного голосування.

Питання 15
Рiшення по п'ятнадцятому питанню:
Затвердити договори з Головою та членами Наглядової Ради Товариства, що є безоплатними та повиннi мiстити наступну умову: Голова та члени Наглядової Ради здiйснюють свої права, обов'язки та повноваження безоплатно, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Уповноважити Голову Правлiння Єфiмова Ю.П. на пiдписання договорiв iз Головою та членами Наглядової Ради.
Проводилося вiдкрите голосування за принципом: "одна акцiя - один голос"
Голосували: "За" - 3 887 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Зборах.
"Проти" - 0 голосiв, "Утримались" - 0 голосiв.





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 (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
29.11.2012
224/1/2012
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
UA 4000128094
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
40 000
3 887
155 480 000
100
Опис
Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля не здiйснюється Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля не здiйснюється Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: лiстинг не проводився. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї у 2015 роцi не здiйснювалось. Спосiб розмiщення: закрите (приватне) розмiщення акцiй.
Iнших цiнних паперiв Товариство не випускало

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:
20 337,79
17 001,61
0
0
20 337,79
17 001,61
  будівлі та споруди
6 494,74
5 050,7
0
0
6 494,74
5 050,7
  машини та обладнання
857,91
669,11
0
0
857,91
669,11
  транспортні засоби
7 943,85
6 834,51
0
0
7 943,85
6 834,51
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
5 041,29
4 447,29
0
0
5 041,29
4 447,29
2. Невиробничого призначення:
0
160,2
0
0
0
160,2
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
119,53
0
0
0
119,53
  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
40,67
0
0
0
40,67
Усього
20 337,79
17 161,81
0
0
20 337,79
17 161,81
Опис
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: розширенням штату працiвникiв та оновленням основних засобiв. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмежень на використання будiвель та споруд, машин та обладнання, транспортних засобiв не має.

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:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
0
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання
X
0
X
X
Усього зобов'язань
X
0
X
X
Опис
-

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
30.04.2015
05.05.2015
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
18.08.2015
19.08.2015
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2014
2
1
2
2013
2
1
3
2012
4
3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів 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)


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

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)


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту товариства
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 ревізійної комісії (ревізора)

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (запишіть)


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради
6
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
0
Кількість представників держави
0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
6
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
6

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так
Ні
Складу

X
Організації

X
Діяльності

X
Інше (запишіть)
-
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань
-

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  4

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
Інше (запишіть)
-
Інше (запишіть)
-
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів
-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  так

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)
-

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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги
X

Інше (запишіть)


X

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

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


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

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

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
так
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання 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
ні
ні
ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
ні
так
ні
ні

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
-

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
ні
так
так
так
ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
ні
так
ні
ні
ні
Інформація про склад органів управління товариства
ні
так
ні
ні
ні
Статут та внутрішні документи
так
ні
так
ні
ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
ні
ні
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
так
ні
ні

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

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

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Інше (запишіть)
-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

З якої причини було змінено аудитора?

Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень

X
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X
Інше (запишіть)
Аудитор змiнюється у зв'язку iз практикою застосування Товариством рiзнобiчного пiдходу

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)
-

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)
-

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

Так
Ні
Випуск акцій

X
Випуск депозитарних розписок

X
Випуск облігацій

X
Кредити банків

X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
Інше (запишіть)
-

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

Не визначились
X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -

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:
-

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
Товариство створено з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку шляхом надання послуг з усiх видiв страхового захисту майнових iнтересiв фiзичних та юридичних осiб через вiдшкодування шкоди у разi настання страхових випадкiв за рахунок грошових фондiв, що формуються шляхом сплати ними страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), а також здiйснення фiнансової дiяльностi, в межах, визначених чинним законодавством України та Статутом. 

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
Власником iстотної участi у страховику є юридична особа УНIКА iнтернацiоналє Бетайлiгунгс-Фервальтунгс ГмбХ, мiсцезнаходження: Австрiя, А-1029 Вiдень, Унтере Донауштрасе 21, УНIКА Тауер.

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
Факти вiдсутнi

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
Протягом звiтного року до страховика органами державної влади не застосовувалися заходи впливу.



5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
Управлiння ризиками у компанiї регламентується окремим документом - полiтикою управлiння ризиками.
За управлiння ризиком вiдповiдає уповноважена особа, що виконує обов'язки ризик-менеджеру, але окремої посади не iснує.

Управлiння ризиками в компанiї здiйснюється шляхом виконання таких основних задач:
- iдентифiкацiя та чисельна оцiнка операцiйних ризикiв, визначення шляхiв запобiгання;
- iдентифiкацiя ризикiв, пов'язаних зi структурою бiзнес-процесiв, створення заходiв контролю;
- чисельна оцiнка ризикiв, пов'язаних зi страховою дiяльнiстю (андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик невиконання зобов'язань третьою стороною, тощо), врахування отриманої iнформацiї при плануваннi (вимоги до капiталу);
- iнформування керiвництва компанiї про найбiльшi з iснуючих в компанiї ризики та можливi шляхи запобiгання.

Управлiння ризиками базується на рекомендацiях Європейської директиви щодо впровадження режиму Solvency II. При розрахунку чисельних характеристик компанiя приймає за основу моделi, впровадженi цiєю директивою, з врахуванням необхiдностi адаптацiї значень окремих коефiцiєнтiв, що їх було адаптовано до умов страхування в ЄС, до об'єктивних умов України (концентрацiя застрахованих об'єктiв, вiдсотковi ставки, ймовiрнiсть певних стихiйних лих тощо).


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
положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Департамент внутрiшнього аудиту є органом оперативного контролю Наглядової ради, який здiйснює перевiрку дiяльностi страховика та її структурних пiдроздiлiв. Головним завданням департаменту внутрiшнього аудиту є сприяння керiвництву компанiї в ефективному здiйсненнi внутрiшнього контролю за дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв компанiї, виявлення та попередження порушень, якi можуть заподiяти шкоду поточнiй дiяльностi компанiї або iнтересам акцiонерiв та клiєнтiв.
Процедури аудиту, якi здiйснював департамент внутрiшнього аудиту, вiдповiдають мiжнародним стандартам внутрiшнього аудиту та корпоративним вимогам; процедури внутрiшнього контролю та аудиту забезпечують адекватний контроль за ризиками компанiї.
Протягом звiтного року департаментом внутрiшнього аудиту страховика виконувався план аудиторських перевiрок на 2015 рiк, з урахуванням внесених до нього змiн; 


7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
Протягом звiтного року страховик не здiйснював вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi розмiр.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
Протягом звiтного року компанiя не здiйснювала купiвлю чи продаж активiв в обсягах, що перевищують встановлений в статутi компанiї розмiр.

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
Страховик протягом звiтного перiоду не проводив операцiї з пов'язаними особами в межах однiєї промислово-фiнансової групи.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
При пiдготовцi аудиторського висновку аудитор використовує Методичнi рекомендацiї щодо формату аудиторського висновку за наслiдками проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних страховика, затвердженi розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 27.12.2005 №5204, iз змiнами та доповненнями.

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)
ТОВ "Аудиторська фiрма "Лисенко"
Код за ЄДРПОУ - 35796588
Мiсцезнаходження: 36007, м.Полтава, вул.Кучеренка,4, кв.49.


12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
	загальний стаж аудиторської діяльності
	Загальний стаж аудиторської дiяльностi ТОВ "Аудиторська фiрма "Лисенко" - 18 рокiв.
	кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
	3 роки
	перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
	аудиторськi послуги даним аудитором страховику не надавались.
	випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
	Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора не було.
	ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
	Ротацiя аудиторiв в компанiї проводиться регулярно. Протягом останнiх 5 рокiв аудит страховика проводили ТОВ "Аудиторська фiрма "Рарiтет", Приватне пiдприємство "Аудит Колегiя" та ТОВ Аудиторська фiрма "Аудит плюс облiк".
	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 до аудитора ТОВ "Аудиторська фiрма "Лисенко" Аудиторською палатою України протягом звiтного року не застосовувались, факти подання недостовiрної звiтностi, що пiдтверджена аудиторським висновком ТОВ "Аудиторська фiрма "Лисенко", виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових, вiдсутнi.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
	наявність механізму розгляду скарг
	З метою всебiчного сприяння полiпшенню якостi послуг у страховику з 2010 року дiє Комiтет з розгляду скарг (надалi - Комiтет).Основнi завдання дiяльностi Комiтету:-	систематизацiя скарг з врегулювання збиткiв та якостi обслуговування потенцiйних та iснуючих клiєнтiв Компанiї;-	розгляд та визначення тенденцiйних проблем, з якими найбiльш часто стикаються клiєнти в процесi спiвпрацi зi страховиком;-	впровадження заходiв щодо запобiгання неякiсному обслуговуванню клiєнтiв Компанiї.
	прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
	Голова Комiтету - директор департаменту зi зв'язкiв з громадськiстю, маркетингових та корпоративних комунiкацiй Симончук О.М.
	стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
	У 2015 роцi страховиком отримано та розглянуто 196 скарги, з них:-	зi страхування наземного транспорту - 41;-	зi страхування ОСЦПВ - 11;-	з добровiльного медичного страхування - 133;-	зi страхування виїжджаючих за кордон - 7;-	iншi скарги - 4.По всiх скаргах наданi вiдповiдi та вирiшенi проблемнi питання.-	зi страхування виїжджаючих за кордон - 7;-	iншi скарги - 4.По всiх скаргах наданi вiдповiдi та вирiшенi проблемнi питання. 
	наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду
	Станом на кiнець звiтного перiоду проти страховика подано 24 позови з приводу вiдмови в виплатi страхового вiдшкодування. Данi справи знаходяться на розглядi в судах.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Лисенко"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
35796588
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
36007, Полтавська область, м. Полтава, Київський район, вул. Кучеренка, буд. 4, кв. 49
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
4169, 26.06.2008
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
Реєстраційний номер 000147, серія П,  номер 000147, дата видачі 13.08.2013, строк дії 30.05.2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
2015
Думка аудитора
умовно-позитивна


XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Лисенко"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
35796588
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
36007, Полтавська область, м. Полтава, Київський район, вул. Кучеренка, буд. 4, кв. 49
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
4169, 26.06.2008
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
Реєстраційний номер 000147, серія П,  номер 000147, дата видачі 13.08.2013, строк дії 30.05.2018
Текст аудиторського висновку (звіту)

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЛИСЕНКО"
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв 
№ 4169 вiд 26.06.2008р. 
       ЄДРПОУ 35796588, п/р № 2600090729 в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805
36007, м.Полтава, вул.Кучеренка,4,кв.49, тел.0532 677007, 050 5582871


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Щодо фiнансової звiтностi 
Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "УНIКА", яка складена вiдповiдно до МСФЗ за рiк, 
що закiнчився 31 грудня 2015 року

1.	Адресат.
Аудиторський звiт призначається для  Керiвних, виконавчих органiв, засновникiв та власникiв цiнних паперiв Приватного акцiонерного товариства  "Страхова компанiя "УНIКА", Нацiональної комiсiї, що  здiйснює регулювання у сферi   ринкiв фiнансових послуг та  Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
Основнi вiдомостi про страховика (емiтента):
Повна назва
Приватне акцiонерне  товариство "Страхова компанiя "УНIКА"
Код за ЄДРПОУ	20033533
Мiсцезнаходження:	01032 м. Київ, Голосiївський район, вул. Саксаганського, 70-А; 
Дата державної  реєстрацiї 	Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 10.02.1994 року, 
Дата внесення змiн до установчих документiв	14.12.2012, 21.02.2014, 18.03.2014
Основнi види дiяльностi: 	66.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
Чисельнiсть працiвникiв на 31.12.2015р.	1134
Банкiвськi реквiзити	Рахунок  265041855  в АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805
Вiдокремленi пiдроздiли	26
Дозволи, лiцензiї:	Товариство зареєстроване як фiнансова установа Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України та має Свiдоцтво про реєстрацiю фiнансової установи вiд 21.08.2004 року серiї СТ №149. Реєстрацiйний номер 11100836. Товариство зареєстроване як фiнансова установа вiдповiдно до Розпорядження Комiсiї вiд 24.06.2004 року №1224. 

СПИСОК 
лiцензiй ПрАТ "Страхова компанiя "УНIКА"
станом на 31.12.2015 р.

№ п/п	Серiя та № лiцензiї	Дата видачi лiцензiї	Орган, який видав лiцензiю	Вид страхової дiяльностi, на яку видано лiцензiю	Строк дiї лiцензiї
					з	по
У формi добровiльного:
1.	АЕ293983	07.08.2014	Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування вiд нещасних випадкiв	26.07.2007	безстроковий
2.	АЕ293982	07.08.2014	Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)	30.11.2006	безстроковий
3.	АЕ293970	07.08.2014	Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування здоров'я на випадок хвороби	26.07.2007	безстроковий
4.	АЕ293967	07.08.2014	Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування залiзничного транспорту	02.11.2006	безстроковий
5.	АЕ293990	07.08.2014	Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)	26.07.2007	безстроковий
6.	АЕ293987	07.08.2014	Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування повiтряного транспорту	26.07.2007	безстроковий
7.	АЕ293977	07.08.2014	Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)	21.02.2008	безстроковий
8.	АЕ293972	07.08.2014	Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)	26.07.2007	безстроковий
9.	АЕ293995	07.08.2014	Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ	26.07.2007	безстроковий
10.	АЕ293975	07.08.2014	Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12)	26.07.2007	безстроковий
11.	АЕ293979	07.08.2014	Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)	26.07.2007	безстроковий
12.	АЕ293978	07.08.2014	Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)	26.07.2007	безстроковий
13.	АЕ293976	07.08.2014	Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)	21.02.2008	безстроковий
14.	АЕ293992	07.08.2014	Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 14 цiєї статтi)	26.07.2007	безстроковий
15.	АЕ293974	07.08.2014	Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)	29.03.2007	безстроковий
16.	АЕ293994	07.08.2014	Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування фiнансових ризикiв	26.07.2007	безстроковий
17.	АЕ293985	07.08.2014	Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування судових витрат	26.07.2007	безстроковий
18.	АЕ293969	07.08.2014	Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй	05.04.2007	безстроковий
19.	АЕ293981	07.08.2014	Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування медичних витрат	22.12.2005	безстроковий

У формi обов'язкового:
20.	АЕ293993		Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)	21.08.2008	безстроковий
21.	АЕ293984		Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi	26.07.2007	безстроковий
22.	АЕ293973		Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї	21.08.2008	безстроковий
23.	АЕ293760		Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за внутрiшнiми договорами)	12.01.2011	безстроковий
24.	АЕ293991		Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту	29.08.2006	безстроковий
25.	АЕ293968		Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру	22.12.2005	безстроковий
26.	АЕ293989		Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв	22.12.2005	безстроковий
27.	АЕ293986		Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв	26.07.2005	безстроковий
28.	АЕ293980		Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї	02.11.2006	безстроковий
29.	АЕ293988		Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування тварин на випадок загибелi, знищення, вимушеного забою, вiд хвороб, стихiйних лих та нещасних випадкiв у випадках та згiдно з перелiком тварин, встановленими Кабiнетом Мiнiстрiв України	29.08.206	безстроковий
30	АЕ293971		Нацiональна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
	Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування	14.07.2011	безстроковий

3.Висновок ( Звiт ) щодо фiнансових звiтiв
Ми провели аудит фiнансової звiтностi  Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "УНIКА" (надалi - скорочено - ПрАТ "СК "УНIКА")  за 2015 рiк, що додається, та включає наступнi фiнансовi звiти, складенi на бланках по формам, затвердженим Мiнiстерством фiнансiв України:
       -    Баланс ( Звiт про фiнансовий стан ) на 31.12.2015р. ( Форма №1 ); 
-	Звiт про фiнансовi результати ( Звiт про сукупний дохiд ) за 2015 рiк (Форма №2 );
-	Звiт про рух грошових коштiв ( за прямим методом ) за 2015 рiк (Форма №3 );
-	Звiт про власний капiтал за 2015 рiк ( Форма №4 ),
-	Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, що мiстять опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Фiнансовi звiти було складено управлiнським персоналом iз використанням концептуальної основи бухгалтерського облiку, встановленої  Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi ( МСФЗ ). 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть:
  Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання доданих фiнансових звiтiв згiдно з вимогами концептуальної основи фiнансової звiтностi, встановленої  МСФЗ, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки

Вiдповiдальнiсть аудитора:
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" ( в редакцiї Закону України вiд 14.09.2006р. № 140-V ) та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, видання 2014 року, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 320/1 вiд 29.12.2015 року. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
       Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається,  вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах  фiнансовий стан ПрАТ "СК "УНIКА" станом на 31 грудня 2015р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Пояснювальний параграф
ПрАТ "СК "УНIКА" склало окрему звiтнiсть за 2015 рiк у вiдповiдностi з Розпорядженням Державної комiсiї регулювання ринкiв фiнансових послуг України №39 вiд 03.02.2004р. (зi змiнами та доповненнями),  яким визначенi умови "Порядку складання звiтних даних страховикiв", щодо якої ми надали окремий аудиторський звiт для управлiнського персоналу,  учасникiв та Нацкомфiнпослуг, в якому висловлена  не модифiкована  думка з пояснювальним параграфом щодо цiєї звiтностi.

4.Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв:
думка аудитора щодо вiдповiдностi чинному законодавству України, встановленим нормативним вимогам та/або коректностi визначення;
4.1.можливостi (спроможностi) страховиком (емiтентом) безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть протягом найближчих 12 мiсяцiв
Аудиторами були проведенi процедури  згiдно з вимогами МСА 570 "Безперервнiсть", за результатами яких ми вважаємо, що проведений нами аудит дає об?рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки щодо здатностi ПрАТ "СК "УНIКА" безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть протягом найближчих 12 мiсяцiв з дати балансу - 31.12.2015 року.
4.2. вiдповiдностi (невiдповiдностi) прийнятої керiвництвом страховика (емiтента) облiкової полiтики вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi
Облiкова полiтика по Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi ( МСФЗ)  ПрАТ "СК "УНIКА" та методи її застосування визначенi "Положенням про облiкову полiтику", затвердженим наказом  № 123/1 вiд  24 грудня 2014 року. 
Облiкова полiтика Товариства вiдповiдає Концептуальнiй  основi фiнансової звiтностi,  виданої РМСБО, та вимогам  МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" .  
На протязi 2015 року облiкова полiтика була незмiнною та розкрита в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк у вiдповiдностi до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку ( МСБО ) 1 "Подання фiнансової звiтностi". 
 Облiкова полiтика Товариства базується на наступних принципах:
"Мета  фiнансової  звiтностi  загального  призначення -   надати  фiнансову  iнформацiю  про суб'єкт  господарювання,  що звiтує,  яка  є  корисною  для нинiшнiх  та  потенцiйних  iнвесторiв,  позикодавцiв  та  iнших  кредиторiв  у прийняттi рiшень про надання ресурсiв цьому суб'єктовi господарювання. Такi рiшення охоплюють придбання, продаж або утримування iнструментiв власного капiталу та боргових iнструментiв, а також надання або погашення позик та iнших форм кредитiв. 
" Бухгалтерський облiк за принципом нарахування описує наслiдки операцiй та iнших подiй та обставин на економiчнi ресурси суб'єкта господарювання, що звiтує,  та вимоги до цього у перiоди,  у якi такi 
наслiдки сталися, навiть якщо отримання вiдповiдних грошових коштiв та їх сплата вiдбуваються в iншому перiодi.
"Фiнансовi звiти базуються на оцiнках, судженнях та моделях. 
"Врахування витрат та вигiд на подання та розкриття iнформацiї.
"Припущення про безперервнiсть дiяльностi: припускається,  що суб'єкт господарювання не має  нi намiру,  нi  потреби  лiквiдуватися  або  суттєво  звужувати  масштаби  своєї дiяльностi.
Основоположними  якiсними  характеристиками  є:   доречнiсть  та  правдиве подання, суттєвiсть щодо подання iнформацiї.
Посилювальнi якiснi характеристики: зiставнiсть, можливiсть перевiрки, вчаснiсть та зрозумiлiсть.  
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "СК "УНIКА" за 2015 рiк складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ( МСФЗ) на основi моделi iсторичної собiвартостi. 
 В Примiтках розкрита iнформацiя щодо:
-фiнансових iнструментiв, активiв та зобов'язань, їх визнання, облiку  та оцiнки;
-облiку податкiв на прибуток;
-методiв нарахування резервiв ( в тому числi страхових);
-визнання доходiв та витрат ( в тому числi аквiзицiйних ); 
-опис операцiй страхування та перестрахування, страхових продуктiв;
-основи для припущень управлiнського персоналу при здiйсненнi оцiнок;
-оцiнки впливу нових стандартiв облiку;
-полiтики та методiв  управлiння ризиками;
-оцiнки  адекватностi страхових зобов'язань.
          Склад та змiст фiнансової звiтностi  ПрАТ "СК "УНIКА" за 2015 рiк вiдповiдає МСФЗ. Формування  страхових резервiв здiйснено у вiдповiдностi з базовими принципами МСФЗ, а також проведено  перевiрку на адекватнiсть нарахування резервiв.
 Iнвентаризацiя активiв та зобов'язань станом  на 31.12.2015р. була проведена пiд час обов'язкової iнвентаризацiї перед складанням рiчної звiтностi, згiдно вимог "Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв", затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 11.08.94 № 69 (iз змiнами ). Результати проведення iнвентаризацiї вiрно вiдображенi в бухгалтерському облiку та звiтностi. 
Таким чином, обрана ПрАТ "СК "УНIКА" облiкова полiтика  в усiх суттєвих моментах вiдповiдає  вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi.
4.3. перевищення вартостi чистих активiв страховика над зареєстрованим розмiром статутного капiталу станом на кiнець звiтного перiоду
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст.155 ЦКУ "Статутний капiтал акцiонерного товариства".
Аудитором проведено порiвняння вартостi чистих активiв товариства iз розмiром статутного капiталу, в результатi якого встановлено, що :
Вартiсть чистих активiв ПрАТ "СК "УНIКА" станом на 31.12.2015 року становить 360 306 тис.грн. ( рядок 1495 балансу на 31.12.2015р.). 
Розмiр статутного капiталу, вiдображений по рядку 1400 балансу "Зареєстрований (пайовий) капiтал" в сумi 155 480 тис.грн.

Таким чином, перевищення вартостi чистих активiв страховика над зареєстрованим розмiром статутного капiталу станом на кiнець звiтного перiоду - 31.12.2015 року, становить 204 826 тис.грн., що вiдповiдає вимогам ст.155 ЦКУ "Статутний капiтал акцiонерного товариства".  
4.4. адекватностi органiзацiї та проведення страховиком внутрiшнього аудиту (контролю)
Згiдно вимог "Порядку проведення внутрiшнього аудиту (контролю) у фiнансових установах", затвердженого  Розпорядженням Нацкомфiнпослуг № 1772 вiд 05.06.2014 року, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 30.07.2014р. за № 885/25662, в страховiй компанiї створено департамент внутрiшнього аудиту (контролю), який представлений окремою посадовою особою, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль), i пiдпорядковуються наглядовiй  радi та звiтує перед нею.
Департамент внутрiшнього аудиту (контролю) органiзацiйно не залежить вiд iнших пiдроздiлiв ПрАТ "СК "УНIКА" (не пiдпорядковується виконавчим органам товариства).
Дiяльнiсть департаменту внутрiшнього аудиту (контролю) ПрАТ "СК "УНIКА"   базується на принципах чесностi, об'єктивностi, конфiденцiйностi, професiйної компетентностi.
 Порядок дiяльностi департаменту внутрiшнього аудиту (контролю), її статус, функцiональнi обов'язки та повноваження визначаються Полiтикою внутрiшнього аудиту UNIQA Group, яку розроблено департаментом внутрiшнього аудиту ПрАТ "СК "УНIКА" та затверджено наглядовою радою вiд 10.12.2014.  
Рiшенням наглядової ради вiд 10.12.2014 було затверджено план роботи  департаменту внутрiшнього аудиту (контролю) ПрАТ "СК "УНIКА" на 2015 рiк. Цей план було виконано повнiстю за виключенням однiєї перевiрки, яку за погодженням з наглядовою радою включено до плану перевiрок на наступний 2016-й рiк. За результатами аудиту дiяльностi компанiї департамент внутрiшнього аудиту звiтує перед Наглядовою Радою компанiї не рiдше нiж один раз на квартал. Крiм того, один раз на квартал департамент внутрiшнього аудиту готує оперативнi звiти про виконання плану проведення внутрiшнiх аудиторських перевiрок в UNIQA Group Audit, а також звiти про простроченi рекомендацiї за результатами проведених внутрiшнiх аудиторських перевiрок.
Нами, як зовнiшнiми аудиторами, на основi запиту до найвищого управлiнського персоналу страховика щодо використання роботи внутрiшнього аудитора у вiдповiдностi до МСА 610 "Використання роботи внутрiшнiх аудиторiв" були отриманi данi щодо роботи внутрiшнього аудитора за звiтний рiк, а саме: 1) затверджений план проведення внутрiшнiх аудиторських перевiрок на 2015 рiк; 2) результати проведених аудиторських перевiрок.
 
Аудитором пiдтверджується адекватнiсть органiзацiї внутрiшнього аудиту (контролю) та проведення страховиком внутрiшнього аудиту у вiдповiдностi до вимог Порядку проведення внутрiшнього аудиту (контролю) у фiнансових установах,  затвердженого  Розпорядженням Нацкомфiнпослуг № 1772 вiд 05.06.2014 року.

4.5. запровадження страховиком системи управлiння ризиками
Управлiння ризиками в Страховiй компанiї описується в Примiтцi  п. 6. "Мета та полiтика управлiння фiнансовими ризиками " до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк, де вказано що основнi ризики, пов'язанi з дiяльнiстю компанiї, включають ризик дефолту контрагента, ризик недостатностi страхових премiй i резервiв, катастрофiчний ризик, валютний ризик та ризик лiквiдностi. Керiвництво розглядає та затверджує принципи управлiння кожним з вказаних ризикiв. 
Управлiння ризиками у компанiї здiйснюється вiдповiдно до системи управлiння ризиками.
За управлiння ризиком вiдповiдає уповноважена особа - ризик-менеджер.
Управлiння ризиками в компанiї здiйснюється шляхом виконання таких основних задач:
- iдентифiкацiя та чисельна оцiнка операцiйних ризикiв, визначення шляхiв запобiгання;
- iдентифiкацiя ризикiв, пов'язаних зi структурою бiзнес-процесiв, створення заходiв контролю;
- чисельна оцiнка ризикiв, пов'язаних зi страховою дiяльнiстю (андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик невиконання зобов'язань третьою стороною, тощо), врахування отриманої iнформацiї при плануваннi (вимоги до капiталу);
- iнформування керiвництва компанiї про найбiльшi з iснуючих в компанiї ризики та можливi шляхи запобiгання.	
Управлiння ризиками базується на вимогах законодавства України та рекомендацiях Європейської директиви щодо впровадження режиму Solvency II. При розрахунку чисельних характеристик компанiя приймає за основу моделi, впровадженi цiєю директивою, з врахуванням необхiдностi адаптацiї значень окремих коефiцiєнтiв, що їх було адаптовано до умов страхування в ЄС, до об'єктивних умов України (концентрацiя застрахованих об'єктiв, вiдсотковi ставки, ймовiрнiсть певних стихiйних лих тощо).
Таким чином, на думку аудитора, страховиком запроваджена система управлiння ризиками.
4.6.  вiдповiднiсть мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом разом з фiнансовою звiтнiстю
        
Перевiрена аудитором фiнансова звiтнiсть є частиною рiчної регулярної iнформацiї, що розкривається емiтентом згiдно вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням Нацiональної  комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р.  № 2826 ( зi змiнами та доповненнями ).
Емiтентом в складi цiєї iнформацiї розкривається iнформацiя згiдно вимог Закону України "Про акцiонернi товариства",  а також у складi особливої iнформацiї розкривається iнформацiя щодо подiй, що визначенi в  статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
         Пiд час виконання завдання   аудитор  здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". Аудитором  була проведена перевiрка "Звiту про корпоративне управлiння" на вiдповiднiсть вимогам Рiшення Нацiональної  комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р.  № 2826 ( зi змiнами та доповненнями ).
В результатi проведення аудиторських процедур нами було встановлено, що в Товариствi в 2015 роцi вiдбулася змiна складу посадових осiб емiтента, яка має ознаки подiї, iнформацiя про якi повинна розкриватися в складi особливої iнформацiї  згiдно з вимогами статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 
Аудитор не  отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв'язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом  цiнних паперiв та подається до Комiсiї.

4.7. виконання значних правочинiв
        
Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова  вартiсть  майна (робiт, послуг),що є його предметом, становить 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi  активiв  товариства,  за даними останньої  рiчної фiнансової звiтностi.
Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог Закону до здiйснення значних правочинiв. 
Згiдно ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства":
"1.Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається наглядовою радою. 
Статутом акцiонерного товариства можуть бути визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину. 
У разi неприйняття наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборiв.
2. Якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради. 
        Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 
        Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. 
3. Якщо на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори можуть прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. При цьому залежно вiд граничної сукупної вартостi таких правочинiв повиннi застосовуватися вiдповiднi положення частини другої цiєї статтi." 
 
Вартiсть активiв ПрАТ "СК "УНIКА" станом на 31.12.2014 року ( на 01.01.2015 р. ) складає 695 920 тис.грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам складає  69 592 тис. грн..
Нами була отримана iнформацiя щодо здiйснення Товариством правочинiв, якi б потребували попереднього розгляду та затвердження наглядовою радою та/або загальними зборами акцiонерiв.
Товариство у 2015 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" не мало договорiв, якi пiдпадають пiд визначення значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). 
Значнi правочини затверджуються загальними зборами акцiонерiв або Наглядовою радою.
За результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi виконання значних правочинiв вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв.

4.8. вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього  аудиту  вимогам законодавства
        
 Статутом Товариства передбачено наступнi органи управлiння:
-Загальнi збори акцiонерiв,
- Наглядова Рада,
- Правлiння.
-Ревiзiйна комiсiя.                   
Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства".
В ПрАТ "СК "УНIКА"  створена посада корпоративного секретаря та спецiальний вiддiл по роботi з акцiонерами.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. 
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.      
Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi повноваження необхiднi для здiйснення повної господарської операцiї. 
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.
 Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя, що обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Протягом звiтного перiоду поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснював Голова правлiння Товариства в межах повноважень, якi встановлено Статутом Товариства. 
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв за минулi три роки скликались та проводились регулярно та у вiдповiдностi до законодавства України.   
Органи управлiння Товариством дiють на пiдставi Положень, затверджених Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
За результатами виконаних аудиторських процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" аудитором зроблено висновок:
- прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту.
-  "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння", наведена у проектi рiчної регулярної iнформацiї,  складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням Нацiональної  комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р.  № 2826 ( зi змiнами та доповненнями )

5. Iншi питання
5.1. Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитор отримав  розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та  управлiння,  спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПрАТ "СК "УНIКА"  внаслiдок шахрайства.

5.2. Пiд час виконання завдання   аудитор  здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть, у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".  Аудитором  було виконане завдання з надання достатньої впевненостi щодо вiдповiдностi  рiчних звiтних даних страховика  ПрАТ "СК "УНIКА"  за 2015 рiк вимогам "Порядку  складання звiтних даних страховикiв", затвердженого  Розпорядженням Держфiнпослуг України вiд 03.02.04. № 39  ( у редакцiї розпорядження  Держфiнпослуг  вiд 15.09.2005  N 4619 ), зареєстрованого  в Мiнiстерствi  юстицiї України   23.04.2004р. за N 517/9116  ( iз змiнами ). 
За наслiдками виконання цього завдання аудитором була висловлена не модифiкована  думка. 
Аудитор не  отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв'язку з iнформацiю, що мiститься в Рiчних звiтних даних страховика ПрАТ "СК "УНIКА"  за 2015 рiк, i подається до Комiсiї.

6. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування аудиторської фiрми вiдповiдно до установчих документiв, якою було здiйснено аудиторську перевiрку	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Лисенко"
Код за ЄДРПОУ	35796588
Номер i дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України (АПУ)	Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4169, видане рiшенням АПУ вiд 26.06.2008 р. № 191/3, термiн чинностi продовжений Рiшенням АПУ № 271/3 вiд 30.05.2013р. до 30.05.2018р.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю	№ 0122 видане рiшенням АПУ № 231/6 вiд 26.05.2011р.
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Комiсiєю	Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П №000147 вiд 13.08.2013р., строком дiї з 13.08.2013р. до 30.05.2018р.
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, виданого Нацкомфiнпослуг	Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ серiя ( без серiї ) реєстрацiйний  №0105 вiд 13.02.2014р., строком дiї з 13.02.2014р. до 30.05.2018р.
Прiзвище, iм'я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, та серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ	Лисенко Ольга Олександрiвна, сертифiкат аудитора серiї А №000656, виданий рiшенням АПУ № 41 вiд 25.01.1996р., строком дiї до 25.01.2020 р.
Лазоренко Майя Володимирiвна, сертифiкат аудитора серiї А №000468, виданий рiшенням АПУ № 39 вiд 30.11.1995р., строком дiї до 30.11.2019р.
Конишева Юлiя Олександрiвна, сертифiкат аудитора серiї А №005658, виданий рiшенням АПУ № 130  вiд 25.12.2003р., строком дiї до 25.12.2018р.
Мiсцезнаходження	36007, Полтавська область, м. Полтава, Київський район, вул. Кучеренка, буд. 4, кв. 49
Адреса офiсу	36020, м.Полтава, вул.Котляревського, 1/27, к.518
Телефон
e - mail: 	0505582871
auditlysenko@gmail.com

7.Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту	
Договiр №4/2016/СК 
вiд 02.03. 2016 р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту            	02.03.2016 р. - 11. 04.2016р.


Аудитор ____________    Лазоренко М.В.
сертифiкат серiї А №000468,виданий рiшенням АПУ                               ( пiдпис )
№ 39 вiд 30.11.95р., строком дiї до 30.11.2019р.
диплом МССБА (ICCAA ) 20.12.2004р.                    
DipIFR (rus) ACCA

Директор ТОВ "АФ "Лисенко"
сертифiкат аудитора серiї А №000656,виданий рiшенням АПУ № 41 вiд 25.01.96р., строком дiї до 25.01.2020 р. 
сертифiкований бухгалтер-практик ( CAP ), сертифiкат № 0003193, виданий ФПБАУ та МССБА (ICCAA ) 15.04.2005р. 
диплом по МСФЗ ( IFRS ) виданий Iнститутом сертифiкованих фiнансових менеджерiв ( ICFM) 20.02.2013р.	

(пiдпис)	
Лисенко О.О.

11.04.2016 року 
36020, м. Полтава,
 вул. Котляревського, 1/27, к.518 



КОДИ
Дата
31.12.2015
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "УНIКА"
за ЄДРПОУ
20033533
Територія
м.Київ, Печерський р-н
за КОАТУУ
8038200000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
за КВЕД
66.12
Середня кількість працівників: 1052
Адреса, телефон: 01032 м. Київ, вул. Саксаганського, 70-А, 044-225-60-00
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності


Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
9 846
9 622
    первісна вартість
1001
17 364
18 568
    накопичена амортизація
1002
( 7 518 )
( 8 946 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
21 478
18 182
    первісна вартість
1011
39 874
39 684
    знос
1012
( 18 396 )
( 21 502 )
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
0
    інші фінансові інвестиції
1035
106 535
68 310
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
126
530
Відстрочені податкові активи
1045
6 175
21 941
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
82 826
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
6 450
9 282
Інші необоротні активи
1090
6 340
896
Усього за розділом I
1095
156 950
211 589
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
650
793
Виробничі запаси
1101
650
793
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
24 262
10 087
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
46 703
23 063
    з бюджетом
1135
0
0
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
    з нарахованих доходів
1140
6 241
9 254
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
27 712
15 066
Поточні фінансові інвестиції
1160
227 219
506 943
Гроші та їх еквіваленти
1165
72 683
64 306
Готівка
1166
10
18
Рахунки в банках
1167
72 673
64 288
Витрати майбутніх періодів
1170
5 984
5 987
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
127 516
122 226
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
76 165
66 961
    резервах незароблених премій
1183
51 351
55 265
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
538 970
757 725
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
695 920
969 314

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
155 480
155 480
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
2 977
5 354
Додатковий капітал
1410
35 787
35 787
Емісійний дохід
1411
35 787
35 787
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
3 983
163 685
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
198 227
360 306
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
360 862
463 417
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
172 513
158 021
    резерв незароблених премій
1533
188 349
305 396
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
360 862
463 417
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
8 790
9 896
    розрахунками з бюджетом
1620
15 244
5 133
    у тому числі з податку на прибуток
1621
15 193
5 133
    розрахунками зі страхування
1625
0
0
    розрахунками з оплати праці
1630
49
83
    одержаними авансами
1635
13 000
18 938
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
93 696
105 645
Поточні забезпечення
1660
5 144
5 091
Доходи майбутніх періодів
1665
905
777
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
3
28
Усього за розділом IІІ
1695
136 831
145 591
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
695 920
969 314
Примітки: -

Керівник				О.В. Ульє

Головний бухгалтер			Ю.С.Кваша
КОДИ
Дата
01.01.2016
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "УНIКА"
за ЄДРПОУ
20033533

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
0
0
Чисті зароблені страхові премії
2010
670 900
560 066
Премії підписані, валова сума
2011
1 008 058
743 785
Премії, передані у перестрахування
2012
( 224 025 )
( 158 149 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
117 047
46 931
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
3 914
21 361
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 0 )
( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 316 840 )
( 254 410 )
Валовий:
    прибуток
2090
354 060
305 656
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
-12 165
-21 531
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
-2 961
-46 678
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
-9 204
25 147
Інші операційні доходи
2120
112 371
77 346
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 161 009 )
( 151 097 )
Витрати на збут
2150
( 181 515 )
( 198 933 )
Інші операційні витрати
2180
( 43 099 )
( 13 735 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
68 643
0
    збиток
2195
( 0 )
( 2 294 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
86 564
54 481
Інші доходи
2240
683
570
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 0 )
( 3 608 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 586 )
( 338 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
155 304
48 811
    збиток
2295
( 0 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
4 398
-35 442
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
159 702
13 369
    збиток
2355
( 0 )
( 0 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
2 377
2 977
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
2 377
2 977
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
2 377
2 977
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
162 079
16 346
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
3 762
3 192
Витрати на оплату праці
2505
69 553
73 487
Відрахування на соціальні заходи
2510
20 294
21 483
Амортизація
2515
6 160
6 711
Інші операційні витрати
2520
602 694
513 302
Разом
2550
702 463
618 175
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
3 887
3 887
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
3 887
3 887
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
41,090000
3,440000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
41,090000
3,440000
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: -

Керівник				О.В. Ульє

Головний бухгалтер			Ю.С.Кваша
КОДИ
Дата
01.01.2016
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "УНIКА"
за ЄДРПОУ
20033533


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2015 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
0
0
Повернення податків і зборів
3005
0
0
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
0
0
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
2 128
2 629
Надходження від повернення авансів
3020
0
0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
3 575
2 680
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
235
81
Надходження від операційної оренди
3040
0
0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
1 018 282
732 231
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
18 511
18 906
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 643 051 )
( 495 941 )
Праці
3105
( 56 367 )
( 60 839 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 20 467 )
( 21 618 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 36 056 )
( 26 495 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 22 525 )
( 13 748 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 380 )
( 188 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 13 151 )
( 12 559 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 5 424 )
( 3 606 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 408 207 )
( 308 737 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 3 096 )
( 5 521 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
-129 937
-166 230
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
78 762
95 482
    необоротних активів
3205
343
748
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
61 901
53 416
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
584
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 73 286 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 2 361 )
( 4 494 )
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 )
( 7 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
65 943
145 145
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 0 )
( 0 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
0
0
Чистий рух коштів за звітний період
3400
-63 994
-21 085
Залишок коштів на початок року
3405
72 683
36 491
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
55 617
57 277
Залишок коштів на кінець року
3415
64 306
72 683
Примітки: -

Керівник				О.В. Ульє

Головний бухгалтер			Ю.С.Кваша
КОДИ
Дата
01.01.2016
Підприємство
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за ЄДРПОУ
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Звіт про власний капітал
За 2015 рік
Форма №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
155 480
2 977
35 787
0
3 983
0
0
198 227
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
155 480
2 977
35 787
0
3 983
0
0
198 227
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
159 702
0
0
159 702
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
2 377
0
0
0
0
0
2 377
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
2 377
0
0
0
0
0
2 377
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до 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  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
2 377
0
0
159 702
0
0
162 079
Залишок на кінець року 
4300
155 480
5 354
35 787
0
163 685
0
0
360 306
Примітки: -

Керівник				О.В. Ульє

Головний бухгалтер			Ю.С.Кваша
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
Приватного акцiонерного товариства 
"Страхова компанiя "УНIКА"
за 2015 рiк
1.Iнформацiя про компанiю
ПрАТ "Страхова компанiя "УНIКА" (до 2010 року Страхова компанiя "Кредо-Класик") створена 10 лютого 1994 року. Товариство у своїй дiяльностi керується Законом України "Про страхування", Законом України "Про акцiонернi товариства", Цивiльним кодексом України, Господарським кодексом України та iншими нормативно-правовими актами України.
Компанiя створена з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку шляхом надання послуг з усiх видiв страхового захисту майнових iнтересiв фiзичних та юридичних осiб через вiдшкодування шкоди у разi настання страхових випадкiв за рахунок грошових фондiв, що формуються шляхом сплати ними страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), а також здiйснення фiнансової дiяльностi, в межах, визначених чинним законодавством України та Статутом. 
Предметом дiяльностi Товариства є страхування, дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням, в тому числi у виглядi надання послуг для iнших страховикiв на пiдставi укладених цивiльно-правових угод, надання послуг (виконання робiт), якщо це безпосередньо пов'язано iз зазначеними видами дiяльностi, а також будь-якi операцiї для забезпечення власних господарських потреб.
ПрАТ "Страхова компанiя "УНIКА"  є повним правонаступником Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Кредо-Класик" по всiх його майнових та немайнових правах та зобов'язаннях.
З 2006 року входить до складу UNIQA Group. Страхова компанiя "УНIКА" здiйснює продаж бiльш нiж 90 видiв страхових послуг i має 30 лiцензiй, виданих Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.
Бренд UNIQA був створений в 1999 роцi, як символ успiшної та стрiмко зростаючої компанiї, яка разом з цим має бiльш нiж 150-рiчну iсторiю i традицiї  ведення страхового бiзнесу на європейському ринку.   
Сьогоднi UNIQA - найбiльша страхова компанiя Австрiї i одна з найбiльших страхових груп Центральної i Схiдної Європи. До складу групи компанiй UNIQA входять 40 страхових компанiй в 20 країнах Європи.
Середня кiлькiсть працiвникiв Товариства протягом звiтного перiоду складає - 1 052 особи.
2.Засади пiдготовки фiнансової звiтностi
2.1. Заява про вiдповiднiсть
Фiнансову звiтнiсть було пiдготовлено у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi ("IFRS"), виданими Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("IASB"), а також iнтерпретацiями, виданими Мiжнародним комiтетом з питань тлумачення фiнансової звiтностi ("IFRIC"). 
Товариство  перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Керуючись МСФЗ 1, товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2012 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до МСФЗ 1, товариство використовує однакову облiкову полiтику при складаннi фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ протягом усiх перiодiв, представлених у повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2015 року).  
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi.
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
При складаннi фiнансової звiтностi Товариство застосувало всi новi i змiненi стандарти й iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його операцiй.

2.2.Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - "Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ".
Рада з МСФЗ пояснила, яким чином Товариство повинно поновити надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, пiсля того, як її функцiональна валюта перестає бути схильною до гiперiнфляцiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати.
Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IAS) 1 "Фiнансова звiтнiсть: представлення iнформацiї" - "Представлення статей iншого сукупного доходу".
Правки до МСФЗ (IAS) 1 змiнюють групування статей, якi надаються у складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути перекласифiкованi до складу прибуткiв або збиткiв у певний момент у майбутньому (наприклад, чистi витрати або доходи по фiнансовим активам, якi є у наявностi для продажу), повиннi приводитися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть перекласифiкованi (наприклад, переоцiнка землi та будинкiв). Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2012р та пiсля цiєї дати.
Правка впливає виключно на представлення та не впливає на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Товариства. 
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Позики, якi наданi державою".
Вiдповiдно до цих правок Товариства, якi використовують МСФЗ вперше, повиннi використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 "Облiк державних субсидiй та розкриття iнформацiї про державну допомогу" перспективно по вiдношенню до державних позик, якi мають мiсце на дату переходу на МСФЗ. Завдяки цьому виключенню Товариства, якi вперше використовують МСФЗ, будуть звiльненi вiд ретроспективної оцiнки наданих позик по ставцi нижче ринкової.
Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не впливає на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - "вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання".
Правка вимагає розкриття додаткової iнформацiї про фiнансовi активи, якi було передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати можливiсть користувачам фiнансової звiтностi зрозумiти характер взаємозв'язку активiв, визнання яких не припинялося, i вiдповiдних їм зобов'язань. Крiм цього, з метою надання користувачам фiнансової звiтностi можливiсть оцiнити характер участi Товариства у таких активах, та ризики, якi зв'язанi з цими активами, правкою передбачено розкриття iнформацiї про активи, участь у яких продовжується, але визнання у фiнансової звiтностi припинено.
Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати та не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань".
Вiдповiдно до цих правок Товариство зобов'язане розкривати iнформацiю про права на здiйснення взаємозалiку та вiдповiдних договорiв (наприклад, договiр на надання забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачi матимуть iнформацiю, яка буде корисною для оцiнки впливу договорiв про взаємозалiки на фiнансове положення Товариства.
Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р. та не вплинула на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть".
МСФЗ (IFRS) 10 замiнює ту частину   МСФЗ (IAS)  27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть", у якiй розглядався облiк у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Стандарт також розглядає питання, якi ранiше розглядалися у Iнтерпретацiї ПКI-12 "Консолiдацiя - Товариства спецiального призначення". МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка використовується по вiдношенню до всiх компанiй, включаючи Товариства спецiального призначення.
Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну дiяльнiсть".
МСФЗ (IFRS) 11 замiняє МСФЗ (IAS) 31 "Участь у спiльнiй дiяльностi" та Iнтерпретацiю ПКI-13 "Товариства, якi спiльно контролюються - немонетарнi внески учасникiв". МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливiсть облiку компанiй, що спiльно контролюються, методом пропорцiйної консолiдацiї. Замiсть цього Товариства, якi спiльно контролюються, якi задовольняють визначенню спiльних пiдприємств, облiковуються за допомогою методу пайової участi.
Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати.  Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Вiдстроченi податки - Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочених  податкiв".
Правка стосується механiзму визначення вiдстроченого податку щодо iнвестицiйної нерухомостi, яка переоцiнюється за справедливою вартiстю. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2012р та пiсля цiєї дати.
Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
МСФЗ  (IFRS) 12  "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах".
МСФЗ  (IFRS) 12  мiстить всi вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частинi консолiдованої фiнансової звiтностi, а також всi вимоги, якi ранiше мiстилися у МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття iнформацiї.
Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати  та не вплинула на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi".
МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандартi всi вказiвки щодо оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiни в те, коли Товариство зобов'язане використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ, коли використання справедливої вартостi  вимагається або не заперечується. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати.
Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди робiтникам" (у новiй редакцiї).
Рада по МСФЗ випустила декiлька правок до МСФЗ (IAS) 19. Цi правки або фундаментально змiнюють (наприклад, виключення механiзму коридору та поняття доходностi активiв плану, яка очiкується), або роз'яснюють, або змiнюють визначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати.
Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства" (у редакцiї 2011року).
У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 "Погодження про спiльну дiяльнiсть" та МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах" МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву "Iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства" та тепер мiстить iнформацiю про використання методу пайової участi не тiльки по вiдношенню до iнвестицiй у асоцiйованi Товариства, але також i по вiдношенню до спiльних пiдприємств. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р.
Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Iнтерпретацiя IFRIC 20 "Витрати на розкривнi роботи на етапi експлуатацiї родовища, що розробляється вiдкритим способом". Iнтерпретацiя використовується вiдносно звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013р. та пiсля цiєї дати.
Ця iнтерпретацiя не впливає на фiнансову звiтнiсть Товариства.  

2.3."Щорiчнi вдосконалення МСФЗ" (травень 2012р.)
Перелiченi нижче вдосконалення не вплинули на фiнансову звiтнiсть Товариства:
МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Це вдосконалення пояснює, що Товариство, яка припинило використовувати МСФЗ у минулому та вирiшило, або зобов'язане знову складати звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, може використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS)  1 не використовується другий раз, то Товариство повинно ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть так, як би воно нiколи не припиняло використовувати МСФЗ.
МСФЗ (IAS) 1 "Представлення фiнансової звiтностi".
Це вдосконалення роз'яснює рiзницю  мiж додатковою порiвняльною iнформацiєю, яка надається на добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної порiвняльної iнформацiї. Як правило, мiнiмально необхiдною iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй перiод.
МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби"
Це вдосконалення роз'яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання, якi задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами.
МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї".
Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який вiдноситься до виплат на користь акцiонерiв, облiковується у вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток".
МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть".
Це вдосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги по вiдношенню розкриття у промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегменту з вимогами по вiдношенню з розкриттям у нiй iнформацiї про зобов'язання сегменту.
Всi перелiченi вдосконалення вступили у дiю по вiдношенню до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013р. або пiсля цiєї дати.  

2.4.Влив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв.
Товариство оцiнило вплив прийнятих стандартiв на фiнансове положення, фiнансовi результати та iнформацiю, яку розкриває Товариство.
У Основу для висновкiв до МСФЗ 1 внесенi правки, що пояснюють взаємодiю параграфiв 7 i 8 МСФЗ 1 в частинi застосування дiючих i нових стандартiв.
Правки МСФЗ 2 торкнулися дефiнiцiї понять умови придбання права (vesting conditions), ринкова умова (market condition), доданi новi категорiї - умова виконання (performance condition) i "умова послуги" (service condition). До Основ для висновкiв до МСФЗ 2 доданi параграфи, що пояснюють сутнiсть правок. Змiни застосовуються до звiтних перiодiв, що починаються з/пiсля 1-го липня 2014 року.
Поправки до МСФЗ 3 вiдносяться до облiку i оцiнки умовних компенсацiй  (Contingent consideration).
Остання правка привела i до коригування МСФЗ 9. Також змiни МСФЗ 3 спричинили внесення правок в МСФЗ (IAS) 37. З тiєї ж причини внесенi коригування в МСФЗ (IAS) 39. До Основи для висновкiв до МСФЗ 3 доданi пояснюючi положення. Також внесенi поправки до Iлюстративних прикладiв до МСФЗ 3.
Внесенi коригування у МСФЗ 3 торкаються облiку спiльної дiяльностi. 
Змiни до МСФЗ 3 застосовуються до звiтних перiодiв, що починаються з/пiсля 1-го липня 2014 року.
Коригування МСФЗ 8 вiдносяться до розкриття iнформацiї про судження при об'єднаннi сегментiв i про звiряння.
Названi правки МСФЗ 8 застосовуються до звiтних перiодiв, що починаються з/пiсля 1-го липня 2014 року.
У Основу для висновкiв до МСФЗ 13 доданий параграф, що пояснює питання оцiнки короткострокової дебiторської i кредиторської заборгованостi в умовах, коли вплив дисконтування несуттєвий.
Ця правка спричинила змiни Основи для висновкiв до МСФЗ 9  (зразка жовтня 2010 р.) i Основи для висновкiв до МСФЗ (IAS) 39. 
Правки вiдносяться до статей, якi потрапляють в сферу дiї виключення оцiнки за справедливою вартiстю.
Змiни до МСФЗ (IAS) 16 пов'язанi коригуванням механiзму iндексацiї основних засобiв.
Поправки застосовуються до звiтних перiодiв, що починаються з/пiсля 1-го липня 2014 року.
Аналогiчнi поправки торкнулися i МСФЗ (IAS) 38. У Основу для висновкiв до МСФЗ (IAS)38 доданi пояснюючi положення.
МСФЗ (IAS) 24 зазнав такi змiни:
Поправки торкаються осiб, що забезпечують послуги ключового управлiнського персоналу. У Основу для висновкiв до МСФЗ (IAS) 24 доданi параграфи.
Правки МСФЗ (IAS) 24 застосовуються до звiтних перiодiв, що починаються з/пiсля 1-го липня 2014 року.
У МСФЗ (IAS) 40 доданi параграфи. У Основу для висновкiв до цього стандарту також доданi параграфи. Сутнiсть змiн в проясненнi взаємодiї МСФЗ (IAS) 40  i МСФЗ 3  (iнвестицiйна нерухомiсть в ситуацiї об'єднання пiдприємств).
Вiдповiднi поправки набувають чинностi перспективно i застосовуються до звiтних перiодiв, що починаються з/пiсля 1-го липня 2014 року.
Правки до МСФЗ (IAS) 32 "Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань".
Правки дають роз'яснення поняттю "у теперiшнiй час мають юридичне право, яке закрiплене, на здiйснення взаємозалiку". Новi поправки усувають iснуючi в реальнiй облiковiй практицi невiдповiдностi та непослiдовностi при застосуваннi методики взаємозалiкiв, заснованої на критерiях, зазначених у поточнiй версiї стандарту МСФЗ 32 "Фiнансовi iнструменти: подання".
Прийнятi поправки уточнюють:
o значення ключової фрази МСФЗ 32 у вiдношеннi можливостi проведення взаємозалiкiв: "В даний час у пiдприємства є юридично закрiплене право на взаємозалiк";
o що деякi системи валових розрахункiв (gross settlement systems) можуть розглядатися як еквiвалент чистого розрахунку. 
Найголовнiше в поправках до МСФЗ 32 - це те, що право на проведення взаємозалiку:
1)не повинно бути обумовлене подiєю в майбутньому;
2)має бути юридично закрiплене у всiх наступних обставинах: у ходi звичайної дiяльностi; у разi невиконання зобов'язання; у разi неспроможностi або банкрутства органiзацiї або будь-кого з контрагентiв.
Крiм того, право на взаємозалiк має бути доступне будь-якiй сторонi договору в будь-який момент (тобто не повинне залежати вiд умов у майбутньому, якi можуть не настати).
Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2014р.
Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" - роз'яснюють правила переходу на застосування стандарту МСФЗ 10 i особливий облiк дочiрнiх компанiй для iнвестицiйних пiдприємств. У цiлому новi поправки вимагають ретроспективного застосування.
Також прийняли доповнення до стандарту МСФЗ 10 про те, як пiдприємство повинне буде визначати, чи є воно "iнвестицiйним пiдприємством" для цiлей використання особливого порядку облiку. Для таких пiдприємств потрiбно вимiрювати iнвестицiї в дочiрнi компанiї за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Поправки також встановлюють вимоги до розкриття iнформацiї для iнвестицiйних пiдприємств. Важливо вiдзначити вимогу по вiдношенню до батькiвських компанiй самих "iнвестицiйних пiдприємств", якi продовжуватимуть проводити повну консолiдацiю всiх пiдконтрольних компанiй у вертикальному ланцюжку "знизу" пiд ними, включаючи i об'єкти iнвестицiй, якi у власнiй звiтностi "iнвестицiйних дочок" тепер будуть враховуватися за справедливою вартiстю.
Поправки щодо iнвестицiйних пiдприємств також були внесенi до МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 27. Поправки набувають чинностi з 1 сiчня 2014 року, при цьому допускається їх раннє застосування. 
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 та до МСФЗ (IFRS) 9 - "Дата обов'язкового застосування та перехiднi вимоги у вiдношеннi розкриття iнформацiї." 
Поправки набувають чинностi з 1 сiчня 2015 року, при цьому допускається їх раннє застосування. 
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
МСФЗ (IFRS) 9 використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв та зобов'язань з 1 сiчня 2015 року, при цьому допускається їх раннє застосування. 
Iнтерпретацiя IFRS 21 "Обов'язковi платежi" набуває чинностi з 01 сiчня 2014 року,
Зазначенi правки не вплинули на фiнансовий стан, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.

3.Основа представлення та iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики.
Функцiональною валютою являється українська гривня. Фiнансова звiтнiсть подана в тисячах українських гривень, округлених до найближчих тисяч.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної собiвартостi. 
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва винесення оцiнок та припущень, якi чинять вплив на суми активiв та зобов'язань в звiтностi, розкриття умовних зобов'язань на дату фiнансової звiтностi, а також на суми доходiв i витрат протягом звiтного перiоду. У випадку, якщо в майбутньому цi оцiнки i припущення, якi ?рунтуються на припущеннях керiвництва на дату фiнансової звiтностi, не будуть вiдповiдати фактичним обставинам, початковi оцiнки та припущення будуть змiненi шляхом внесення корегувань в звiт про дiяльнiсть того року, в якому цi обставини змiнились. 
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає здатнiсть компанiї реалiзовувати свої активи та виконувати свої зобов'язання в ходi звичайної господарської дiяльностi. Власники не мають намiру лiквiдувати, продати або скоротити масштаби дiяльностi компанiї. 
У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi товариство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення сум активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ?рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. 
Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
Строки корисного використання основних засобiв.
Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.

4.Суттєвi положення облiкової полiтики
4.1. Основнi засоби
Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображуються у фiнансовiй звiтностi Товариства  вiдповiдно до МСБО  16 "Основнi засоби". 
Основними засобами визнаються матерiальнi активи Товариства, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше за один рiк, первинна вартiсть яких бiльше за 1000 грн., якi використовуються в процесi надання послуг, здачi в оренду iншим сторонам, для  здiйснення   адмiнiстративних або соцiальних функцiй.
Основнi засоби Товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти основних засобiв класифiкуються по окремих класах.
Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання у складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї враховуються у складi класу придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби.
Придбанi основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю, яка включає вартiсть придбання i витрати, пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкту до стану, придатного для експлуатацiї. 
Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямими витратами на їх створення. У момент введення в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 "Знецiнення активiв".
Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв облiковується за його  собiвартiстю  мiнус  будь-яка  накопичена  амортизацiя  та  будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 
Вiдповiдно до законодавства України земля, на якiй Товариство здiйснює свою дiяльнiсть, є власнiстю держави, в балансi Товариства не вiдображується. У подальшому, в разi придбання землi, вона буде вiдображатися у фiнансовiй звiтностi за вартiстю придбання.
Основнi засоби, призначенi для продажу, i якi вiдповiдають критерiям визнання, облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 5.

Подальшi витрати.
Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду у мiру їх виникнення. До поточного ремонту вiдносять витрати, спрямованi на пiдтримання  об'єкта в робочому станi. Облiк поточного ремонту основних засобiв Компанiї здiйснюється шляхом списання фактичних витрат на ремонт основних засобiв на вiдповiднi рахунки витрат, без створення ремонтного фонду.
Капiтальний ремонт основних засобiв вiдображається в складi капiтальних iнвестицiй. До капiтального ремонту вiдносяться витрати, пов'язанi з полiпшенням об'єкта основних засобiв (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя, суттєвi оновлення, вдосконалення тощо).
Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного об'єкту, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компонента. 

Амортизацiя основних засобiв.
Суму   активу,   що   амортизується,   визначають   пiсля   вирахування   його лiквiдацiйної  вартостi.  Лiквiдацiйна вартiсть - це сума грошових коштiв, яку Товариство очiкує отримати за актив при його вибуттi пiсля закiнчення термiну його корисного використання, за вирахуванням витрат на його вибуття. У випадку якщо  лiквiдацiйну вартiсть  об'єктiв основних засобiв оцiнити неможливо, або вона не суттєва по сумах, лiквiдацiйна вартiсть не встановлюється.
Лiквiдацiйну вартiсть та термiн корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається експертною комiсiєю,  затверджується керiвництвом Товариства, i переглядається щороку за результатами рiчної iнвентаризацiї. 
Термiн корисного використання об'єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється рiвним термiну дiї договору лiзингу (термiну сплати лiзингових платежiв).
Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, розраховується прямолiнiйним методом виходячи з термiну корисного використання цього об'єкту. 
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому  вiн  придатний  до  експлуатацiї  у  спосiб,  визначений  управлiнським персоналом.  
Амортизацiю  активу  припиняють  на  одну  з  двох  дат,  яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу (або  включають  до  лiквiдацiйної  групи,  яку  класифiкують  як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання  активу.   Отже,  амортизацiю   не  припиняють,   коли  актив  не використовують  або вiн вибуває  з активного  використання,  доки актив не буде  амортизований  повнiстю.  
Нарахування амортизацiї за основними засобами здiйснювати за прямолiнiйним методом, протягом термiну корисного використання активу таким чином:
-нерухомiсть - 30 рокiв
-автотранспорт - 6 рокiв
-обладнання вiд 2 до 10 рокiв
Щорiчно Товариство здiйснює перевiрку оцiнки основних засобiв з метою забезпечення упевненостi в тому, що справедлива вартiсть активу не вiдрiзняється iстотно вiд його балансової вартостi. Дооцiнки основних засобiв в 2015 р. не проводились.
Списання основних засобiв з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання i методи амортизацiї переглядаються i при необхiдностi корегуються в кiнцi кожного звiтного перiоду.
4.2.Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Товариства облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи".
Нематерiальними активами визнаються контрольованi Товариством немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд Товариства i використовуються впродовж перiоду бiльше  1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам.   
Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються по окремих групах.
Програмне забезпечення, яке є невiд'ємним i необхiдним для забезпечення роботи основних засобiв,  враховується у складi  цих об'єктiв.
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю, яка включає вартiсть придбання i витрати, пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до стану, в якому вони придатнi до експлуатацiї, за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 
Собiвартiсть самостiйно створеного нематерiального активу складається iз всiх витрат на створення, виробництво i пiдготовку активу до використання.
Витрати на дослiдження (науково-дослiднi роботи) визнаються витратами в перiодi їх виникнення. 
Пiсля первинного визнання нематерiальнi активи враховуються за первинною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд знецiнення.
Подальшi витрати на нематерiальний актив  збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, якщо:
- iснує вiрогiднiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх економiчних вигод, якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень ефективностi;
- цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу.
Якщо подальшi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки спочатку оцiненої ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду.
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу впродовж очiкуваного строку їх використання, але не бiльше 20 рокiв. 
Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
Очiкуваний термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх постановцi на облiк експертною комiсiєю, призначеною Головою правлiння Товариства, виходячи з: 
- очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень вiдносно термiнiв використання або iнших чинникiв;
 - термiнiв використання подiбних активiв,  затверджених експертною комiсiєю Товариства.
Амортизацiя починає нараховуватися з перiоду, коли цей актив стає придатним до використання, тобто коли вiн  доставлений  до  мiсця  розташування  та  приведений  у  стан,  у  якому  вiн  придатний  до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом. 
Амортизацiя припиняться  на одну з двох дат,  яка вiдбувається ранiше:
-  на дату, з якої актив класифiкується як утримуваний  для продажу (або включається до лiквiдацiйної групи ) вiдповiдно до МСФЗ 5, або
-  на дату, з якої припиняється  визнання  цього  активу.
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Встановити лiквiдацiйну вартiсть по нематерiальних активах рiвною "0".
Дохiд або витрата вiд списання з балансу нематерiального активу вимiрюються як рiзниця мiж чистою виручкою вiд вибуття активу i балансовою вартiстю активу, i признаються у момент списання з балансу даного активу.
Переоцiнка за справедливою вартiстю здiйснюється на дату балансу тих нематерiальних активiв, щодо яких iснує активний ринок. В 2015 р. переоцiнка нематерiальних активiв не проводилась.

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi.
Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування.
Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.

Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у виробництвi, наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або продажу в звичайному ходi дiяльностi. 
Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. 
Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi справедливої вартостi. 
Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.

Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу
Товариство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. 
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем.
Амортизацiя на такi активи не нараховується.
Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi результати.

4.3.Iнвестицiї 
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв.
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
-дебiторська заборгованiсть;
-фiнансовi активи, доступнi для продажу;
-фiнансовi активи, утримуванi до погашення;
-фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю.
Вiднесення фiнансових активiв до тiєї або iншої категорiї залежить вiд їх особливостей i цiлей придбання i вiдбувається у момент їх прийняття до облiку. Всi стандартнi операцiї по покупцi або продажу фiнансових активiв визнаються на дату здiйснення операцiї.  Стандартнi операцiї по покупцi або продажу є покупкою або продажем фiнансових активiв, що вимагає постачання активiв в термiни, встановленi нормативними актами або ринковою практикою.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належать до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.  
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
Iнвестицiї класифiкуються як фiнансовi активи, що оцiнюються за методами визначеними стандартами звiтностi.
Борговi цiннi папери, якi компанiя утримує до погашення облiковуються за амортизованою вартiстю. 
Борговi цiннi папери, якi компанiя класифiкує як торговi, або як такi що утримуються для продажу облiковуються за справедливою вартiстю.
Пайовi цiннi папери (акцiї) облiковуються в компанiї в залежностi вiд ступеню впливу на емiтента вiдповiдно за справедливою вартiстю, методом участi в капiталi або шляхом консолiдацiї.

Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд змен-шення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.

Фiнансовi активи, доступнi для продажу
До фiнансових активiв доступних для продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї, якщо вiдсоток володiння менш 20%. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Якщо iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу и визнається у прибутку чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.

 Фiнансовi активи, утримуванi до погашення
До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Товариство вiдносить облiгацiї та векселi, що їх Товариство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.

Припинення визнання фiнансових активiв
Товариство припиняє визнавати фiнансовi активи тiльки в разi припинення договiрних прав на грошовi потоки по них або в разi передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод iншому пiдприємству. 
Якщо Товариство не передає i не зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом та продовжує контролювати переданий актив, то воно продовжує вiдображати свою частку в даному активi i пов'язанi з ним можливi зобов'язання.
Якщо Товариство зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння переданим фiнансовим активом, воно продовжує облiковувати даний фiнансовий актив, а отриманi при передачi активи вiдображає у виглядi забезпечення позики.
При повному припиненнi визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та сумою отриманої i належної до отримання винагороди, а також дохiд або витрати, накопиченi в iншому сукупному прибутку, вiдносяться на прибутки i збитки.
Якщо фiнансовий актив списується не повнiстю (наприклад, коли Товариство зберiгає за собою можливiсть викупити частину переданого активу або зберiгає за собою частину ризикiв i вигод, пов'язаних з володiнням (але не "практично всi" ризики i вигоди), при цьому контроль пiдприємства над активом зберiгається), Товариство розподiляє балансову вартiсть даного фiнансового активу мiж утримуваною частиною i частиною, яка списується, пропорцiйно до справедливої вартостi цих частин на дату передачi. Рiзниця мiж балансовою вартiстю, розподiленою на частину, яка списується, i сумою отриманої винагороди за частину, яка списується, а також будь-якi накопиченi розподiленi на цю частину доходи або витрати, визнанi в iншому сукупному прибутку, вiдносяться на прибутки i збитки. Доходи або витрати, визнанi в iншому сукупному прибутку, розподiляються також пропорцiйно справедливiй вартостi утримуваної частини i частини, яка списується.

Фiнансовi зобов'язання 
Борговi i дольовi фiнансовi iнструменти, випущенi Товариством,  класифiкуються як фiнансовi зобов'язання або капiтал виходячи з сутi вiдповiдного договору, а також визначень фiнансового зобов'язання та iнструмента власного капiталу.
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються як "оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток", якщо вони призначенi для торгiвлi, або квалiфiкованi як "оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток" при первинному вiдображеннi в облiку.
Фiнансове зобов'язання класифiкується як "призначене для торгiвлi", якщо воно:
-набувається з основною метою зворотного викупу його в майбутньому;
-при первiсному прийняттi до облiку є частиною портфеля фiнансових iнструментiв, якi управляються Товариством як єдиний портфель, за яким є недавня iсторiя короткострокових покупок i перепродажiв; 
-або є деривативом, не позначеним як iнструмент хеджування в угодi ефективного хеджування.
Фiнансове зобов'язання, що не є "призначеним для торгiвлi", може бути класифiковане "оцiнюване за справедливою вартiстю через прибуток або збиток", в момент прийняття до облiку, якщо:
-застосування такої класифiкацiї усуває або значно скорочує дисбаланс в оцiнцi або облiку активiв i зобов'язань, який мiг би виникнути в iншому випадку;
-фiнансове зобов'язання є частиною групи фiнансових активiв, фiнансових зобов'язань або групи фiнансових активiв i зобов'язань, управлiння та оцiнка якої здiйснюється на основi справедливої вартостi вiдповiдно до документально оформленої стратегiї управлiння ризиками або iнвестицiйної стратегiї Товариства, i iнформацiя про таку групу представляється всерединi органiзацiї на цiй основi; або
-фiнансове зобов'язання є частиною iнструменту, що мiстить один або кiлька вбудованих деривативiв, та МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" дозволяє класифiкувати iнструмент в цiлому (актив або зобов'язання) як "оцiнюване за справедливою вартiстю через прибуток або збиток".
Фiнансовi зобов'язання, класифiкованi як iншi фiнансовi зобов'язання, включаючи кредити банкiв ( позики ), спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї, а згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.

Списання фiнансових зобов'язань 
Товариство списує фiнансовi зобов'язання тiльки у разi їх погашення, анулювання або закiнчення строку вимоги по них. Рiзниця мiж балансовою вартiстю списаного фiнансового зобов'язання i сплаченою або належною до сплати винагородою визнається в прибутках i збитках.

Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

Кредити банкiв (позики)
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.
4.4.Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї.
Собiвартiсть  запасiв  включає  всi  витрати  на  придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом  вiдшкодовуються   податковими  органами),  а  також  з  витрат    на транспортування,   навантаження i розвантаження та iнших   витрат, безпосередньо  пов'язаних  з  придбанням  готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi  подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.
Витрати, якi виключаються iз собiвартостi запасiв i визнаються як  витрати перiоду, в якому вони понесенi, є такi: 
а) понаднормовi: вiдходи матерiалiв, витрати на оплату працi або iншi  виробничi витрати;
б) витрати на зберiгання, крiм тих витрат, якi зумовленi виробничим процесом i є необхiдними для пiдготовки до наступного етапу виробництва; 
в) адмiнiстративнi накладнi витрати, не пов'язанi з доставкою запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведенням у теперiшнiй стан; та 
г) витрати на продаж.
Собiвартiсть запасiв, визначається за формулою - "перше надходження - перший видаток" (ФIФО).

4.5.Грошовi кошти i їх еквiваленти
Грошовi кошти i короткостроковi депозити в балансi включають грошовi кошти в банках i в касi i короткостроковi депозити з первинним термiном погашення 3 мiсяцi або менш.

4.6.Перерахунок iноземної валюти
Операцiї в iноземнiй валютi спочатку враховуються у функцiональнiй валютi по курсу, що дiє на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по валютному курсу, що дiє на звiтну дату. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної вартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсах, що дiють на первинну дату їх виникнення. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються по курсах, що дiють на дату визначення справедливої вартостi.
Пенсiї i iншi винагороди працiвникам пiсля закiнчення трудової дiяльностi
Компанiя бере участь в державнiй пенсiйнiй системi України, яка передбачає розрахунок поточних внескiв роботодавця, як вiдсотка вiд поточних загальних виплат працiвникам. Цi витрати вiдображаються в звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата.
4.7.Дохiд
Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена.
Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої, або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних повернень  покупцями, знижок та iнших аналогiчних вiдрахувань.
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли:
-сума доходiв може бути достовiрно визначена;
-iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству, i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
В разi надання Товариством  послуг, дохiд визнається в тому звiтному перiодi, в якому наданi послуги, i розраховуються на основi загальної вартостi контракту i вiдсотка виконання (з розрахунком резерву незароблених премiй).
Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься виходячи з принципу нарахування.
Витрати, пов'язанi iз отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом.
Дохiд вiд надання страхових (перестрахових) послуг по кожному договору страхування (полiсу) в бухгалтерському та страховому облiку вiдображається в день набрання чинностi договором страхування.
Якщо договором страхування передбачена одноразова сплата страхового платежу, то в дохiд включається вся сума страхового платежу за договором.
Якщо договором страхування передбачена сплата страхового платежу частинами, в дохiд включається частина страхового платежу, яка вiдповiдає перiоду дiї договору, що наступив.
У випадку несплати страхувальником чергового платежу в обумовленi договором строки дiя договору страхування припиняється (тобто страховий захист не дiє).
В компанiї також є договори страхування, якi набувають чинностi з дати зазначеної в договорi, як дата набуття чинностi договору. Дохiд по таких договорах вiдображається в момент набуття чинностi, незалежно вiд сплати страхової премiї, а дебiторська заборгованiсть гаситься страхувальником протягом термiну дiї договору.
На суму простроченої дебiторської заборгованостi створюється резерв сумнiвних боргiв.

Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв.
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу.
На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.

4.8.Витрати
Всi витрати понесенi компанiєю в звiтному перiодi вiдображаються за методом нарахування. Витрати вiдображаються в облiку в момент фактичного їх понесення, тобто в момент фактичного виконання робiт чи надання послуг.
Нарахування суми комiсiйної винагороди до сплати здiйснюється в момент набрання чинностi договором страхування (нарахування пiдписаної страхової премiї). При нарахуваннi страхової премiї частинами нарахування комiсiйної винагороди до сплати також здiйснюється частинами пропорцiйно нарахованiй страховiй премiї.
Вiднесення комiсiйної винагороди на витрати здiйснюється щоденно в наступному порядку:
А) визначається частина комiсiйної винагороди, яка повинна щоденно вiдноситись на витрати (комiсiйна винагорода нарахована до сплати / кiлькiсть днiв дiї договору страхування ).
Б) щоденно сума комiсiйної винагороди, визначена згiдно п. А вiдноситься на витрати на збут.
Сума комiсiйної винагороди, вiднесеної на витрати за вiдповiдний перiод, повинна бути пропорцiйна заробленiй страховiй премiї за даний перiод.
Нарахування комiсiйної винагороди до сплати здiйснюється в розрiзi кожного агента, а вiднесення на витрати здiйснюється в розрiзi кожного договору страхування.
При достроковому розiрваннi договору страхування вся сума вiдстрочених витрат по комiсiї по даному договору страхування вiдноситься на витрати по комiсiї в останнiй день дiї договору страхування.
4.9.Оренда
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив. Товариство, як орендар на початку строку оренди визнає фiнансову оренду, як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються, як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.
Визначення того, чи є операцiя операцiйною орендою, або чи мiстить вона ознаки фiнансової оренди, залежить вiд аналiзу змiсту операцiї. При цьому на дату початку дiї договору потрiбно встановити, чи залежить його виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право користування активом в результатi даної операцiї.
Платежi по операцiйнiй орендi визнаються, як витрати рiвномiрно впродовж всього термiну оренди.

4.10.Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть 
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю, та згодом вона оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.

4.11.Витрат майбутнiх перiодiв
До "Витрат майбутнiх перiодiв" вiдносити  витрати, якi здiйсненi в звiтному перiодi, але вiдносяться до наступних звiтних перiодiв. Данi витрати  пiдлягають списанню на витрати пропорцiйно, протягом перiоду, до якого вони вiдносяться.
4.12.Страховi резерви
Формування страхових резервiв в Компанiї здiйснювати в порядку визначеному Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi ("IFRS").
Розрахунок резерву незароблених премiй компанiя здiйснює за методом "1/365" ("pro rata temporis"). 
Розрахунок резервiв збиткiв, якi виникли, але не заявленi (incurred but not reported claims reserve - IBNR) здiйснюється за кожним видом страхування окремо, одним iз 2-х наступних методiв:
а) ланцюговий метод (Chain Ladder);
б) метод Борнхуеттера-Фергюсона (Bornhuetter-Ferguson).
Облiк резерву заявлених, але не виплачених збиткiв (RBNS) здiйснюється за кожною вiдомою вимогою страхувальникiв в розмiрi очiкуваної суми виплати страхового вiдшкодування.
При оцiнцi розмiру очiкуваного збитку в обов'язковому порядку враховується франшиза передбачена договором страхування.
Сума резерву заявлених але не врегульованих збиткiв (RBNS) збiльшується на суму змiнних витрат пов'язаних з врегулюванням збиткiв.
Частка перестраховикiв в страхових резервах визначається за методами формування страхових резервiв.
Компанiя на кожну звiтну дату оцiнює адекватнiсть страхових резервiв в контекстi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, а саме:
-для перевiрки адекватностi резерву незароблених премiй, а саме його достатностi для покриття збиткiв, якi виникнуть за iснуючими на звiтну дату договорами пiсля звiтної дати, компанiя порiвнює величину резервiв з прогнозом майбутнiх виплат та всiх пов'язаних з договором грошових потокiв, таких як витрати з врегулювання збиткiв  (прямi витрати). Розрахунок здiйснюється на рiвнi портфелю договорiв, якi, в цiлому, наражаються на схожi ризики та управляються разом, як єдиний портфель. Базою розрахунку є фактична величина резерву на звiтну дату, а також статистика компанiї щодо збитковостi та фактичного рiвня прямих витрат.
-для перевiрки резерву збиткiв, а саме його достатностi для покриття збиткiв, якi виникли на звiтну дату, але не були врегульованими, компанiя порiвнює величину резервiв з прогнозом майбутнiх виплат за вже збитками, якi виникли, включаючи витрати на врегулювання збиткiв. Для цього компанiя розраховує актуарними методами математичне очiкування повної суми виплат, що вiдповiдає збиткам, якi виникли протягом окремих календарних кварталiв, та порiвнює рiзницю мiж прогнозованою величиною та фактично здiйсненими на звiтну дату виплатами з величиною резерву збиткiв. Розрахунок здiйснюється на рiвнi видiв страхування. Базою розрахунку є фактична величина резерву на звiтну дату та фактична величина здiйснених виплат, а також статистика компанiї щодо розвитку збиткiв, згрупованих за кварталом виникнення та кварталом розвитку.
4.13.Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається, як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi до бюджету вiдповiдно до податкового законодавства за звiтний перiод. Поточнi витрати Пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки, як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу.
Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
Нарахування амортизацiї в податковому облiку здiйснюється протягом строку корисного використання об'єктiв  за прямолiнiйним методом  з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання вiдповiдно до  пункту 138.3  статтi 138 Податкового кодексу України:
	Мiнiмально допустимi строки корисного використання, рокiв
Будiвлi	20
машини та обладнання	  5
з них ЕОМ,iншi машини для оброблення iнформацiї, зчитування та iн..	  2
транспортнi засоби 	  5
меблi	  4
Iншi	12

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з отриманих доходiв та дiючих ставок оподаткування. В 2015 р. поточний податок на прибуток визначався наступним чином:
-	з суми нарахованих страхових платежiв, крiм медичного страхування, компанiя сплачує податок за ставкою 3%;
-	з суми прибутку, отриманого за правилами ведення бухгалтерського облiку, сплачується податок за ставкою 18%.
Вiдстроченi податковi активи визначаються в залежностi вiд розмiру тимчасових податкових рiзниць за звiтний перiод.

4.14.Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

4.15.Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують Їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.

4.16.Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються, як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної плати, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають Їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна плата. 

4.17.Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються, як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.

4.18.Умовнi зобов'язання та активи.
Товариство не визнає в фiнансовiй звiтностi умовнi зобов'язання та умовнi активи. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається в примiтках, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається в примiтках, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.

4.19.Iстотнi судження i джерела невизначеностi у оцiнках
Вiдстроченi податковi активи
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування.


4.20.Зв'язанi сторони
До зв'язаних сторiн або операцiй зi зв'язаними сторонами належать:
А) пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;
Б) асоцiйованi пiдприємства;
В) спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
Г) члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
Д) близькi родичi особи, зазначеної в а) або г);
Е) пiдприємства, що контролюють Товариство, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi;
Є) програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого iншого суб'єкта господарювання, який є зв'язаною стороною Товариства.
5.Розкриття деталей фiнансової звiтностi

5.1. Економiчне середовище
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.
Українська економiка схильна до впливу ринкового спаду i зниження темпiв розвитку свiтової економiки. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, iстотного погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та посилення умов кредитування всерединi України. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та його контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Товариство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище. 

5.2.Знецiнення нацiональної валюти
Нацiональна валюта - українська гривня ("грн.") - знецiнилася у порiвняннi з основними свiтовими валютами. Офiцiйнi обмiннi курси, якi встановлюються Нацiональним банком України, для грн./долар США та грн./ Євро зросли з 15,768556 та 19,232908 станом на 31 грудня 2014 року до 24,000667 та 26,223129 станом на 31 грудня 2015 року, вiдповiдно.

5.3.Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Дана позицiя включає облiгацiї Внутрiшньої державної позики, емiтентом яких є Мiнiстерство фiнансiв України на суму - 63 090 тис. грн., термiн погашення яких бiльше 1 року та акцiї ПрАТ "Страхова компанiя "УНIКА - ЖИТТЯ" на суму 5 220,0 тис грн. Облiгацiй та акцiй iнших емiтентiв на балансi компанiї за станом на 31.12.15 р. немає.
За станом на 31.12.2015 р. в балансi компанiї фiнансовi iнвестицiї вiдображенi  за справедливою вартiстю.
Вартiсть вказаних цiнних паперiв визначена вiдповiдно до вимог МСФЗ.

5.4.Вiдстроченi податковi активи
Розрахунок вiдстрочених податкових активiв на кiнець звiтного перiоду здiйснюється виходячи з суми податкових рiзниць та ставки податку на прибуток, яка застосовується при оподаткуваннi доходiв вiд страхової дiяльностi. 

5.5.Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах
До складу залишку коштiв у централiзованих страхових резервних фондах включаються грошовi кошти перерахованi компанiєю до фондiв Моторного (транспортного) бюро України. 
На кiнець звiтного перiоду залишки коштiв у фондах виглядають наступним чином

Фонди	31.12.2014	31.12.2015
Фонд страхових гарантiй                            	801	-
Фонд захисту потерпiлих                            	5 649	12 997
Всього:	6 450	12 997
5.6.Iншi необоротнi активи
	Дана позицiя включає передплату по договору оренди примiщення. Компанiя уклала договiр оренди примiщення за адресою м. Київ,                              вул. Саксаганського, 70 А. термiном - 4 роки та 5 мiсяцiв та здiйснила передплату за весь перiод. В позицiї "Iншi необоротнi активи" вказана сума передплати за перiод бiльше одного року.
5.7.Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
Дана позицiя включає в себе дебiторську заборгованiсть за укладеними договорами страхування.
Ми очiкуємо, що вказана дебiторська заборгованiсть буде повнiсть погашена протягом 1-го пiврiччя 2016 р. 
5.8.Iнша поточна дебiторська заборгованiсть.
Основну частину iншої поточної дебiторської заборгованостi складає заборгованiсть за короткостроковими позиками.
Ми очiкуємо, що вказана дебiторська заборгованiсть буде повнiсть погашена протягом 2016 р. 
5.9.Поточнi фiнансовi iнвестицiї
Дана позицiя включає облiгацiї Внутрiшньої державної позики, емiтентом яких є Мiнiстерство фiнансiв України на суму - 130 783 тис. грн., термiн погашення яких менше 1 року та депозитнi рахунки в банках, розмiщенi на строк бiльше 3 мiсяцiв, в сумi 376 160 тис. грн.
	В Товариствi немає жодних обмежень щодо використання даних облiгацiй та депозитних рахункiв.
Вартiсть вказаних активiв визначена вiдповiдно до вимог МСФЗ.

5.10.Грошовi кошти та їх еквiваленти
	В данiй позицiї вiдображаються грошовi кошти на поточних рахунках Товариства та депозитнi рахунки розмiщенi на строк до 3 мiсяцiв.
	В Товариствi немає жодних обмежень щодо використання групою наявних грошових коштiв.
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань визначається наступним чином:
-справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань зi стандартними умовами, що торгуються на активних лiквiдних ринках, визначається у вiдповiдностi з ринковими котируваннями;
-справедлива вартiсть iнших фiнансових активiв та зобов'язань (виключаючи описанi вище) визначається вiдповiдно до загальноприйнятих моделей розрахунку вартостi на основi аналiзу теперiшньої вартостi грошових потокiв з використанням цiн за поточними ринковими операцiями.
На думку керiвництва Товариства, балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань Компанiї, яка вiдображена в фiнансовiй звiтностi, приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.
5.11.Статутний капiтал
Статутний капiтал становить 155 480 000 гривень, який подiлено на 3 887 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 40 000 грн. кожна.
За станом на кiнець звiтного перiоду статутний капiтал оплачено повнiстю, неоплаченої частини статутного капiталу немає.
Змiн протягом звiтного перiоду в кiлькостi випущених акцiй не було.
Структура акцiонерiв компанiї за станом на кiнець звiтного перiоду виглядає наступним чином. 
Акцiонери	Кiлькiсть акцiй, шт.	Внесок до капiталу, тис грн.	Частка, 
%
Єфiмов Юрiй Петрович 	151	6 040	3,88
Симончук Володимир Миколайович	151	6 040	3,88
UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH (УНIКА Iнтернешнл Бетайлiгунгс-Фервальтунгс ГмбХ)	
3 585	143 400	92,24
Всього:	3 887	155 480	100,0
	Протягом звiтного перiоду дивiденди не нараховувались та не виплачувались. Заборгованiсть за виплатою дивiдендiв вiдсутня.
5.12.	Додатковий капiтал
Додатковий капiтал включає в себе емiсiйний дохiд отриманий компанiєю при розмiщеннi акцiй додаткових емiсiй.
5.13.	Капiтал у дооцiнках
Позицiя "Капiтал у дооцiнках" включає дооцiнку цiнних паперiв, яка була здiйснена для вiдображення справедливої вартостi цiнних паперiв.
5.14.	Страховi резерви
Станом на кiнець звiтного перiоду компанiя має такi сформованi страховi резерви, якi з урахуванням застережень МСФЗ та МСБР щодо облiку i вiдображення у звiтностi зобов'язань, визнаються як страховi зобов'язання:
Види страхових резервiв	31.12.2014	31.12.2015
Резерви незароблених премiй 	188 349	305 396
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 	140 348	115 645
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi	32 165	42 376
Всього:	360 862	463 417

Станом на 31.12.2015 розрахунок адекватностi страхових зобов'язань показав, що майбутнi грошовi потоки, якi вiдповiдають визнаним страховиком зобов'язанням, мають очiкувану величину 324 797,9  тис. грн.
Загальна величина резервiв компанiї складає 463 417,0 тис. грн., тобто iснуючi страховi резерви є адекватними майбутнiм грошовим потокам. Окрiм того, перевищення фактично сформованих резервiв над розрахованими пiд час оцiнки їх адекватностi спостерiгається для кожного з резервiв та за кожною групою договорiв. 
Отже, компанiя на звiтну дату має достатнi сформованi страховi резерви.
5.15.	Сума часток перестраховикiв у страхових резервах
За станом на кiнець звiтного перiоду компанiя має наступнi частки перестраховикiв в страхових резервах.
Види часток перестраховикiв у страхових резервах	31.12.2014	31.12.2015
Частка перестраховикiв в резервi незароблених премiй 	51 351	55 265
Частка перестраховикiв в резервi заявлених, але не виплачених збиткiв 	73 410	62 808
Частка перестраховикiв в резервi збиткiв, якi виникли, але не заявленi	2 755	4 153
Всього:	127 516	122 226
5.16.	Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
	Дана позицiя включає суми страхових платежiв отриманих Товариством вiд страхувальникiв, пiсля укладення договорiв страхування та до набуття чинностi (початку виникнення вiдповiдальностi страховика) за даними договорами страхування.
5.17.Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю
Основну частину кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги складає поточна заборгованiсть перед перестраховиками за сплатою перестрахувальних премiй та поточна заборгованiсть перед страховими агентами за сплатою комiсiйної винагороди. В компанiї вiдсутня прострочена кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги.
Структура кредиторської заборгованостi виглядає наступним чином
Види заборгованостi	31.12.2014	31.12.2015
Заборгованiсть перед перестраховиками 	68 920	77 619
Заборгованiсть перед страховими агентами 	24 749	25 278
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть	27	2 748
Всього:	93 696	105 645
5.18.Чистi заробленi страховi премiї
В рядку чистi заробленi страховi премiї вiдображена зароблена страхова премiя за договорами страхування (перестрахування) за звiтний перiод.
5.19.Чистi понесенi збитки за страховими виплатами
До чистих понесених збиткiв за страховими виплатами належать, фактично здiйсненi, протягом звiтного перiоду, виплати страхових вiдшкодувань за договорами страхування, за вирахуванням частини страхових вiдшкодувань, компенсованої перестраховиками за договорами перестрахування.

5.20.Iншi операцiйнi доходи
В позицiї iншi операцiйнi доходи вiдображаються доходи отриманi, в результатi реалiзацiї переданого страховику права регресної вимоги до особи винної в настаннi страхового випадку, курсовi рiзницi та iншi операцiйнi доходи.

5.21.Iншi надходження
Позицiя "Iншi надходження" звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) включає доходи, отриманi в результатi реалiзацiї переданого страховику права регресної вимоги до особи винної в настаннi страхового випадку, iншi вiдшкодування завданих збиткiв та iншi надходження. 
5.22.Iншi витрачання
Позицiя "Iншi витрачання" звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) включає витрати грошових коштiв на надання позик працiвникам компанiї, оплату судових витрат, алiментiв, витрат за виконавчими листами та iнше витрачання коштiв. 
6.Мета та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основнi ризики, пов'язанi з дiяльнiстю компанiї, включають ризик дефолту контрагента, ризик недостатностi страхових премiй i резервiв, катастрофiчний ризик, валютний ризик та ризик лiквiдностi. Керiвництво розглядає та затверджує принципи управлiння кожним з вказаних ризикiв. 
На дiяльнiсть компанiї протягом звiтного року впливали наступнi фактори ризику:
6.1.ризик дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком;.
З метою зниження ризику компанiя проводить дуже жорсткий вiдбiр контрагентiв та працює тiльки з партнерами (перестраховиками та банками), якi мають найвищi мiжнароднi рейтинги фiнансової надiйностi.
6.2.ризик недостатностi страхових премiй i резервiв - ризик, викликаний коливаннями частоти, середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв. 
З метою зниження ризику страховик формує страховi резерви, що дають можливiсть безумовно виконувати взятi зобов'язання та має в наявностi високолiквiднi активи, якi значно перевищують суми страхових резервiв.
6.3.катастрофiчний ризик - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй та оцiнок їх наслiдкiв.
З метою зниження цього ризику компанiя використовую договори перестрахування, в тому числi i безпосередньо на випадок катастроф, та географiчною диверсифiкацiєю своєї страхової дiяльностi. 
6.4.валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до коливання курсiв обмiну валют.
З метою зниження даного ризику компанiя укладає договори перестрахування в валютах вiдповiдальностi за договорами страхування та здiйснює постiйний контроль за вiдповiднiстю валютних активiв та зобов'язань.
6.5.ризик лiквiдностi - ризик того, що компанiя може стикнутися з труднощами в отриманнi лiквiдних коштiв для виконання своїх зобов'язань.
Компанiя здiйснює постiйне планування руху грошових коштiв, розмiщує грошовi кошти на депозити з можливiстю оперативного зняття та зберiгає значну частину страхових резервiв в високолiквiдних активах.
Управлiння ризиками у компанiї здiйснюється вiдповiдно до системи управлiння ризиками.
За управлiння ризиком вiдповiдає уповноважена особа - ризик-менеджер.
Управлiння ризиками в компанiї здiйснюється шляхом виконання таких основних задач:
- iдентифiкацiя та чисельна оцiнка операцiйних ризикiв, визначення шляхiв запобiгання;
- iдентифiкацiя ризикiв, пов'язаних зi структурою бiзнес-процесiв, створення заходiв контролю;
- чисельна оцiнка ризикiв, пов'язаних зi страховою дiяльнiстю (андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик невиконання зобов'язань третьою стороною, тощо), врахування отриманої iнформацiї при плануваннi (вимоги до капiталу);
- iнформування керiвництва компанiї про найбiльшi з iснуючих в компанiї ризики та можливi шляхи запобiгання.
Управлiння ризиками базується на вимогах законодавства України та рекомендацiях Європейської директиви щодо впровадження режиму Solvency II. При розрахунку чисельних характеристик компанiя приймає за основу моделi, впровадженi цiєю директивою, з врахуванням необхiдностi адаптацiї значень окремих коефiцiєнтiв, що їх було адаптовано до умов страхування в ЄС, до об'єктивних умов України (концентрацiя застрахованих об'єктiв, вiдсотковi ставки, ймовiрнiсть певних стихiйних лих тощо).
7.Судовi позови
В процесi звичайної дiяльностi Товариство залучено в судовi розгляди i до нього висуваються iншi претензiї. Керiвництво Товариства вважає, що в кiнцевому пiдсумку зобов'язання, якщо таке буде, що випливає з рiшення таких судових розглядiв або претензiй, не спричинить iстотного впливу на фiнансове становище або майбутнi результати дiяльностi Товариства. 

8.Подiї пiсля звiтної дати
Подiї пiсля звiтної дати, якi б суттєво вплинути на фiнансовi показники,  вiдсутнi.
Ця перша фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк, була затверджена керiвництвом Товариства 29 сiчня 2016 року.
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