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Небанківська фінансова група “Група ПЗУ Україна”
Консолідована фінансова звітність на 31 грудня 2019 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату
Консолідований Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.

Консолідований Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2019 р.
Активи

Код
рядка

Примітка

31 грудня
2019 р.

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи

1000

6

16,573

11,786

первісна вартість

1001

6

41,531

31,057

накопичена амортизація

1002

6

24,958

19,271

-

-

01 січня
2019 р.

(у тисячах гривень)
I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Основні засоби

1010

5

40,578

41,003

первісна вартість

1011

5

83,713

79,776

знос

1012

5

43,135

38,773

Інвестиційна нерухомість

1015

16,258

17,433

Довгострокові біологічні активи

1020

-

-

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

1030

-

-

1035

7

434,914

379,584

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

10

-

426

Відстрочені податкові активи

1045

1,811

1,142

Відстрочені аквізиційні

витрати1

1060

8

139,581

110,384

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

9

278,885

206,811

Інші необоротні активи

1090

869

2,130

1095

929,469

770,699

Запаси

1100

3,944

5,572

Поточні біологічні активи

1110

-

-

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

10

106,659

153,589

за виданими авансами

1130

10

9,235

6,685

з бюджетом

1135

5,914

1,387

Усього за розділом

I1

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих
доходів
Інша поточна дебіторська заборгованість

1140

10

193,475

125,505

1155

10

11,463

8,584

Поточні фінансові інвестиції

1160

12

918,026

735,010

1136

Консолідований Баланс (Звіт про фінансовий стан) слід читати разом із примітками, викладеними на
сторінках 13-88, які є складовою частиною цієї консолідованої фінансової звітності.
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Небанківська фінансова група “Група ПЗУ Україна”
Консолідована фінансова звітність на 31 грудня 2019 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату
Консолідований Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.

Активи
1

Код
рядка
2

Примітка
3

1165

13

31 грудня
2019 р.
4

(Продовження)
01 січня
2019 р.
5

(у тисячах гривень)
Гроші та їх еквіваленти

255,889

161,245

Готівка

1166

38

40

Рахунки в банках

1167

255,851

161,205

Витрати майбутніх періодів

1170

-

-

Частка перестраховика у страхових резервах1

1180

1,026,079

794,499

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

2,664

1,948

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

15

747,754

492,861

резервах незароблених премій

1183

15

275,661

299,690

інших страхових резервах

1184

-

-

30,198

26,747

1195

2,560,882

2,018,823

1200

-

-

1300

3,490,351

2,789,522

Інші оборотні активи
Усього за розділом II (крім відстрочених аквізиційних
витрат)1 та довгострокової частки перестраховика у страхових
резервах1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс

1190

11

Відстрочені аквізиційні витрати представлені в рядку 1060 є оборотними активами. Частка перестраховика у страхових резервах,
відображена у рядку 1180, на 31 грудня 2019 р. включає довгострокову частину в розмірі 28,875 тисяч гривень і короткострокову
частину в розмірі 992,060 тисяч гривень (2018: короткострокова частина в розмірі 774,161 тисяча гривень та довгострокова частина
в розмірі 16,550 тисяч гривень).
Відповідно, станом на 31 грудня 2019 р. необоротні активи Групи складають 818,763 тисячі гривень (2018: 676,865 тисячі гривень),
а її оборотні активи складають 2,671,588 тисяч гривень (2018: 2,112,657 тисяч гривень).
Див. також примітку 2(е) де розкрита інформація про подання відстрочених аквізиційних витрат та частки перестраховика у
страхових резервах.
1

Код
рядка
2

Примітка
3

Зареєстрований капітал

1400

14

33,555

33,555

Капітал у дооцінках

1405

14

24,086

24751

Додатковий капітал

1410

476,858

476,858

Емісійний дохід

1411

476,858

476,858

Резервний капітал

1415

16,532

12878

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

(149,602)

(314,371)

Неоплачений капітал

1425

-

-

Вилучений капітал

1430

-

-

Інші резерви

1435

4,708

11,310

Усього за розділом I

1495

406,137

244,981

-

-

Пасив
1

31 грудня
2019 р.
4

01 січня
2019 р.
5

(у тисячах гривень)
I. Власний капітал

14

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500

18

Консолідований Баланс (Звіт про фінансовий стан) слід читати разом із примітками, викладеними на
сторінках 13-88, які є складовою частиною цієї консолідованої фінансової звітності.
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Небанківська фінансова група “Група ПЗУ Україна”
Консолідована фінансова звітність на 31 грудня 2019 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату
Консолідований Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р.

Консолідований Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

Примітка

За звітний
період

1

2

3

4

За аналогічний
період
попереднього
року
5

(у тисячах гривень)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

-

-

1,464,230

-

2011

19
19

2,231,951

-

2012

19

(704,217)

-

2013

19

(39,475)

-

2014

19

(24,029)

-

-

-

(338,160)

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Чисті понесені збитки за страховими виплатами3

2070

Валовий:
Прибуток

2090

1,126,070

-

Збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов'язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2095

-

-

Зміна інших страхових резервів, валова сума

20

2105

15

(143,346)

-

2110

(49,238)

-

2111

15
15

(304,131)

-

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

15

254,893

-

Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Адміністративні витрати

2120

24

151,659

-

697

-

2130

21

(208,908)

-

Витрати на збут

2150

22

(782,704)

-

Інші операційні витрати4
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Фінансовий результат від операційної діяльності:

2180

25

(135,415)

-

2181

25

(1,937)

-

Прибуток
Збиток

2190
2195

(41,882)

-

Дохід від участі в капіталі

2200

-

-

Інші фінансові доходи

2220

251,841

-

Інші доходи

2240

-

-

Фінансові витрати

2250

(1,088)

-

Втрати від участі в капіталі

2255

-

-

Інші витрати

2270

(13,716)

-

2121

-

23

3 Чисті

страхові виплати включають в себе чисту суму виплат і частку перестраховика у страхових виплатах.
4 Інші операційні витрати включають в себе суму очікуваних кредитних збитків, розрахованих за МСФЗ 9: 2019 – 6,162 тис. грн.
Див. також примітку 2(е), де розкрита інформація про подання певних статей у Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід).

Консолідований Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) слід читати разом із(Продовження)
примітками,
викладеними на сторінках 13-88, які є складовою частиною цієї консолідованої фінансової звітності.
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Небанківська фінансова група “Група ПЗУ Україна”
Консолідована фінансова звітність на 31 грудня 2019 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату
Консолідований Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р.

(Продовження)
Код
Примітка
рядка

Стаття

1

2

3

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього
року

4

5

(у тисячах гривень)
Фінансовий результат до оподаткування:
Прибуток

2290

195,155

-

Збиток

2295

-

-

Дохід (витрати) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:

2300

(33,708)

-

2305

-

-

прибуток
збиток

2350
2355

161,447
-

-

18

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Код
Примітка
рядка

Стаття
1

2

3

За аналогічний
період
попереднього
року
5

За звітний
період
4

(у тисячах гривень)
Дооцінка (уцінка) необоротних активів*

2400

(830)

-

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів**

2405

539

-

Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств
Інший сукупний дохід

2410

-

2415

-

2445

-

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

(291)

-

-

-

2460

(291)

-

2465

161,156

-

18

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

11,299

-

Витрати на оплату праці

2505

194,066

-

Відрахування на соціальні заходи

2510

37,821

-

Амортизація

2515

15,945

-

Інші операційні витрати

2520

1,398,640

-

Разом***

2550

1,657,771

-

Консолідований Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) слід читати разом із примітками,
викладеними на сторінках 13-88, які є складовою частиною цієї консолідованої фінансової звітності.
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Небанківська фінансова група “Група ПЗУ Україна”
Консолідована фінансова звітність на 31 грудня 2019 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату
Консолідований Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р.

Консолідований Звіт про рух грошових коштів
за 2019 рік
Стаття
1
(у тисячах гривень)
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від страхових премій
Інші надходження1
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)*
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток**
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів***
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
Інші витрачання2
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження****
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами

Код
рядка

За звітний
період

2

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4

3000
3005
3006
3010
3025
3035
3040
3050
3095

5,656
2,193
2,551
33,355
1,370
2,266,685
246,002

-

3100
3105
3110
3115
3116
3117
3118
3145
3150
3190
3195

(1,084,685)
(159,141)
(38,696)
(149,182)
(96,379)
(3,373)
(49,430)
(216,128)
(628,861)
(136,552)
144,567

-

3200
3205

369,013
399

3215
3220
3225

237,727
-

-

-

-

3235

-

-

3250

597,248

-

3255
3260
3270

(505,439)
(20,924)

-

-

-

1 Рядок

3095 «Інші надходження» включає в себе грошові кошти отримані від перестраховиків як частку у понесених збитках та інші
надходження.
2 Рядок 3190 «Інші витрачання» включає в себе грошові кошти сплачені перестраховикам в рахунок премій, переданих у
перестрахування, агентам в рахунок понесених аквізиційних витрат та інші витрачання.

Консолідований Звіт про рух грошових коштів слід читати разом із примітками, викладеними на сторінках 1388, які є складовою частиною цієї консолідованої фінансової звітності.
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Небанківська фінансова група “Група ПЗУ Україна”
Консолідована фінансова звітність на 31 грудня 2019 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату
Консолідований Звіт про зміни власного капіталу за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р.

Стаття
1

Консолідований Звіт про зміни власного капіталу
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р.
ЗареєстроНерозподіКод
Капітал у Додатковий Резервний
ваний
лений
рядка
дооцінках
капітал
капітал
капітал
прибуток
2
3
4
5
6
7

НеоплаВилучений
чений
капітал
капітал
8
9

Інші
резерви

Разом

10

11

(у тисячах гривень)
Залишок на початок року

4000

33,555

24,751

476,858

12,878

(314,371)

-

-

11,310

244,981

Коригування:
зміна облікової політики

4005

виправлення помилок

4010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

інші зміни

4090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Скоригований залишок на початок року

4095

33,555

24,751

476,858

12,878

(314,371)

-

-

11,310

244,981

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

-

-

-

-

161,447

-

-

-

161,447

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

-

(665)

-

-

374

-

-

-

(291)

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

-

539

-

-

-

-

-

-

539

Інший сукупний дохід

4116

-

-

-

-

-

-

-

-

-

виплати власникам (дивіденди)

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

-

відрахування до резервного капіталу
сума чистого прибутку на створення спеціальних
(цільових) фондів

4210

-

-

-

3,654

(3,654)

-

-

-

-

-

-

-

-

6,602

-

-

(6,602)

-

-

-

(1,204)

-

374

(830)

Розподіл прибутку:

4220

Консолідований Звіт про зміни власного капіталу слід читати разом із примітками, викладеними на сторінках 13-88, які є складовою частиною цієї консолідованої
фінансової звітності.
(Продовження)
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Небанківська фінансова група “Група ПЗУ Україна”
Консолідована фінансова звітність на 31 грудня 2019 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату
Примітки до консолідованої фінансової звітності

1

Загальна інформація про небанківську фінансову групу та
складання консолідованої звітності
Керівництво ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна» за погодженням Наглядової Ради
прийняло рішення створити небанківську фінансову групу разом з ПрАТ СК «ПЗУ Україна
страхування життя» та ТОВ «СОС Сервіс Україна» відповідно до українського законодавства
та подало необхідні документи на розгляд Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг (надалі – Нацкомфінпослуг) 28 грудня 2018
року. ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна» вважає результат операцій за період 28
грудня 2018 року по 1 січня 2019 року несуттєвим. Керівництво ПрАТ «Страхова компанія
«ПЗУ Україна» підготувало цю звітність за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
Небанківська фінансова група «Група ПЗУ Україна» (надалі – «Група») була визнана 24 січня
2019 року Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 119 на основі отриманого пакету документів.
До її складу входять ПрАТ СК «ПЗУ Україна», ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»
та ТОВ «СОС Сервіс Україна».
Основна діяльність Групи полягає у наданні послуг зі страхування та перестрахування.
На 31 грудня 2019 р. фактичною контролюючою стороною Групи є компанія “Повшехни
Заклад Убезпечень СА”, Польща, акції якої мають котирування на Варшавській фондовій
біржі.
Відповідальною особою Групи призначено ПрАТ СК «ПЗУ Україна».

Інформація про відповідальну особу Групи
ПрАТ “Страхова компанія “ПЗУ Україна” (надалі – “Компанія-1”) – приватне акціонерне
товариство, яке було створене в 1993 році як закрите акціонерне товариство “Страхова
компанія “Скайд-Вест”, відповідно до вимог українського законодавства. У 1999 році
Компанія-1 змінила свій юридичний статус на відкрите акціонерне товариство, у березні 2005
року – назву на “Страхова компанія “ПЗУ Україна”, а у листопаді 2009 року юридичний статус
було змінено на приватне акціонерне товариство.
Основна діяльність Компанії-1 полягає у наданні послуг зі страхування (крім страхування
життя) та перестрахування. Компанія-1 проводила свою діяльність на основі ліцензій, які
були поновлені у зв’язку з юридичною перереєстрацією, проведеною у 2009 році.
На 31 грудня 2019 р. в Компанії-1 працювали 614 штатних працівників. На 1 січня 2019 р. в
Компанії-1 працювали 613 штатних працівників.
Юридична адреса Компанії-1 – Україна, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 40.
На 31 грудня і 1 січня 2019 р. Компанія-1 володіє таким дочірнім підприємством:
Частка володіння/прав голосу
Компанії, %

Назва
ТОВ “СОС Сервіс
Україна”

Країна ведення
операційної
діяльності
Україна

31 грудня
2019 р.
100.00

1 січня
2019 р.
100.00

Вид операційної
діяльності
Асистанські
послуги

На 31 грудня і 1 січня 2019 р. випущені акції Компанії-1 належали таким акціонерам:
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Небанківська фінансова група “Група ПЗУ Україна”
Консолідована фінансова звітність на 31 грудня 2019 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату
Примітки до консолідованої фінансової звітності

Акціонер:
Повшехни Заклад Убезпечень СА (Польща)
Повшехни Заклад Убезпечень на Жицє (Польща)
ПрАТ СК “ПЗУ Україна страхування життя” (Україна)

31 грудня 2019 р.

1 січня 2019 р.

83.229%
0.004%
16.767%

83.229%
0.004%
16.767%

100.00%

100.00%

Усього

На 31 грудня і 1 січня 2019 р. фактичною контролюючою стороною Компанії-1 є компанія
«Повшехни Заклад Убезпечень СА», Польща, акції якої мають котирування на Варшавській
фондовій біржі.
Основним акціонером «Повшехни Заклад Убезпечень СА» (Польща) є Міністерство фінансів
Польщі,частка якого у володінні ставить 34.18% на 31 грудня 2019 р. і немає іншіх акціонерів
та групи акціонерів, які володіли б більше ніж 10%.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»
ПрАТ «CK «ПЗУ Україна Страхування Життя» (надалі – «Компанія-2») – приватне акціонерне
товариство, яке було створене 8 квітня 2003 року як Відкрите акціонерне товариство
«Страхова компанія «СКАЙД-ВЕСТ-Життя» відповідно до вимог українського
законодавства.
У 2005 році Компанія-2 змінила назву на Відкрите акціонерне товариство «Страхова компанія
«ПЗУ Україна Страхування Життя». У 2009 році Компанія-2 змінила свій юридичний статус
на Приватне акціонерне товариство.
Основна діяльність Компанії-2 полягає у наданні послуг зі страхування життя в Україні.
Компанія-2 проводила свою діяльність на основі ліцензії, яка була поновлена у зв’язку з
юридичною перереєстрацією проведеною у 2009 році.
На 31 грудня 2019 р. в Компанії-2 працювали 48 штатних працівників. На 1 січня 2019 р. в
Компанії-2 працювали 49 штатних працівників
Юридична адреса Компанії: 04053, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 42.
На 31 грудня і 1 січня 2019 р. випущені акції Компанії-2 належали таким акціонерам:
Акціонер:
Повшехни Заклад Убезпечень СА (Польща)
ПрАТ СК “ПЗУ Україна” (Україна)
Повшехни Заклад Убезпечень на Жицє (Польща)
Усього

31 грудня 2019

1 січня 2019 р.

53.4723%
46.5224%
0.0053%

53.4723%
46.5224%
0.0053%

100.00%

100.00%

На 31 грудня і 1 січня 2019 р. кінцевою контролюючою стороною Компанії-2 є компанія
«Повшехни Заклад Убезпечень СА», Польща, акції якої котируються на Варшавській
Фондовій Біржі.

ТОВ «СОС Сервіс Україна»
Товариство з обмеженою відповідальністю “СОС Сервіс Україна” (надалі - “Товариство”) є
компанією, зареєстрованою в Україні. Юридична адреса Товариства: Україна, м. Київ, вул.
Січових стрільців, 40.
Основним видом діяльності Товариства є надання послуг інформаційного асистансу,
технічного асистансу, юридичного асистансу, медичного асистансу, аварійно-комісарської
служби юридичним і фізичним особам, як на території України, так і на території Європи.
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На 31 грудня 2019 р. у Товаристві працювало 68 штатних працівників. На 1 січня 2019 р. у
Товаристві працювало 73 штатних працівника.
Засновником Товариства є ПрАТ СК «ПЗУ Україна», яке володіє 100% зареєстрованого
капіталу Товариства станом на 31 грудня та 1 січня 2019 р.

2

Основа підготовки фінансової звітності

а)

Підтвердження відповідності
Ця консолідована фінансова звітність Групи (надалі – Звітність) за 2019 р. була підготовлена
відповідно до вимог Положення «Про порядок нагляду на консолідованій основі за
небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється
фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», затвердженого Розпорядженням
Нацкомфінпослуг від 12.11.2015 р. № 2724, зі змінами та доповненнями, з метою презентації
комбінованого фінансового стану, комбінованого фінансового результату та комбінованого
руху грошових коштів Групи, відповідальною особою якої є Компанія-1 станом на та за рік,
що закінчився 31 грудня 2019 року.
Підприємства, що комбінуються у звітності перебували під спільним контролем «Повшехни
Заклад Убезпечень СА», Польща, протягом періоду, який охоплений цією консолідованою
фінансовою звітністю небанківської фінансової групи.
Положення передбачає, що Звітність Групи складається її відповідальною особою на підставі
звітностей учасників Групи. Фінансові звітності учасників Групи були складені за однаковий
звітний період у відповідності до МСФЗ. По своїй суті ця Звітність є комбінованою звітністю
та має на меті презентації комбінованого звіту про фінансовий стан, комбінованого
фінансового результату та комбінованого руху грошових коштів та комбінованих змін у
власному капіталі членів Групи.
При складанні Звітності Групи, окремі фінансові звітності учасників Групи об’єднуються на
основі постатейного додавання відповідних активів, зобов’язань, доходів та витрат.
Статутний капітал являє собою загальний зареєстрований та випущений статутний капітал
членів Групи за винятком ефекту на статутний капітал, що має місце від коригувань елімінації
взаємних внутрішньогрупових інвестицій. Нерозподілений прибуток / (непокритий збиток)
включає в себе нерозподілені прибутки/ (непокриті збитки) учасників Групи. Залишки,
операції, доходи, витрати та будь-які нереалізовані прибутки або збитки від операцій між
членами Групи елімінуються в повному обсязі.
Ця фінансова звітність, за винятком звіту про фінансовий стан на 1 січня 2019 р., не включає
порівняльні числові показники за попередній рік.

б)

Основа підготовки консолідованої фінансової звітності
Ця Звітність була підготовлена на основі історичної вартості, за виключенням оцінки
фінансових інструментів у відповідності до Міжнародного стандарту фінансової звітності 9
“Фінансові інструменти” (“МСФЗ 9”), оцінки будівель і інвестиційної нерухомості, які
обліковуються за переоціненою вартістю згідно з вимогами Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку 16 “Основні засоби” (“МСБО 16”) та Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку 40 “Інвестиційна нерухомість” (“МСБО 40”) та страхових
зобов’язань, що оцінюються у відповідності до Міжнародного стандарту фінансової звітності
4 “Страхові контракти” (“МСФЗ 4”).
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в)

Функціональна валюта та валюта подання
Національною валютою України є гривня, яка є функціональною валютою Компаній Групи і
валютою, в якій подано показники цієї Звітності. Вся фінансова інформація, подана у гривнях,
була округлена до тисяч. Гривня не є вільноконвертованою валютою за межами України.

г)

Використання оцінок і суджень
Складання консолідованої фінансової звітності згідно вимог Положення «Про порядок
нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна
діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»,
затвердженого Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 12.11.2015 р. № 2724 вимагає від
управлінського персоналу формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на
застосування принципів облікової політики, на суми активів та зобов’язань, доходів та витрат,
відображених у звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок.
Оцінки та покладені в їх основу припущення постійно переглядаються. Зміни бухгалтерських
оцінок визнаються у тому періоді, в якому вони відбуваються, а також в інших майбутніх
періодах, якщо зміна стосується цих майбутніх періодів.
Судження
Інформація про судження, використані при застосуванні облікової політики, які мали
найбільш суттєвий вплив на суми, визнані в консолідованій фінансовій звітності, розкрита у
Примітці 4(д)(іі).

д)

Невизначеність оцінок
Інформація про важливі оцінки при застосуванні облікової політики, які мають найбільший
вплив на суми, визнані в цій консолідованій фінансовій звітності, та можуть мати значний
ризик суттевих коригувань показників року, подана нижче:

(i)

Резерв збитків, що виникли, але не заявлені
Для всіх видів страхування Група оцінює резерв збитків, які виникли, але не заявлені, за
допомогою статистичних методів. Такі методи передбачають екстраполяцію сплачених та
понесених збитків, середньої суми витрат за одним збитком та фактичної кількості збитків на
річній основі шляхом аналізу динаміки розвитку збитків у попередніх роках та визначення
коефіцієнтів очікуваних збитків.
Аналіз чутливості
Аналіз показує чутливість резервів збитків до зміни первісно очікуваного рівня збитковості,
застосованого до останнього року, на 10%.
Збільшення/зменшення збитковості на 10% на 31 грудня 2019 р. призвело б до
зменшення/збільшення чистого прибутку за 2019 рік на 25,141 тисячу гривень (1 січня 2019:
23,477 тисяч гривень), а отже, до зменшення/збільшення власного капіталу
на 31 грудня 2019 р. та 1 січня 2019 р. на таку ж суму за умови, що всі інші змінні величини
залишаються постійними.

(ii)

Зобов’язання за страховими договорами
Оцінка зобов’язань за договорами страхування життя потребує застосування професійного
судження та є суттєвою обліковою оцінкою у фінансовій звітності Групи.
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Зобов’язання за договорами страхування життя базуються або на поточних припущеннях, або
на припущеннях, встановлених на початку терміну договору, що відображають найкращу
оцінку на цей час і збільшуються з запасом на ризик і несприятливі відхилення. Всі договори
підлягають тестуванню зобов'язань на адекватність, що відображає кращу поточну оцінку
керівництвом майбутніх грошових потоків. На 31 грудня 2019 р. та 1 січня 2019 р.,
зобов’язання за договорами страхування життя становили 782,472 тисячі гривень та
636,016 тисяч гривень, відповідно. Припущення, що були використані, та чутливість оцінки
розкриті у Примітці 26.

(iii)

Депозити в банках, гроші та їх еквіваленти
Управлінський персонал оцінює зменшення корисності депозитів в банках, грошей та їх
еквівалентів, визначаючи ймовірність відшкодування їх вартості на основі детального аналізу
банків. Фактори, що беруться до уваги, включають фінансовий стан банку, кредитні рейтинги,
присвоєні банку, та історію співробітництва з ним. З урахуванням умов здійснення діяльності
в Україні (див. Примітку 3), існує суттева невизначеність оцінок щодо можливості
відшкодування цих фінансових активів.
Аналіз чутливості
Зменшення очікуваних грошових потоків від депозитів в банках на 1% станом на 31
грудня 2019 р. привело б до зменшення чистого прибутку за рік на 5,053 тисяч гривень
(1 січня 2019 р.: 3,930 тисяч гривень), а отже, до зменшення розміру власного капіталу станом
на 31 грудня 2019 р. та 1 січня 2019 р. на таку ж саму суму (Примітка 12).
Зменшення очікуваних грошових потоків від грошових коштів та їх еквівалентів на 1% станом
на 31 грудня 2019 р. привело б до зменшення чистого прибутку за рік на 2,325 тисяч гривень
(1 січня 2019 р.: 1,305 тисяча гривень), а отже, до зменшення розміру власного капіталу станом
на 31 грудня 2019 р. та 1 січня 2019 р. на таку ж саму суму (Примітка 13).

(iv)

Облігації внутрішньої державної позики
На 31 грудня 2019 р.та 1 січня 2019 р. всі облігації, які представлені у Балансі (Звіті про
фінансовий стан) являють собою державні облігації України. З урахуванням умов здійснення
діяльності в Україні (див. Примітку 3), існує суттева невизначеність оцінок щодо можливості
відшкодування цих фінансових активів.
Аналіз чутливості
Зменшення очікуваних грошових потоків від державних облігацій України на 1б.п. станом на
31 грудня 2019 р. призвело б до зменшення розміру власного капіталу на 7,140 тисяч гривень
(1 січня 2019 р.: 5,974 тисяч гривень) (аналіз чутливості проведено в сукупності для
довгострокових державних облігацій, як розкрито у Примітці 7 та поточних державних
облігацій, як розкрито у Примітці 12).

е)

Питання представлення
Група повинна представити свій Консолідований Баланс (Звіт про фінансовий стан) в форматі,
встановленому Національною комісією з державного регулювання ринків фінансових послуг.
Цей формат вимагає, щоб:
•

загальна сума страхових резервів, частина яких містить поточні зобов'язання,
групувалась разом з довгостроковими зобов’язаннями;
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•

загальна сума відстрочених аквізаційних витрат, які є оборотними активами,
групувалась разом з необоротними активами;

•

загальна сума частки перестраховика в страхових резервах, частина яких є
необоротними активами, групувалась разом із оборотними активами.

•

чисті страхові виплати включали в себе суму чистих виплат та частку перестраховика
у виплатах;

•

сума очікуваних кредитних збитків, розрахованих згідно МСФЗ 9, показувалась у
складі інших виплат.

Для того, щоб відповідати вимогам МСФЗ, щодо представлення оборотних та необоротних
активів та поточних та довгострокових, Група розкрила той факт, що частина страхових
резервів та частки перестраховика в страхових резервах є поточною та довгостроковою,
відповідно, а також той факт, що відкладені аквізаційні витрати є оборотними активами (див.
виноски 1 та 2 до Консолідованого Балансу (Звіту про фінансовий стан)). Додатково Група
окремо розкрила факт того, що сума страхових виплат та частки перестраховика у виплатах
показані на нет основі та суму очікуваних кредитних збитків, розрахованих згідно МСФЗ 9 в
Примітках 3 та 4, відповідно, до Консолідованого Звіту про фінансові результати (Звіту про
сукупний дохід).

3

Операційне середовище, ризики та економічні умови
Діяльність Групи здійснюється в Україні. Політична й економічна ситуація в Україні в останні
роки нестабільна, їй притаманні особливості ринку, що розвивається. Внаслідок цього,
здійснення діяльності в країні пов'язане з ризиками, що є нетиповими для інших країн.
Збройний конфлікт в окремих частинах Луганської та Донецької областей, що почався навесні
2014 року, не закінчений; частини Донецької та Луганської областей залишаються під
контролем самопроголошених республік, і українська влада в даний час не має можливості
повною мірою забезпечити застосування українського законодавства на території даних
областей. У березні 2014 року ряд подій в Криму призвів до приєднання Республіки Крим до
Російської Федерації, яке не було визнано Україною та багатьма іншими країнами. Дана подія
спричинила істотне погіршення відносин між Україною і Російською Федерацією.
У листопаді 2018 року після інциденту між російськими та українськими збройними силами,
що стався недалеко від протоки, що з'єднує Азовське та Чорне моря, українська влада ввела
режим воєнного стану на період 30 днів в 10 регіонах, розташованих уздовж російського та
молдовського кордону, на узбережжі Азовського і Чорного морів. Після закінчення цих 30
днів в кінці грудня 2018 року воєнний стан було скасовано.
Економічна ситуація в Україні істотно погіршилася у 2014-2016 роках внаслідок зниження
обсягів торгівлі з Російською Федерацією та військової напруженості в Східній Україні.
Незважаючи на те, що в 2017-2018 роках ситуація, як і раніше, залишалася нестабільною,
українська економіка продовжувала демонструвати ознаки пожвавлення, такі, як
уповільнення темпів інфляції, зниження темпів знецінення гривні по відношенню до основних
іноземних валют, зростання міжнародних резервів Національного банку України («НБУ») і
загальне пожвавлення ділової активності.
Протягом 2016-2019 років НБУ зняв деякі обмеження на операції з обміну валюти,
запроваджені в 2014-2015 роках Зокрема, була поступово знижена частка надходжень в
іноземній валюті, що підлягала обов'язковому продажу на міжбанківському ринку (в 2019 р.
– ця вимога була скасована), розрахунковий період для експортно-імпортних операцій в
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іноземній валюті був збільшений. Крім того, НБУ дозволив українським компаніям
виплачувати дивіденди за кордон у межах певного щомісячного ліміту. У лютому 2019 року
набрав чинності новий закон про валюту та валютні операції. Новий закон скасовує ряд
обмежень, визначає нові принципи валютних операцій, валютного регулювання та нагляду і
веде до значної лібералізації операцій з іноземною валютою і руху капіталу.
Банківська система залишається вкрай нестабільною через малі обсяги капіталу і погану
якість активів, а українські компанії та банки, як і раніше, відчувають брак фінансування з
боку внутрішніх і міжнародних фінансових ринків.
Міжнародний валютний фонд («МВФ») продовжував надавати підтримку українському уряду
в рамках чотирирічної програми розширеного фінансування МВФ («EFF»), затвердженої в
березні 2015 року. У жовтні 2018 року уряд України досяг угоди з МВФ про проведення нової
14-місячної програми резервної підтримки («Stand-By»), яка замінить собою діючу в даний
час Програму EFF. Інші міжнародні фінансові установи також надавали останніми роками
значну технічну підтримку з тим, щоб допомогти Україні реструктурувати зовнішній борг і
здійснити різні реформи (в тому числі реформу стосовно боротьби з корупцією, реформу в
сфері корпоративного права і поступову лібералізацію енергетичного сектора).
У 2019 році після президентських і парламентських виборів було сформовано новий уряд,
який ставить собі за мету продовжити реформування української економіки, стимулювати
економічне зростання та боротися з корупцією. У березні 2020 року попердній уряд було
відправлено у відставку і сформовано новий.
У листопаді 2019 року рейтингове агентство Moody's підвищило кредитний рейтинг України
до рівня Caa1, з позитивним прогнозом на майбутнє, який відображає досягнення угоди з
МВФ про майбутню співпрацю, позитивні очікування щодо деяких реформ і покращення у
сфері міжнародних відносин. Подальша стабілізація економічної та політичної ситуації
залежить від продовження проведення урядом структурних реформ та інших чинників.
Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільної
діяльності Групи, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність умов здійснення
діяльності може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан
Групи, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця Звітність
відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення
діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Групи. Майбутні умови
здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу.
Ця Звітність не включає жодних коригувань, які виникли в результаті подій в Україні після
дати балансу.

4

Основні принципи облікової політики

(а)

Іноземна валюта

(ii)

Операції в іноземних валютах
Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності
шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок
дня дати здійснення операції. На кожну дату балансу монетарні статті в іноземній валюті
відображаються з використанням валютного курсу на кінець дня дати балансу.
Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах на дату звітності,
перераховуються у гривні за курсами обміну, встановленими на кінець дня дати балансу.
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Немонетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, які відображаються
за справедливою вартістю, перераховуються у гривні за курсами обміну, що діяли на початок
дня дати встановлення справедливої вартості. Немонетарні статті, деноміновані в іноземних
валютах, які відображаються за історичною вартістю, перераховуються за курсами обміну, що
діють на початок дня дати операції.
Курсові різниці, як правило, визнаються у прибутку або збитку.
Обмінний курс гривні до іноземних валют встановлений Національним банком України був
наступним:
31 грудня 2019
1 січня 2019
Дол. США (USD)
Євро (EUR)

23.6862
26.4220

27.6883
31.7141

(б) Страхові контракти
(i)

Класифікація контрактів
Контракти, за якими Група приймає значний страховий ризик іншої сторони (власника
страхового поліса), погодившись надати компенсацію власникові страхового поліса чи
іншому вигодонабувачу у тому випадку, якщо визначена у контракті непевна майбутня подія
(страховий випадок) негативно вплине на власника страхового поліса чи вигодонабувача,
класифікуються як страхові контракти. Страховий ризик не є фінансовим ризиком.
Фінансовий ризик – це ризик можливої майбутньої зміни одного або кількох визначених
фінансових параметрів, таких як процентні ставки, ціни на фінансові інструменти, ціни на
споживчі товари, валютний курс, індекс цін чи ставок, показник кредитного рейтингу чи
індексу платоспроможності, тощо, або у випадку зміни нефінансових параметрів – якщо така
зміна не є характерною для сторони контракту. Страхові контракти можуть також покривати
певний фінансовий ризик. Страховий ризик є суттєвим, якщо і тільки якщо внаслідок
страхового випадку у Групі може виникати зобов’язання зі сплати суттєвих збитків. З
моменту класифікації контракту як страхового контракту його класифікація залишається
незмінною до припинення дії контракту або виконання всіх прав та зобов’язань. Контракти,
згідно з якими передача страхового ризику до Групи від власника страхового поліса є
несуттєвою, класифікуються як фінансові інструменти.

(ii)

Визнання та оцінка страхових контрактів
Премії
Валова сума страхових премій за укладеними договорами страхування являє собою премії,
визнані на валовій основі відповідно до умов договорів. Зароблена частка отриманих премій
визнається у складі доходу. Зароблені премії визнаються від дати переходу ризику, протягом
періоду покриття збитків, з урахуванням характеру ризиків, передбачених договорами. Премії
за укладеними договорами вихідного перестрахування визнаються як витрати з урахуванням
характеру отриманих послуг з перестрахування.
Дострокове припинення дії страхових полісів
Дія страхових полісів може бути достроково припинена Групою, якщо існують об’єктивні
ознаки того, що страхувальник не бажає або не може продовжувати сплачувати страхові
премії. Таким чином, дострокове припинення дії страхових полісів стосується переважно тих
полісів, умовами яких передбачена сплата страхових премій на основі графіку платежів.
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Валова сума страхових премій відображається за вирахуванням повернених премій
достроково припинених полісів страхування.
Резерв незароблених премій
Резерв незароблених премій становить частку валової суми премій за страховими
контрактами, що, як очікується, буде зароблена у наступному фінансовому році чи у
подальших роках, і розраховується для кожного окремого контракту пропорційно строку
контракту, розрахованому по днях.
Резерви страхування життя
До складу резервів страхування життя входять математичний резерв та резерв бонусів. Для
розрахунку математичного резерву Група використовує актуарний метод оцінки загальної
суми зобов’язань з виплат окремо за кожним договором страхування життя. Цей метод
припускає облік очікуваних грошових потоків страхових премій, виплат за страховими
випадками, витрат на обслуговування та продовження полісів. Ці грошові потоки
дисконтуються за допомогою ставки дисконтування, що визначається виходячи з очікуваної
доходності по активах, які покривають резерви страхування життя. Величина математичного
резерву відкоригована (зменшена) на суму додаткової цильмеризації резерву. Додаткова
цильмеризація резерву – це величина, що вказує, наскільки має бути зменшений розмір
модифікованого резерву нетто-премій, щоб повністю врахувати всі витрати, які поніс
страховик по залученню нових клієнтів-страхувальників. Розраховується як частина
очікуваних брутто-премій, які будуть зароблені в майбутньому і які відображають реальні
витрати перших років, понесені по договору.
Резерв бонусів розраховується як сума нарахованого додаткового інвестиційного доходу за
всіма чинними договорами страхування життя.
Збитки
Чиста сума понесених збитків являє собою збитки, сплачені протягом фінансового року з
урахуванням змін резерву невиплачених збитків (резерву збитків). Резерв збитків являє собою
сукупну суму оцінки Групою всіх витрат на відшкодування збитків, понесених, але не
сплачених на будь-яку звітну дату, включаючи як заявлені, так і незаявлені збитки. Резерв
збитків оцінюється актуаріями Групи окремо за кожним видом страхування з урахуванням
припущень, що ґрунтуються на даних про збитки минулих років, а також досвіду у сфері
врегулювання збитків. Методи визначення таких оцінок та створення відповідних резервів
постійно переглядаються і оновлюються. Резерв збитків складається з резерву заявлених, але
не виплачених збитків, (ЗАНЗ) і резерву понесених, але не заявлених збитків, (ПАНЗ). Резерв
ЗАНЗ оцінюється щодо всіх збитків, заявлених, але не виплачених на дату звіту. Така оцінка
здійснюється на основі інформації, отриманої Групою в ході розслідування страхових
випадків після звітної дати. Резерв ПАНЗ визначається як різниця між загальною сумою
невиплачених збитків, визначеною актуаріями, як зазначено вище, та сумою ЗАНЗ. Резерви
невиплачених збитків не дисконтуються.
Коригування сум резервів на покриття збитків, створених у попередні роки, відображаються
у консролідованій фінансовій звітності за період, в якому проводяться такі коригування, і
розкриваються окремо, якщо вони є суттєвими.
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(iii)

Перестрахування
Група укладає договори перестрахування в ході звичайної діяльності з метою обмеження
потенційного чистого збитку шляхом часткової передачі ризику перестраховикам. Договори
перестрахування не звільняють Групу від її прямих зобов’язань перед страхувальниками.
Премії, відступлені перестраховикам, та суми відшкодувань, отриманих від перестраховиків,
представлені у прибутку або збитку та у звіті про фінансовий стан на валовій основі.
Активи перестрахування включають залишки заборгованості перестраховиків за
відступленими зобов’язаннями зі страхування. Суми, що будуть відшкодовані
перестраховиками, оцінюються у спосіб, що узгоджується з оцінкою резерву збитків,
пов’язаного з полісом, що був перестрахований.
Премії за договорами вхідного перестрахування визнаються як дохід та обліковуються так,
наче перестрахування є прямим страхуванням, з урахуванням класифікації продуктів з
перестрахування.
Активи перестрахування оцінюються на предмет існування ознак зменшення корисності на
кожну дату звіту про фінансовий стан. Такі активи вважаються знеціненими, якщо існують
об’єктивні ознаки, в результаті події, що мала місце після їх первісного визнання, що Група
може не отримати всі суми належні до сплати, і якщо існує можливість достовірно оцінити
вплив такої події на суми, які Група зможе отримати від перестраховика. Тільки права за
контрактами, що призводять до передачі суттєвої частини страхового ризику, обліковуються
як активи з перестрахування. Права за контрактами, що не передбачають передачі суттєвого
страхового ризику, обліковуються як фінансові інструменти.

(iv)

Відстрочені витрати на залучення нових страхувальників
Витрати на залучення нових страхувальників, що включають комісії, суми заробітної плати
та інші змінні витрати, що виникають при продажу, андерайтингу та ініціації нового чи
продовженні дії старого страхового контракту, переносяться на наступні періоди і
амортизуються протягом періоду визнання відповідних зароблених премій.

(v)

Аналіз збитковості страхових продуктів і адекватності резерву збитків
На кожну дату звітності проводяться аналізи збитковості страхових продуктів і адекватності
резервів з метою визначення того, чи є адекватними резерви, за вирахуванням відстрочених
витрат на залучення нових страхувальників та будь-яких відповідних нематеріальних активів,
які були отримані в результаті об’єднання бізнесу або передачі портфеля. Адекватність
резервів аналізується окремо для кожного виду страхування. Для проведення такого аналізу
використовуються найбільш достовірні поточні оцінки всіх майбутніх грошових потоків за
договорами страхування та відповідних витрат, таких, як витрати на відшкодування збитків, і
інвестиційного доходу від активів, що підтримують резерви. У випадку виявлення дефіциту
відповідні відстрочені витрати на залучення нових страхувальників та відповідні
нематеріальні активи уціняються та, якщо необхідно, створюється додатковий резерв.
Дефіцит визнається у прибутку або збитку за рік.

(vi)

Дебіторська та кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Суми дебіторської та кредиторської заборгованості утримувачів полісів, агентів та
перестраховиків є фінансовими інструментами і включаються до складу дебіторської та
кредиторської заборгованості за страховою діяльністю, а не до резервів незароблених премій
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чи до активів за договорами перестрахування. Група регулярно переглядає дебіторську
заборгованість за страховою діяльністю з метою оцінки можливого зменшення корисності.
(vii) Дебіторська заборгованість з відшкодувань за регресними позовами
Дебіторська заборгованість з відшкодувань за регресними позовами включає суми, отримані
від сторін, які спричинили страхові випадки, якщо це передбачено умовами договору
страхування для даного виду страхування. При добровільному страхуванні це відбувається
тоді, коли сторона, що спричинила страховий випадок, несе відповідальність за цивільним
судочинством, а при обов’язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності
власників автотранспортних засобів – у випадках, передбачених законодавством. Після
врегулювання збитку Група оцінює доцільність стягнення збитків зі сторони, що спричинила
страховий випадок, враховуючи можливий результат розгляду справи та співвідношення
витрат і вигод у зв’язку з ним. Якщо боржник не визнає збиток або не відповідає на вимогу
про його відшкодування, приймається рішення або подати позовну вимогу до суду, або
відмовитися від права вимоги про відшкодування.
Дебіторська заборгованість з відшкодувань за регресними позовами визнається при придбанні
та на звітну дату як дебіторська заборгованість у звіті про фінансовий стан і як зменшення
понесених збитків у звіті про сукупний дохід. Сума дебіторської заборгованості з
відшкодувань за регресними позовами розраховується, виходячи з ймовірності її
відшкодування, історичного досвіду роботи Групи з аналогічними справами та природи
страхового класу.

(в)

Фінансові інструменти

(i)

Визнання та первісна оцінка
Група здійснює первісне визнання кредитів та дебіторської заборгованості і депозитів на дату
їх видачі/виникнення. Первісне визнання всіх інших фінансових активів і фінансових
зобов’язань здійснюється на дату операції, в результаті якої Група стає стороною договору
про фінансовий інструмент.
Первісна оцінка фінансового активу (якщо він не містить значного компонента фінансування)
або фінансового зобов’язання здійснюєься за справедливою вартістю, плюс, для статей, що не
відображаються за справедливою вартістю через прибуток або збиток,витрати на операцію,
безпосередньо пов’язані з їх придбанням або емісією. Первісна оцінка страхової та іншої
дебіторської заборгованності, яка не містить значного компонента фінансування,
здійснюється за ціною операції.

(ii)

Класифікація
Фінансові активи
При первісному визнанні фінансовий актив класифікується як такий, що оцінюється за
амортизованою вартістю, за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (надалі«FVOCI») або за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у складі прибутку або
збитку за період (надалі – «FVTPL»).
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою вартістю, якщо він відповідає обом
нижченаведеним умовам і не класифікується на розсуд Групи як оцінюваний за FVTPL для
усунення або значного зменшення облікової невідповідності:
•

актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання активів для
отримання передбачених договором грошових потоків, і
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•

договірні умови фінансового активу передбачають виникнення у встановлені терміни
грошових потоків, які являють собою виплату виключно основної суми і процентів на
непогашену частину основної суми.

Борговий інструмент оцінюється за FVOCI тільки у випадку, якщо він відповідає обом
нижченаведеним умовам і не класифікується, на розсуд Групи як FVTPL для усунення або
значного зменшення облікової невідповідності:
•

актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом отримання
передбачених договором грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових
активів, і

•

договорні умови фінансового активу передбачають виникнення у встановлені терміни
грошових потоків , які являють собою виплаиу виключно основної суми і процентів
на непогашену частину основної суми.

За борговими фінансовими активами, що оцінюються за справедливою вартістю через інший
сукупний дохід, за винятком таких статей, які визнаються у прибутку чи збитку так само, як і
за фінансовими активами, що оцінюються за амортизованою вартістю:
•

процентних доходів, розрахованих з використанням методу ефективного відсотка;

•

очікуваних кредитних збитків (ECL/OKЗ) і сторно збитків від зменшення корисності;

•

прибутків та збитків від курсових різниць.

При припиненні визнання боргового фінансового активу, що оцінюється за справедливою
вартістю через інший сукупний дохід, накопичені прибуток або збиток, раніше визнані у
складі іншого сукупного доходу, перекласифіковуються зі складу власного капіталу в
прибуток або збиток.
При первісному визнанні інвестицій в інструменти капіталу, які не призначені для торгових
операцій, Група може на власний розсуд прийняти рішення, без права його подальшого
скасування, відображати подальші зміни їх справедливої вартості в складі іншого сукупного
доходу. Такий вибір здійснюється для кожної інвестиції окремо.
За такими інструментами капіталу прибутки та збитки ніколи не перекласифіковуються у
чистий прибуток, а збиток від зменшення корисності у складі прибутку або збитку не
визнається. Дивіденди визнаються в прибутку чи збитку, крім випадків, коли є очевидним,
що вони являють собою повернення частини первісної вартості інвестицій, і в цьому випадку
дивіденди визнаються в складі іншого сукупного доходу. При вибутті і інвестиції накопичені
прибутки та збитки, визнані у складі іншого сукупного доходу, переносяться до складу
нерозподіленого прибутку.
Всі інші фінансові активи класифікуються як оцінювані за FVTPL.
Крім того, при первісному визнанні Група може на власний розсуд класифікувати, без права
подальшої перекласифікації, фінансовий актив, який відповідає критеріям для оцінки за
амортизованою вартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, як
оцінюваний за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо це дозволить усунути
або значно зменшити облікову невідповідність, яка виникла б в іншому випадку.
Оцінка бізнес-моделі
Група здійснює оцінку мети бізнес-моделі, в рамках якої утримується актив, на рівні
портфеля фінансових інструментів, оскільки це найкращим чином відображає спосіб
управління бізнесом і надання інформації управлінського персоналу. При цьому Групою
враховується така інформація:
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•

політики і цілі, встановлені для управління портфелем, а токож реалізація зазначених
політик на практиці. Зокрема, чи орієнтована стратегія управлінського персоналу на
отримання процентного доходу, передбаченого договором, підтримку певної
структури ставок відсотка, забезпечення відповідності термінів погашення
фінансових активів строкам погашення фінансових зобов’язань, що
використовуються для фінансування цих активів, або реалізацію грошових потоків
шляхом продажу активів;

•

яким чином оцінюється результативність портфеля і яким чином ця інформація
повідомляється управлінському персоналу Групи;

•

ризики, які впливають на результативність бізнес-моделі (і фінансових активів,
утримуваних в рамках цієї бізнес-моделі), і яким чином здійснюється управління
цими ризиками;

•

яким чином винагороджуються менеджери, що здійснюють керівництво бізнесом –
наприклад, чи залежить ця винагорода від справедливої вартості активів, якими вони
управляють, або від отриманих ними від активів грошових потоків, передбачених
договором; та

•

частота, обсяг і терміни продажів в минулих періодах, причини таких продажів, а
також очікування щодо майбутнього рівня продажів. Однак інформація про рівні
продажів розглядається не ізольовано, а в рамках єдиного цілісного аналізу того,
яким чином досягається заявлена Групою мета управління фінансовими активами і
як реалізуються грошові потоки.

Фінансові активи, які утримуються для торгових операцій і управління якими здійснюється
та результативність яких оцінюється на основі справедливої вартості, будуть оцінюватися за
справедливою вартістю через прибуток або збиток, оскільки вони не утримуються ані з
метою отримання передбачених договором грошових потоків, ані з метою як отримання
передбачених договором грошових потоків, так і продажу фінансових активів.
Оцінка того, чи є передбачені договором грошові потоки виключно виплатою основної
суми та процентів
Для цілей даної оцінки «основна сума» визначається як справедлива вартість фінансового
активу при його первісному визнанні. «Проценти» визначаються як відшкодування за вартість
грошей у часі, за кредитний ризик щодо основної суми, що залишається непогашеною
протягом певного періоду часу, та за інші основні ризики і витрати, пов’язані з кредитуванням
(наприклад, ризик ліквідності та адміністративні витрати), а також маржу прибутку.
При оцінці того, чи є передбачені договором грошові потоки виключно виплатами основної
суми і процентів на непогашену частину основної суми («критерій SPPI»), Група аналізує
договірні умови фінансового інструмента. Сюди входить оцінка того, чи містить фінансовий
актив яку-небудь договірну умову, яка може змінити терміни або суму передбачених
договором грошових потоків так, що фінансовий актив не буде відповідати аналізованій
вимозі. При проведенні оцінки Група аналізує:
•
•
•
•
•

умовні події, які могли б змінити суму або строки грошових потоків;
умови, що мають ефект важеля (левередж);
умови про дострокове погашення та пролонгацію терміну дії фінансового
інструмента;
умови, які обмежують вимоги Групи грошовими потоками від обумовлених активів –
наприклад, фінансові активи без права регресу; та
умови, які викликають зміни у відшкодуванні за вартість грошей у часі – наприклад,
періодичний перегляд ставок відсотка.
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Перекласифікація
Класифікація фінансових активів після первісного визнання не змінюється, крім як у періоді,
наступному за тим, в якому Група змінює свою бізнес-модель з управління фінансовими
активами.
(ііі) Подальша оцінка фінансових активів
Фінансові активи, що
оцінюються за
справедливою вартістю
через прибуток або
збиток

Ці активи у подальшому оцінюються за справедливою
вартістю. Чисті прибутки та збитки за цими фінансовими
активами, включаючи будь-який процентний дохід або дохід у
формі дивідендів, визнаються у прибутку або збитку.

Фінансові активи, що
оцінюються за
амортизованою
вартістю

Ці активи у подальшому оцінюються за амортизованою
вартістю з використанням методу ефективного відсотка.
Амортизована вартість зменшується на величину збитків від
зменшення корисності. Процентний дохід, прибутки та збитки
від курсових різниць та зменшення корисності визнаються в
прибутку або збитку. Будь-який прибуток або збиток від
припинення визнання визнається у прибутку або збитку за
період.

Інвестиції в боргові
цінні папери, що
оцінюються за
справедливою вартістю
через інший сукупний
дохід

Ці активи у подальшому оцінюються за справедливою
вартістю. Процентний дохід, розрахований з використанням
методу ефективного відсотка, прибутки та збитки від курсових
різниць та зменшення корисності визнаються в прибутку або
збитку. Інші чисті прибутки та збитки визнаються в іншому
сукупному доході. При припиненні визнання прибутки або
збитки, накопичені в складі іншого сукупного доходу,
перекласифіковуються в категорію прибутку або збитку за
період.

(іv) Припинення визнання
Фінансові активи
Група припиняє визнання фінансового активу, коли закінчується строк дії прав на отримання
передбачених договором грошових коштів від цього фінансового активу, або коли вона
передає права на отримання передбачених договором грошових у рамках операції, за якою
передаються практично всі ризики і вигоди, пов’язані з володінням фінансовим активом, або
за якою Група не передає і не зберігає практично всі ризики і вигоди, пов’язані з володінням,
але припиняє здійснювати контроль за фінансовим активом.
При припиненні визнання фінансового активу різниця між балансовою вартістю активу (чи
балансовою вартістю, віднесеною на частину активу, визнання якого було припинене) і сумою
(i) отриманої винагороди (включаючи всі одержані нові активи мінус усі прийнятінові
зобов'язання) та (іі) будь-якого накопиченого прибутку або збитку, які були визнані в складі
іншого сукупного доходу, визнається в прибутку чи збитку.
Будь-яка накопичена сума прибутку/збитку, визнана у складі іншого сукупного доходу, за
дольовими інвестиційними цінними паперами, класифікованими на розсуд Групи в категорію
оцінки за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, не підлягає перекласифікації в
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чистий прибуток або збиток при припиненні визнання таких цінних паперів. Будь-яка частка
участі у переданих фінансових активах, щодо яких виконуються вимоги до припинення
визнання, створена чи утримана Групою, визнається як окремий актив чи зобов'язання.
Фінансові зобов’язання
Припинення визнання фінансових зобов’язань відбувається тоді, коли визначені у договорі
зобов’язання Групи виконані, анульовані, або коли строк їх дії закінчився.
(v) Зменшення корисності
Група визнає резерв під очікувані кредитні збитки (ECL/ОКЗ) за фінансовими активами, що
оцінюються за амортизованою вартістю (АС) та активами, що обліковуються за справедливою
вартістю через інший сукупний дохід (FVOCI).
За інвестиціями в інструменти капіталу збиток від зменшення корисності не визнається.
Група визначає резерви під очікувані кредитні збитки в сумі, що дорівнює очікуваним
кредитним збитках за весь строк дії інструмента, за винятком інших фінансових інструментів,
за якими з моменту первісного визнання не відбулося значного збільшення кредитного
ризику, По таким інструментам сума визнаного резерву буде дорівнювати очікуваним
кредитним збиткам за 12 місяців.
Очікувані кредитні збитки за торговою дебіторською заборгованістю завжди оцінюються
сумою, що дорівнює сумі ECL/ОКЗ за весь строк дії інструмента.
Очікувані кредитні збитки за 12 місяців – це частина очікуваних кредитних збитків внаслідок
подій дефолту за фінансовим інструментом, можливих протягом 12 місяців після звітної дати.
Фінансові інструменти, по яких визнаються очікувані кредитні збитки за 12 місяців,
іменуються «Фінансовими інструментами 1-го рівня».
Очікувані кредитні збитки за весь строк дії інструмента - це очікувані кредитні збитки, що
виникають внаслідок усіх можливих випадків дефолту протягом усього очікуваного строку
дії фінансового інструмента.
ОКЗ дисконтуються за ефективною ставкою відсотка за даним фінансовим активом.
При визначенні того, чи дійсно кредитний ризик за фінансовим інструментом зазнав значного
зростання з моменту первісного визнання, та при оцінюванні ОКЗ, Група бере до уваги
обґрунтовану та підтверджену інформацію, яка є актуальною та була отримана без
невиправданих затрат або зусиль. Це включає в себе як кількісну, так і якісну інформацію, а
також результати аналізу, що ґрунтується на попередньому досвіді Група та експертній оцінці
кредитної якості, включаючи прогнозну інформацію.
Група припускає, що значне зростання кредитного ризику за фінансовим активом відбулося,
якщо кількість днів простроченої заборгованості за фінансовим активом перевищує 30 днів.
Фінансовий актив відноситься Групою до фінансових активів, за якими настала подія
дефолту, якщо:
•

малоймовірно, що кредитні зобов'язання позичальника перед Групою будуть погашені
в повному обсязі без застосування Групою таких дій, як реалізація забезпечення (за
його наявності); або

•

кількість днів простроченої заборгованості за фінансовим активом перевищує 90 днів.

Оцінка очікуваних кредитних збитків
Очікувані кредитні збитки являють собою розрахункову оцінку кредитних збитків, зважених
за ступенем ймовірності настання дефолту. Вони оцінюються таким чином:
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•

•

щодо фінансових активів, які не є кредитно-знеціненими станом на звітну дату:
теперішня вартість усіх очікуваних недоотримань грошових коштів (тобто різниця
між грошовими потоками, що належать Групі відповідно до договору, і грошовими
потоками, які Група очікує отримати);
щодо фінансових активів, які є кредитно-знеціненими станом на звітну дату: як
різниця між валовою балансовою вартістю активів і теперішньою вартістю очікуваних
майбутніх грошових потоків.

Кредитно-знецінені фінансові активи
На кожну звітну дату Група проводить оцінку фінансових активів, що обліковуються за
амортизованою вартістю, і боргових фінансових активів, що обліковуються за справедливою
вартістю через інший сукупний дохід. Фінансовий актив є «кредитно-знецінений», коли
відбувається одна або кілька подій, що чинять негативний вплив на оцінені майбутні грошові
потоки за таким фінансовим активом.
Свідченням кредитного знецінення фінансового активу є, зокрема, такі спостережні дані:
• значні фінансові труднощі у позичальника чи емітента;
• порушення умов договору, таке як дефолт чи прострочення платежу;
• реструктуризація Групою заборгованості чи авансового платежу на умовах, які Група
не розглядала б за інших обставин;
• виникнення ймовірності банкрутства чи іншої фінансової реорганізації позичальника;
чи
• зникнення активного ринку для цінного паперу в результаті фінансових труднощів.
Під час оцінки на предмет кредитного знецінення інвестиції у державні облігації (інші
фінансові активи, поточні фінансові активи), боржником за якими є держава, Група розглядає
такі фактори:
•
•
•
•
•

Ринкова оцінка кредитоспроможності, відображена у прибутковості облігацій.
Оцінки кредитоспроможності, проведені рейтинговими агентствами.
Спроможність країни отримати доступ на ринки капіталу для випуску нового боргу.
Вірогідність реструктуризації боргу, внаслідок якої утримувачі понесуть збитки в
результаті добровільного чи вимушеного прощення боргу.
Наявність механізмів надання міжнародної підтримки, що дозволяють забезпечити
такій країні необхідну підтримку у ролі «кредитора в останній інстанції», а також
висловлений у публічних заявах намір державних органів і відомств використовувати
ці механізми. Це включає оцінку ефективності дії зазначених механізмів і існування
спроможності виконання необхідних критеріїв незалежно від політичного наміру.

Під час оцінки на предмет кредитного знецінення депозитів в банках (поточні фінансові
активи), Група розглядає такі фактори:
•
•
•

Значні фінансові труднощі банка;
Порушення умов договору, такі як дефолт або прострочка платежу більш, ніж на
30 днів;
Поява вірогідності банкрутства або іншої фінансової реорганізації банку.

Подання резерву під очікувані кредитні збитки у звіті про фінансовий стан
Резерви під очікувані кредитні збитки представлені у звіті про фінансовий стан таким чином:
•

фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю: як зменшення
валової балансової вартості цих активів;
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боргові інструменти, що оцінюються за справедливою вартістю через інший
сукупний дохід: резерв під збитки не визнається у звіті про фінансовий стан, оскільки
балансова вартість цих активів є їх справедливою вартістю. Однак величина
розрахункового резерву під збитки розкривається і визнається у складі резерву змін
справедливої вартості.

•

Значне збільшення кредитного ризику
При визначенні того, чи має місце значне збільшення кредитного ризику (тобто ризику
дефолту) за фінансовим інструментом з моменту його первісного визнання, Група розглядає
обґрунтовану і підтверджувану інформацію, актуальну і доступну без надмірних витрат або
зусиль, включаючи як кількісну, так і якісну інформацію, а також аналіз, заснований на
історичному досвіді Групи, і прогнозній інформації.
Група в першу чергу виявляє, чи відбулося значне збільшення кредитного ризику для
експозицій, що зазнають кредитного ризику, у таких випадках:
•

позичальник має прострочення платежів більш, ніж на декілька днів перед банками
та урядом, та прострочення погашення платежів за будь-яким суттєвим кредитним
зобов’язанням перед Групою становить більше 30 днів, але менше 90 днів.

•

для банків значне збільшення кредитного ризику відбувається, якщо рейтинг
позичальників зменшився на 3 пункти.

•

вплив внутрішньої інформації та інформації про позичальника із зовнішніх джерел;

Група здійснює перевірку ефективності критеріїв, використовуваних для виявлення значного
збільшення кредитного ризику шляхом регулярних перевірок аби переконатися, що:
•
•
•
•

через застосування критеріїв можливо виявляти значне збільшення кредитного
ризику до того, як за експозицією, що зазнає кредитного ризику, станеться дефолт;
критерії не збігаються з моментом часу, коли оплата за активом прострочена більш
ніж на 30 днів;
середній час між виявленням значного збільшення кредитного ризику і дефолту
вбачається розумним;
ризикові позиції не переходять безпосередньо зі складу оцінки очікуваних
кредитних збитків за 12 місяців до складу кредитно-знецінених.

Списання
Заборгованість і боргові цінні папери списуються (частково або повністю), якщо Група не
може обґрунтовано очікувати відшкодування фінансового активу в цілому або його частини.
Як правило, це той випадок, коли Група визначає, що у позичальника немає активів чи джерел
доходу, що можуть генерувати грошові потоки у обсязі, достатньому для погашення сум
заборгованості, що підлягають списанню. Ця оцінка проводиться на рівні окремого активу.
На фінансові активи, що списуються, все ж може бути звернене стягнення для виконання
процедур Гркпи щодо відшкодування сум заборгованості.
(vi)

Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та фінансові зобов’язання згортаються, і відповідна чиста сума
відображається у Звіті про фінансовий стан тоді і тільки тоді, коли Група має юридично
забезпечене право на їх взаємозалік та намір або здійснити розрахунок по них на нетто-основі,
або одночасно реалізувати актив та погасити зобов’язання. Група наразі має законне право на
проведення взаємозаліку, якщо це право не залежить від майбутньої події та може бути
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здійснене як в ході звичайної господарської діяльності, так і в разі дефолту,
неплатоспроможності або банкрутства суб’єкта господарювання і всіх контрагентів.

(г)

Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки коштів на поточних рахунках, у касі,
грошові кошти у дорозі та депозити на вимогу та високоліквідні інвестиції з початковим
строком погашення до 100 днів з дати придбання із несуттєвим ризиком змін справедливої
вартості.

(vii) Акціонерний капітал
Прості акції
Прості акції відносяться до категорії власного капіталу. Додаткові затрати, що безпосередньо
відносяться до емісії простих акцій та опціонів на акції, визнаються як зменшення власного
капіталу за вирахуванням будь-яких податкових ефектів.

(д)

Основні засоби

(i)

Визнання та оцінка
Будівлі, поліпшення будівель та земля відображаються у звітності за справедливою вартістю
за вирахуванням накопиченого зносу (крім землі) та накопичених збитків від зменшення
корисності. Інші одиниці основних засобів відображаються за вартістю придбання за
вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності.
Вартість придбання включає витрати, які безпосередньо відносяться до придбання активу.
Вартість активів, створених за рахунок власних коштів, включає вартість матеріалів та
витрати на оплату праці основних працівників, інші витрати, що безпосередньо відносяться
на приведення активу в робочий стан, придатний для його цільового використання, витрати
на демонтаж та перевезення об’єктів, на відновлення території, на якій розміщені активи, та
капіталізовані витрати по позики. Придбане програмне забезпечення, яке є складовою
функціональності відповідного обладнання, капіталізується у складі вартості цього
обладнання.
Якщо одиниці основних засобів складаються з суттєвих компонентів, що мають різні строки
корисного використання, вони обліковуються як окремі одиниці основних засобів.
Прибутки та збитки від вибуття одиниці основних засобів визначаються шляхом порівняння
надходжень від її вибуття з її балансовою вартістю та визнаються за чистою вартістю за
рядками “Інші доходи” або “Інші витрати” у прибутку чи збитку. Після продажу переоцінених
активів всі пов’язані з продажем суми, включені до резерву переоцінки, переносяться до
накопиченого нерозподіленого прибутку.

(ii)

Переоцінка
Будівлі, поліпшення будівель та земля оцінюються за справедливою вартістю на основі
оцінок, що періодично проводяться незалежними оцінювачами. Збільшення балансової
вартості цих активів в результаті переоцінки відображається безпосередньо у складі резерву
переоцінки в іншому сукупному доході, за винятком випадків, коли воно сторнує зменшення
балансової вартості тих самих активів, відображене у складі прибутку або збитку. У таких
випадках воно відображається у складі прибутку або збитку.
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Зменшення балансової вартості будівель, поліпшень будівель та землі відображається у складі
прибутку або збитку, за винятком випадків, коли воно сторнує збільшення балансової вартості
тих самих активів в результаті попередньої дооцінки, відображене безпосередньо в іншому
сукупному доході. У таких випадках воно відображається в іншому сукупному доході.
(iii)

Подальші витрати
Витрати, понесені на заміну частини одиниці основних засобів, визнаються у балансовій
вартості такої одиниці, якщо існує ймовірність того, що така частина принесе Групі майбутні
економічні вигоди, а її вартість може бути достовірно оцінена. При цьому припиняється
визнання балансової вартості заміненої частини. Витрати на поточне обслуговування
основних засобів визнаються у складі прибутку або збитку за період, в якому вони були
понесені.

(iv)

Знос
Знос нараховується на одиниці основних засобів з дати їх встановлення та готовності до
експлуатації, а для активів, створених за рахунок власних ресурсів – з дати завершення
створення активу та його готовності до використання. Знос нараховується на вартість
придбання активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Значні компоненти активу
оцінюються окремо, і якщо строк корисного використання будь-якого компонента
відрізняється від строків корисного використання решти компонентів активу, знос такого
компонента нараховується окремо.
Знос визнається у складі прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом строків
корисного використання кожної частини одиниці основних засобів з використанням таких
термінів:
Будівлі
Будиночки – контейнери
Транспортні засоби
Комп’ютерне обладнання
Меблі та обладнання

50 – 70 років
5 – 10 років
4 – 7 років
2 – 7 років
1 – 7 років

Знос поліпшень орендованих активів нараховується протягом менш тривалого з двох строків:
строку оренди або строку їх корисного використання, крім випадків, коли існує обґрунтована
впевненість у тому, що Група отримає право власності на відповідні активи до кінця строку
оренди.
Методи нарахування зносу, строки корисного використання та ліквідаційна вартість основних
засобів аналізуються в кінці кожного фінансового року та коригуються за необхідності. Знос
на землю та незавершене будівництво не нараховується.

(е)

Зменшення корисності – нефінансові активи
Балансова вартість нефінансових активів Групи, за винятком запасів і відстрочених
податкових активів, перевіряється на кожну звітну дату з метою виявлення будь-яких ознак
зменшення їх корисності. Якщо такі ознаки існують, проводиться оцінка сум очікуваного
відшкодування активу. Суми очікуваного відшкодування гудвілу та нематеріальних активів,
що мають невизначені строки корисного використання або ще не готові до використання,
оцінюються щороку у ту саму дату.
Для проведення тестування на предмет зменшення корисності активи, які не можуть бути
перевірені індивідуально, об’єднуються в найменшу групу активів, що генерує надходження
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грошових коштів від безперервного використання відповідного активу, що практично не
залежить від притоку грошових коштів від інших активів або одиниці, що генерує грошові
кошти (ОГГК). За умови проведення тестування максимальної величини операційного
сегмента для цілей проведення перевірки на предмет зменшення корисності гудвілу ОГГК, на
які був розподілений цей гудвіл, об’єднуються таким чином, щоб рівень, на якому
проводиться тестування на предмет зменшення корисності, відображав найнижчий рівень, на
якому цей гудвіл контролюється для цілей внутрішньої звітності. Гудвіл, отриманий в
результаті об’єднання бізнесу, розподіляється на групи ОГГК, для яких ефект синергії при
такому об’єднанні бізнесу, як очікується, буде вигідним.
Корпоративні активи Групи не генерують окремого притоку грошових коштів і
використовуються більш ніж однією ОГГК. Корпоративні активи відносяться на ОГГК
послідовно та обґрунтовано і перевіряються на предмет зменшення корисності в ході
тестування ОГГК, до якої відноситься відповідний корпоративний актив.
Сумою очікуваного відшкодування активу або ОГГК є більша з двох вартостей: вартість у
використанні чи справедлива вартість за вирахуванням витрат на реалізацію. При оцінці
вартості у використанні активу очікувані в майбутньому грошові потоки дисконтуються до їх
теперішньої вартості з використанням ставки дисконту без урахування ставки оподаткування,
яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошових коштів у часі та ризики, властиві
певному активу або ОГГК.
Збиток від зменшення корисності визнається тоді, коли балансова вартість активу або його
одиниці, що генерує грошові кошти, перевищує суму очікуваного відшкодування.
Збитки від зменшення корисності визнаються у прибутку або збитку. Збитки від зменшення
корисності, визнані стосовно одиниць, що генерують грошові кошти, спочатку
розподіляються для зменшення балансової вартості будь-якого гудвілу, віднесеного на ОГГК
(групи ОГГК), а потім для зменшення балансової вартості інших активів у одиниці (групі
ОГГК) на пропорційній основі.
Збитки від зменшення корисності гудвілу не сторнуються. Збитки від зменшення корисності
інших активів, визнані у попередніх періодах, оцінюються в кожну звітну дату на предмет
виявлення будь-яких ознак того, що збиток зменшився або більше не існує. Збиток від
зменшення корисності сторнується, якщо відбулася зміна оцінок, що використовуються для
визначення суми відшкодування. Збиток від зменшення корисності сторнується тільки у
випадку, якщо балансова вартість активу не перевищує балансову вартість, що була б
визначена, за вирахуванням амортизації, якби збиток від зменшення корисності не був
визнаний взагалі.

(є)

Дебіторська заборгованість за операціями страхування та перестрахування та
інша дебіторська заборгованість
Кредитний ризик залежить, головним чином, від індивідуальних характеристик кожного
клієнта. Демографічні характеристики клієнтської бази Групи, включаючи ризик дефолту у
галузі чи дефолту країни, в якій здійснює свою діяльність клієнт, справляють менший вплив
на кредитний ризик.
Управлінський персонал затвердив кредитну політику, згідно з якою кожна окрема страхова
компанія, з якою планується укласти договір вхідного чи вихідного перестрахування, підлягає
індивідуальному аналізу на предмет платоспроможності перед тим, як з нею буде укладений
договір перестрахування. Такий аналіз охоплює огляд зовнішніх рейтингів, інформації зі
страхових пулів, репутації на ринку та іншої опублікованої інформації.
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При здійсненні моніторингу кредитного ризику, пов’язаного з утримувачами полісів, клієнти
поділяються на групи за типами страхування в розрізі їх кредитних рейтингів та платіжної
поведінки. Більшість страхових полісів, виданих Групою, є дійсними тільки за умови
внесення страхових премій власником поліса із дотриманням графіку платежів.
Для крупних клієнтів управлінський персонал затвердив кредитну політику, згідно з якою ці
клієнти проходять індивідуальну оцінку платоспроможності, за результатами якої їм
надаються певні конкретні умови відстрочки сплати страхових премій.
Група створює резерв на покриття збитків від зменшення корисності, що ґрунтується на її
оцінці понесених збитків відносно дебіторської заборгованості від страхової діяльності, іншої
дебіторської заборгованості та інвестицій. Основними складовими цього резерву є окремо
оцінюваний збиток, що відноситься до окремих значних ризиків, та збиток, що оцінюється на
колективній основі, який встановлюється для груп подібних активів, щодо збитків, які були
понесені, але ще не були ідентифіковані. Резерв на покриття збитків, що оцінюється на
колективній основі, визначається на основі історичних даних про статистику платежів за
аналогічними фінансовими активами.

(ж) Активи, що утримуються для продажу або розподілу
Довгострокові активи чи групи вибуття, що включають активи чи зобов’язання,
відшкодування вартості яких очікується, перш за все, за рахунок продажу або розподілу, а не
постійного використання, класифікуються як утримувані для продажу або розподілу.
Безпосередньо перед віднесенням активів чи компонентів групи вибуття до категорії
утримуваних для продажу виконується їх переоцінка. Після цього активи чи група вибуття
оцінюються за меншою з двох величин: за балансовою вартістю чи за справедливою вартістю
за вирахуванням витрат на реалізацію. Збитки від зменшення корисності після початкової
класифікації активів як утримуваних для продажу або розподілу та подальші прибутки чи
збитки від переоцінки визнаються в прибутку або збитку. Прибутки, що перевищують
кумулятивний збиток від зменшення корисності, не визнаються.
Амортизація чи знос на довгострокові активи, що класифікуються як утримувані для продажу
або розподілу, не нараховується.

(з)

Інвестиційна нерухомість
Представляє собою офісні приміщення, які утримуються з метою отримання довгострокових
доходів від оренди або приросту вартості та не використовуються Групою. Інвестиційна
нерухомість первісно оцінюється за собівартістю, включаючи витрати на здійснення операції.
Після первісного визнання інвестиційна нерухомість відображається за переоціненою
вартістю, яка являє собою справедливу вартість на дату переоцінки та визначається на основі
ринкових даних за допомогою професійних незалежних оцінювачів, за вирахуванням
накопичених у подальшому збитків від знецінення. Переоцінка здійснюється з достатньою
регулярністю таким чином, щоб балансова вартість інвестиційної нерухомості не відрізнялась
істотно від вартості, яка була б визначена з використанням справедливої вартості на звітну
дату. Прибутки або збитки, які виникають у результаті зміни справедливої вартості
інвестиційної нерухомості, включаються до складу прибутку або збитку того періоду, у якому
вони виникають.
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(и)

Орендовані активи
МСФЗ 16 вводить єдину модель обліку орендарями договорів оренди, яка передбачає їх
відображення на балансі орендаря. Відповідно до цієї моделі орендар визнає актив у формі
права користування, що представляє собою право на використання базового активу, і
зобов'язання з оренди, що представляє собою обов'язок здійснювати орендні платежі.
Передбачено звільнення від необхідності визнання щодо короткострокової оренди
та
оренди обєктів з низькою вартістю. Орендодавці продовжують класифікувати оренду на
фінансову та операційну.
Договори оренди, за якими Група є орендарем
На момент початку дії будь-якого договору Група проводить оцінку такого договору на
предмет наявності ознак оренди. Угода є орендною угодою або містить оренду, якщо угода
передає право контролювати використання ідентифікованого активу протягом певного
періоду часу в обмін на компенсацію. Група проводить повторну оцінку того, чи є угода
орендною або чи містить вона оренду, лише якщо змінюються умови угоди.
Група провела ідентифікацію всіх договорів оренди. В результаті до короткострокових
договорів оренди застосовується спрощення: витрати по такій оренді продовжують
визнаватися на прямолінійній основі протягом строку дії договору.
Для договору, який є, або містить оренду, Група обліковує кожний компонент оренди та будьякі пов’язані з ним компоненти, що не пов’язані з орендою як єдиний компонент оренди.
Група визнає довгострокові договори оренди як актив у формі права використання. Цей актив
амортизується протягом строку дії договору оренди. На дату початку оренди актив оцінюється
за собівартістю. Собівартість активу з права користування складається з:
•
•
•
•

суми первісної оцінки орендного зобов’язання;
будь-яких орендних платежів, здійснених на, або до дати початку оренди, за
вирахуванням отриманих стимулів до оренди;
будь-яких первісних прямих витрат, понесених Групою; та
оцінки витрат, які будуть понесені Групою у процесі демонтажу та переміщення
базового активу, відновлення місця, на якому він розташований, або відновлення
базового активу до стану, що вимагається умовами оренди, окрім випадків, коли такі
витрати здійснюються з метою виробництва запасів. Група несе зобов’язання за
такими витратами або до дату початку оренди, або внаслідок використання базового
активу протягом певного періоду.

Всі перелічені витрати Група визнає як частину собівартості активу з права користування тоді,
коли він відображає зобов’язання за цими витратами.
На дату початку оренди Група оцінює орендне зобов’язання за теперішньою вартістю
орендних платежів, не сплачених на таку дату. Орендні платежі дисконтуються, застосовуючи
середньозважену процентну ставку додаткових запозичень.
На дату початку оренди орендні платежі, включені в оцінку орендного зобов’язання Групи,
складаються з вказаних далі платежів за право використання базового активу протягом строку
оренди, які не були сплачені на дату початку оренди:
•
•

фіксовані платежі за вирахуванням будь-яких стимулів до оренди, що підлягають
отриманню;
зміні орендні платежі, які залежать від індексу чи ставки, первісно оцінені з
використанням такого індексу чи ставки на дату початку оренди;
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•

сум, що, як очікується, будуть сплачені орендарем за гарантіями ліквідаційної вартості
та ґ) платежі в рахунок штрафів за припинення оренди, якщо строк оренди відображає
реалізацію орендарем можливості припинення оренди.

Після дати початку оренди Група оцінює актив з права користування, застосовуючи модель
собівартості з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених
збитків внаслідок зменшення корисності; та з коригуванням на будь-яку переоцінку орендного
зобов’язання при зміні умов договору (орендна плата, строк).
Після дати початку оренди Група оцінює орендне зобов’язання,
•
•
•

збільшуючи балансову вартість з метою відобразити процент за орендним
зобов’язанням;
зменшуючи балансову вартість з метою відобразити здійснені орендні платежі; та
переоцінюючи балансову вартість з метою відобразити будь-які переоцінки або
модифікації оренди або з метою відобразити переглянуті по суті фіксовані орендні
платежі.

Процентом за орендним зобов’язанням у кожному періоді протягом строку оренди є сума, яка
продукує постійну періодичну ставку відсотка за відповідним залишком орендного
зобов’язання.
Після дати початку оренди Група визнає у складі фінансових витрат проценти за орендним
зобов’язанням та у складі адміністративних витрат – амортизацію актива у формі права
використання.
Договори оренди, за якими Група є орендодавцем
Група визнає доходи від оренди на прямолінейній основі протягом усього строку дії договору
оренди і визнає активи і зобов'язання тільки в тій мірі, в якій буде існувати різиця в термінах
між фактичими виплатами по оренді і визнаними доходами.

(і)

Резерви
Резерви визнаються, коли Група має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання в
результаті подій, що сталися у минулому, коли існує ймовірність того, що погашення даного
зобов’язання призведе до відтоку ресурсів, що являють собою економічні вигоди, і коли існує
можливість достовірно оцінити суму зобов’язання.

(ї)

Інші активи
Інші активи відображаються за вартістю придбання за вирахуванням збитків від зменшення
корисності.

(й)

Інші зобов’язання
Інші зобов’язання відображаються за вартістю придбання.

(к)

Визнання процентних доходів
До складу інших фінансових доходів та фінансових витрат Групи входять:
• процентний дохід, розрахований з використанням ефективної ставки відсотка;
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• процентні витрати;
• чисті прибутки або збитки від вибуття інвестицій у боргові цінні папери, оцінювані за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід;
• чисті прибутки або збитки від вибуття фінансових активів, оцінюваних за справедливою
вартістю через прибуток або збиток.
Процентні доходи або витрати визнаються із застосуванням методу ефективного відсотка.
Ефективна ставка відсотка
Ефективна ставка відсотка – це ставка, яка забезпечує точне дисконтування оцінюваних
майбутніх грошових потоків або надходжень за очікуваний строк дії фінансового активу або
фінансового зобов'язання до:
• валової балансової вартості фінансового активу або
• амортизованої вартості фінансового зобов'язання.
При розрахунку ефективної ставки відсотка ефективна ставка відсотка застосовується до
валової балансової вартості активу (коли актив не є кредитно-знеціненим). Проте для
фінансових активів, які стали кредитно-знеціненими після первісного визнання, процентний
дохід розраховується шляхом застосування ефективної ставки відсотка до величини
амортизованої вартості фінансового активу. Якщо фінансовий актив більше не є кредитнознеціненим, то розрахунок процентного доходу знову здійснюється на нетто-основі.
Амортизована вартість і валова балансова вартість
«Амортизована вартість» фінансового активу або фінансового зобов'язання – це сума, за якою
фінансовий актив чи фінансове зобов'язання оцінюється під час первісного визнання з
вирахуванням погашення основної суми, і з додаванням або вирахуванням накопиченої
амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю при погашенні,
відкоригованої, у випадку фінансових активів, із урахуванням резерву під кредитні збитки.
«Валова балансова вартість фінансового активу», що оцінюється за амортизованою вартістю,
– це амортизована вартість фінансового активу до коригування на будь-який резерв під
кредитні збитки.

(л)

Принципи оцінки за справедливою вартістю
Справедлива вартість – це ціна, яка буде отримана при продажі активу чи сплачена при
передачі зобов’язання при здійсненні звичайної операції між учасниками ринку на дату
оцінки на основному ринку, або, за його відсутності, на найбільш вигідному ринку, на який у
Групи є доступ на цю дату. Справедлива вартість зобов’язання відображає ризик
неплатоспроможності.
Якщо можливо, Група оцінює справедливу вартість інструмента, використовуючи
котирування для такого інструмента на активному ринку. Ринок вважається активним, якщо
операції за активом або зобов’язанням здійснюються з належною частотою та в достатньому
обсязі для забезпечення інформацією щодо цін котирування на регулярній основі.
За відсутності котирувань на активному ринку Група застосовує методи оцінки, які
максимально використовують релевантні відкриті вхідні дані, та мінімізує використання
закритих вхідних даних. Вибраний метод оцінки включає всі фактори, які учасники ринку
взяли б до уваги за даних обставин.
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Найкращим доказом справедливої вартості фінансового інструменту на момент первісного
визнання є зазвичай ціна транзакції, тобто справедлива вартість наданої або отриманої
винагороди. Якщо Група визначає, що справедлива вартість фінансового інструмента при
первісному визнанні відрізняється від ціни операції і справедлива вартість не підтверджується
ані котирувальною ціною активу чи зобов’язання, що можуть бути ідентифіковані, на
активному ринку, ані методом оцінки вартості, який застосовує тільки відкриті ринкові дані,
такий фінансовий інструмент спочатку оцінюється за справедливою вартістю, скоригованою
для відстрочення різниці між справедливою вартістю при початковому визнанні та ціною
операції. Після цього зазначена різниця визнається у прибутку або збитку на основі належного
принципу протягом строку дії інструмента, але не пізніше моменту, коли оцінка вартості
повністю підтверджується відкритими ринковими даними або коли операція закривається.

(м) Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з поточного і відстроченого податків. Податок на
прибуток визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадків, коли він відноситься
до статей, визнаних безпосередньо у власному капіталі. У таких випадках він визнається в
іншому сукупному доході або власному капіталі.
(i)

Поточні податки
Витрати з поточного податку на прибуток являють собою очікуваний податок до сплати,
розрахований на основі оподатковуваного прибутку за рік із використанням ставок
оподаткування, що діють або превалюють на звітну дату, і будь-яких коригувань податку, що
підлягає сплаті за попередні роки. Поточний податок до сплати включає також будь-яке
податкове зобов’язання, що виникає в результаті оголошення дивідендів.

(ii)

Відстрочені податки
Відстрочений податок визнається за тимчасовими різницями між балансовими сумами активів
і зобов’язань, які використовуються для цілей фінансової звітності, і сумами, які
використовуються для цілей оподаткування. Відстрочений податок не визнається за:
• тимчасовими різницями, що виникають при первісному визнанні активів або зобов’язань в
операції, яка не є об’єднанням бізнесу і не впливає ані на обліковий, ані на оподатковуваний
прибуток чи збиток;
• за тимчасовими різницями, пов’язаними з інвестиціями у дочірні підприємства та спільно
контрольовані суб’єкти господарювання, якщо існує ймовірність того, що вони не будуть
сторновані у близькому майбутньому; та
• за оподатковуваними тимчасовими різницями, що виникають при первісному визнанні
гудвілу.
Відстрочений податковий актив визнається за невикористаними податковими збитками,
податковими кредитами та тимчасовими різницями, що відносяться на валові витрати, якщо
існує ймовірність отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, завдяки якому вони
зможуть бути використані. Відстрочені податкові активи аналізуються на кожну звітну дату і
зменшуються, якщо реалізація відповідної податкової вигоди більше не є вірогідною.
Сума відстроченого податку розраховується за ставками оподаткування, які, як очікується,
будуть застосовуватись до тимчасових різниць на момент їх сторнування згідно із
законодавством, яке буде чинним або практично введеним в дію на звітну дату.
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Оцінка відстроченого податку відображає податкові наслідки того, яким чином Група планує,
на кінець звітного періоду, відшкодувати балансову вартість своїх активів та розрахуватися
за балансовою вартістю своїх зобов’язань. Відстрочені податкові активи та зобов’язання
взаємозараховуються у випадку існування юридично забезпеченого права на
взаємозарахування поточних податкових активів та зобов’язань, якщо вони відносяться до
податку на прибуток, що стягується одним і тим самим податковим органом з одного й того
самого оподатковуваного суб’єкта господарювання, або з різних суб’єктів господарювання,
але ці суб’єкти господарювання мають намір провести розрахунки за поточними податковими
зобов’язаннями та активами на нетто-основі або їх податкові активи будуть реалізовані
одночасно з погашенням їх податкових зобов’язань.
Крім того, податкова база визначається окремо по кожному з основних видів діяльності
Групи.
В ході визначення суми поточного та відстроченого податку Група враховує вплив
невизначеності податкових позицій, а також вірогідність виникнення необхідності у сплаті
додаткових податків, штрафів і пені за прострочені платежі. Група вважає, що нараховані нею
податкові зобов’язання є адекватними за всі податкові роки, відкриті для перевірок,
ґрунтуючись на аналізі численних факторів, включаючи тлумачення податкового
законодавства та попередній досвід. Цей аналіз ґрунтується на оцінках і припущеннях і може
передбачати формування певних суджень щодо майбутніх подій. Може з’явитися нова
інформація у зв’язку з якою Група буде вимушена змінити свою точку зору щодо адекватності
існуючих податкових зобов’язань; такі зміни податкових зобов’язань вплинуть на витрати з
податку на прибуток за період, в якому відбулися зміни.

(н) Нові стандарти та тлумачення, які ще не були прийняті
МСФЗ 17 «Страхові контракти» (чинний для річних періодів, що починаються 1 січня
2023 р. або після цієї дати).
Метою цього стандарту є встановлення єдиної облікової політики для всіх типів страхових
контрактів, включаючи контракти перестрахування, держателем яких є страховик. Впровадження
цього єдиного стандарту повинно забезпечити порівнянність показників фінансової звітності
різних суб’єктів господарювання, що діють у різних державах і на різних ринках.
Новий стандарт визначає страховий контракт як контракт, за яким одна сторона приймає значний
страховий ризик від іншої сторони (держателя страхового полісу), погоджуючись виплатити
держателеві страхового полісу компенсацію в разі певної події в майбутньому, настання якої
пов'язане з невизначеністю, — страхової події, що справляє на держателя страхового полісу
несприятливий вплив. Поза сферою дії цього стандарту знаходяться, серед інших, інвестиційні
контракти, гарантії якості виробів, гарантії, пов’язані з кредитами, катастрофні облігації та т.зв.
«погодні деривативи» (контракти, що встановлюють обов'язковість здійснення платежу, який
залежить від кліматичної, геологічної або іншої змінної фізичного характеру, яка не є
специфічною для сторони контракту).
Цей стандарт вводить поняття межі контракту, визначаючи її початок як більш ранню з таких дат:
початок періоду покриття, дату, коли перший платіж держателя полісу настає до сплати, або
момент, коли факти та обставини вказують на те, що контракт належить до групи обтяжливих
контрактів. Кінець межі контракту настає тоді, коли страховик має право або практичну
спроможність переоцінити ризики конкретного держателя страхового полісу або групи полісів, а
оцінка премії не покриває ризик, пов'язаний з майбутніми періодами.
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Страховикам необхідно буде більш детально розкривати у обліку результати своєї господарської
діяльності. Це забезпечить більшу порівнянність та прозорість даних про прибутки нових та
існуючих компаній та напрямків бізнесу і дає користувачам фінансової звітності можливість
краще зрозуміти фінансовий стан страховика. Окреме подання результатів андеррайтингу та
фінансових результатів підвищить рівень прозорості інформації щодо джерел прибутків та якості
доходів.
Згідно з МСФЗ 17, контракти оцінюватимуться із застосуванням одного з методів, наведених
нижче:
•

Загальна модель оцінки (GMM) – базова модель оцінки, за якою загальна величина
страхового зобов’язання розраховується як сума:
-

дисконтованої величини найбільш точної оцінки майбутніх грошових потоків –
величину (середньозважену ймовірність) очікуваних грошових потоків від
премій, страхових вимог, страхових виплат, аквізиційних витрат і затрат;

-

коригування на ризик (RA) – індивідуальної оцінки невизначеності щодо суми та
строків майбутніх грошових потоків, та

-

контрактної сервісної маржі (CSM) – що представляє оцінку майбутніх прибутків,
визнаних протягом строку страхового полісу. Величина CSM є чутливою до
оцінок грошових потоків, що виникають, наприклад, в результаті зміни
припущень неекономічного характеру. Значення CSM не може бути від’ємним –
будь-які збитки за контрактом повинні визнаватися негайно у звіті про фінансові
результати.

Підхід на основі розподілу премії (PAA) – спрощена модель, яка може бути застосована
при оцінці страхових контрактів, чий період покриття становить менше 1 року, або коли
її застосування не приводить до значних змін по відношенню до GMM. Згідно з цією
моделлю, механізм розрахунку зобов’язання за рештою покриття є аналогічним тому, що
застосовується при створенні резерву незароблених премій, без окремого подання RA та
CSM, у той час, як зобов’язання за понесеними страховими збитками оцінюється з
використанням GMM (без розрахунку CSM).
• Метод змінної винагороди (VFA) – модель, що використовується для страхових
контрактів з умовами прямої участі. Величина зобов’язання розраховується у такий самий
спосіб, як і GMM, при цьому величина CSM має додаткову чутливість до зміг
економічних припущень.
Положення МСФЗ 17 передбачають, що контракти перестрахування обліковуються окремо від
страхових контрактів, переданих у перестрахування. Цедент повинен оцінювати контракти
перестрахування, застосовуючи модифікований метод GMM або, якщо можливо, метод PAA.
Модифікації методу GMM випливають перш за все з того факту, що контракти перестрахування,
як правило, є активами, а не зобов’язаннями, і цедент сплачує винагороду перестраховику, а не
отримує прибуток від контракту. Також очікується, що модифікації зменшать облікові різниці, що
виникають в результаті визнання контракту від перестрахування окремо від страхового
контракту, переданого у перестрахування.
•

Стосовно контрактів перестрахування, як прибуток, так і збиток, розраховані на момент
визнання контракту, визнаються у звіті про фінансові результати та врегульовуються
протягом періоду покриття контракту перестрахування. Припущення щодо оцінки контракту
перестрахування повинні бути узгоджені з тими, що використовувалися стосовно оцінки
страхового контракту, переданого у перестрахування. Крім того, при оцінці необхідно
враховувати ризик невиконання перестраховиком його зобов’язань.
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Незважаючи на опублікування змісту МСФЗ 17, Рада по міжнародним стандартам
бухгалтерської звітності продовжує працювати над його остаточною редакцією. З цієї
причини остаточна редакція стандарту відрізнятиметься від теперішнього тексту.
Впровадження МСФЗ 17 матиме фундаментальний вплив як на процеси страхових компаній,
так і на фінансову звітність Групи. Через потенційні зміни до МСФЗ 17, оцінити вплив
застосування МСФЗ 17 на сукупний дохід і власний капітал Групи неможливо.
Наступні нові чи змінені стандарти та тлумачення, подані далі, як очікується, не матимуть
значного впливу на консолідовану фінансову звітність Групи.
• Поправки до посилань у стандартах МСФЗ на Концептуальну основу фінансової звітності;
• Визначення бізнесу (зміни до МСФЗ (IFRS) 3;
Визначення терміну «суттєвий» (зміни до МСФЗ 1 і МСФЗ 8).

(о) Дохід від надання послуг асистансу
Дохід оцінюється на основі компенсації, зазначеної в договорі з клієнтом. Група визнає дохід
у момент, коли (або в міру того, як) зобов'язання щодо виконання задоволено, тобто коли
«контроль» над послугами, з якими пов'язане зобов'язання щодо виконання, передається
клієнтам.
Зобов'язання щодо виконання представляє послугу (або сукупність послуг), які є
відокремленими, або серію відокремлених послуг, які по суті є однаковими.
Контроль передається, а дохід визнається з плином часу по мірі прогресу на шляху до повного
здійснення відповідного зобов'язання щодо виконання, якщо виконується один з наведених
нижче критеріїв:
• клієнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються Групою у процесі
виконання зобов'язання;
• виконання Групою зобов'язання створює або вдосконалює актив, який контролюється
клієнтом у процесі створення або вдосконалення активу; або
• виконання Групою зобов'язання не створює активу з альтернативним використанням для
Групи, і Група має юридично обов’язкове право на отримання платежу за виконання,
завершене до сьогодні.
У протилежному випадку дохід визнається у момент, коли клієнт отримує контроль за
відокремленою послугою.
Договірний актив – це право Групи на компенсацію, яка ще не є безумовною, в обмін на
послуги, які Група передала клієнтові. Група оцінює договірний актив на предмет зменшення
корисності відповідно до МСФЗ 9. У договорі дебіторська заборгованість представляє
безумовне право Групи на компенсацію, тобто для того, щоб настала дата сплати такої
компенсації, необхідний лише плин часу.
Конкретно, дохід визнається у прибутку або збитку таким чином:
(i)

Дохід від надання технічної, інформаційної та медичної допомоги
Договори щодо технічної (так звані «картки асистансу»), інформаційної та медичної допомоги
містять зобов'язання щодо виконання бути готовим надати таку допомогу протягом
проплаченого терміну. Дохід від надання технічної, інформаційної та медичної допомоги
визнається з плином часу прямолінійним методом для договорів, що передбачають оплату за
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певний період при наданні послуг, що повторюються. Компенсація авансом, отримана від
клієнтів за послуги, які ще не були надані, визнається як зобов'язання за договором
(контрактне зобов'язання).
(ii)

Дохід від надання експертних послуг
Дохід від надання експертних послуг визнається у момент часу, коли було надано послугу та
отримано право на компенсацію.

5

Основні засоби
Рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., представлений таким чином:

(у тисячах гривень)

Будівлі,
поліпшення
будівель та земля

Меблі та
обладнання

Комп’ютерне
обладнання

Транспортні
засоби

Усього

Історична вартість/
вартість після переоцінки
1 січня 2019 р.
Надходження
Вибуття
Переоцінка

32,607
70
(295)

8,520
564
(736)

20,867
4,489
(940)

17,782
2,498
(606)

79,776
7,621
(2,577)

(1,107)

-

-

-

(1,107)

31 грудня 2019 р.

31,275

8,348

24,416

19,674

Накопичений знос
1 січня 2019 р.
Нараховано за період
Вибуття
Переоцінка

9,687
506
(231)
(276)

6,998
646
(804)
-

13,974
2,922
(922)
-

8,114
2,953
(432)
-

31 грудня 2019 р.

9,686

6,840

15,974

10,635

43,135

21,589

1,508

8,441

9,040

40,578

Чиста балансова вартість
на 31 грудня 2019 р.

83,713

38,773
7,027
(2,389)
(276)
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(а) Переоцінка основних засобів
В грудні 2019 р. та 2018 р. будівлі та поліпшення будівель, що знаходились у власності Групи,
були переоцінені за ринковою вартістю відповідно до звіту незалежних оцінювачів. Для
визначення справедливої вартості були використані дохідний метод та метод порівнянних
продажів. Для визначення чистої балансової вартості був використаний метод порівнянних
продажів, оскільки він краще відповідав таким характеристикам, як достовірність і повнота
інформації.
Якби будівлі та поліпшення будівель обліковувалися за історичною вартістю, їх балансова
вартість становила б 2,057 тисячі гривень та 2,139 тисячі гривень, відповідно, на 31 грудня
2019 р. та 1 січня 2019 р.

6

Нематеріальні активи
Рух нематеріальних активів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., представлений таким
чином:
(у тисячах гривень)
Вартість
1 січня 2019 р.

Програмне
забезпечення

28,378

Ліцензії

Інше

Усього

31,057

12,010

2,530
1,770

149

Надходження

2

13,782

Вибуття

(2,968)

(340)

-

(3,308)

31 грудня 2019 р.

37,420

3,960

151

41,531

Накопичена амортизація
1 січня 2019 р.
Нараховано за період
Вибуття

17,698
7,208
(2,475)

1,459
1,262
(333)

114
25
-

19,271
8,495
(2,808)

31 грудня 2019 р.

22,431

2,388

139

24,958

Чиста балансова вартість
на 31 грудня 2019 р.

14,989

1,572

12

16,573
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7

Довгострокові фінансові інвестиції
На 31 грудня і 1 січня 2019 р. довгострокові фінансові інвестиції Групи представлені таким
чином:
(у тисячах гривень)
ОВДП за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у складі
іншого сукупного доходу
ОВДП за амортизованою вартістю
Резерв зменшення корисності
Усього довгострокових фінансових інвестицій

31 грудня
2019

1 січня
2019

-

30,013

441,957

354,962

(7,043)

(5,391)

434,914

379,584

Облігації внутрішньої державної позики, що обліковуються по справедливій вартості з
відображенням переоцінки через інший сукупний дохід та облігації внутрішньої державної
позики, що обліковуються за амортизованою вартістю, з метою оцінки очікуваних кредитних
збитків відображені в Рівні 1. Кредитний рейтинг України станом на 31 грудня 2019 року
становить B на основі даних рейтингового агентства S&P (на 1 січня 2019 р.: рейтинг В-).

8

Відстрочені аквізиційні витрати
Зміни відстрочених аквізиційних витрат за 2019 рік представлені таким чином:
2019
(у тисячах гривень)
Відстрочені аквізиційні витрати на 1 січня:
Витрати, понесені протягом року
Витрати, амортизовані у прибутку або збитку (Примітка 24)
Відстрочені аквізиційні витрати на 31 грудня

110,384
333,509
(304,312)
139,581
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9

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Залишок грошових коштів Групи у централізованих страхових резервних фондах на 31 грудня
і 1 січня 2019 р. представлений таким чином:
31 грудня
2019

1 січня
2019

Фонд страхових гарантій
Фонд захисту постраждалих
Додатковий гарантійний фонд страхових гарантій по Зеленій карті
Додаткові гарантійні внески по прямому врегулюванню
Нарахований інвестиційний дохід

21,957
60,193
180,733
5,420
10,582

19,063
29,557
150,321
4,319
3,551

Усього залишку грошових коштів у централізованих страхових
резервних фондах

278,885

206,811

(у тисячах гривень)

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) було створене Державною комісією
з регулювання ринків фінансових послуг України і діє як офіційний гарант відшкодування
українськими страховими компаніями бенефіціаріям у Європі шкоди, завданої третім особам,
за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників
автотранспортних засобів. Фонд страхових гарантій гарантує виплати МТСБУ у випадку
заподіяння шкоди майну потерпілих, фонд захисту постраждалих - виплати МТСБУ у випадку
заподіяння шкоди життю і здоров’ю потерпілих. Додатковий страховий фонд страхових
гарантій по Зеленій карті гарантує виплати МТСБУ у випадку заподіяння шкоди третім
особам у Європі за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників автотранспортних засобів. Кошти страховиків розміщуються на
депозитних рахунках у банках. На такі гарантійні депозити нараховуються проценти, і всі
вони розміщені у вітчизняних банках.
Депозити у додатковому страховому фонді страхових гарантій є страховим резервом,
управління яким від імені Компанії-1 здійснює МТСБУ.
Згідно із Законом України “Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів” від 1 липня 2004 р., внески страхових компаній до
резервних фондів МТСБУ повертаються страховим компаніям після закінчення періоду,
протягом якого вони можуть бути використані МТСБУ для покриття збитків у випадку
невиконання зобов’язань страховиком, що видав поліс. Зазначені гарантійні депозити будуть
повернені Групі, коли в обігу не буде полісів, за якими можуть виникнути збитки.
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10

Страхова та інша дебіторська заборгованість
Страхова та інша дебіторська заборгованість Групи станом на 31 грудня і 1 січня 2019 р.
представлена таким чином:
(у тисячах гривень)

Код рядка

31 грудня

1 січня 2019

2019
Страхова дебіторська заборгованість
Короткострокова заборгованість від клієнтів
Заборгованість з перестрахування
Страхові послуги для інших компаній
Аванси за страховою діяльністю
Право вимоги до перестраховиків
Інша страхова дебіторська заборгованість

1125
1125
1125
1130
1140
1155

Усього страхової дебіторської заборгованості до
формування резерву під знецінення
Резерв під знецінення страхової дебіторської заборгованості

1125

Усього страхової дебіторської заборгованості
Інша дебіторська заборгованість
Довгострокові витрати майбутніх періодів
Поточна частина витрат майбутніх періодів
Аванси постачальникам товарів і послуг
Сумнівна заборгованість від фінансових установ
Доходи від оренди
Інша поточна дебіторська заборгованість

1040
1130
1130
1040
1140
1155

Усього іншої дебіторської заборгованості до формування
резерву під знецінення
Резерв з під знецінення сумнівної заборгованості від
фінансових установ
Резерв під знецінення іншої дебіторської заборгованості
Усього іншої дебіторської заборгованості
Усього страхової та іншої дебіторської заборгованості

1040
1155

95,692
16,533
2,696
1,842
193,463
2,945

89,212
70,848
1,584
327
125,490
3,993

313,171

291,454

(8,262)

(8,055)

304,909

283,399

3,688
3,705
11,925
12
8,604

426
2,790
3,568
11,925
15
4,677

27,934

23,401

(11,925)
(86)

(11,925)
(86)

15,923

11,390

320,832

294,789

11 Інші оборотні активи
На 31 грудня і 1 січня 2019 р. інші оборотні активи представлені таким чином:
31 грудня
2019

1 січня 2019

Очікувана сума регресів до отримання

10,476

8,209

Витрати майбутніх періодів з оплати 3% податку з обороту
(див. Примітку 18)

19,722

18,538

Усього інших оборотних активів

30,198

26,747

(у тисячах гривень)
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12 Поточні фінансові інвестиції
Поточні фінансові інвестиції Групи станом на 31 грудня і 1 січня 2019 р. представлені таким
чином:
31 грудня
2019

1 січня 2019

Фінансові активи з відображенням переоцінки через інший сукупний
дохід
Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

18,623

3,357

Усього фінансових активів з відображенням переоцінки через інший
сукупний дохід

18,623

3,357

Фінансові інвестиції з відображенням переоцінки як прибутку або
збитку
Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

-

36,776

Усього фінансових інвестицій з відображенням переоцінки як прибутку
або збитку

-

36,776

Фінансові інвестиції за амортизованою вартістю
Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)
Резерв знецінення

345,884
(4,135)

247,728
(3,589)

Усього фінансових інвестицій за амортизованою вартістю

341,749

244,139
,

Дебіторська заборгованість
Депозити в банках
Нараховані проценти по депозитах
Резерв знецінення

563,683
8,296
(14,325)

453,953
7,005
(10,220)

Усього дебіторської заборгованості

557,654

450,738

Всього поточних фінансових інвестицій

918,026

735,010

(у тисячах гривень)

Облігації внутрішньої державної позики, що обліковуються по справедливій вартості з
відображенням переоцінки через інший сукупний дохід та облігації внутрішньої державної
позики, що обліковуються за амортизованою вартістю, з метою оцінки очікуваних кредитних
збитків відображені в Стадії 1. Кредитний рейтинг України станом на 31 грудня 2019 року
становить B на основі даних рейтингового агентства S&P (на 1 січня 2019 року: рейтинг В-).
Станом на 31 грудня і 1 січня 2019 р. депозити в банках мають такі кредитні рейтинги Fitch
або їх еквіваленти:
31 грудня
2019

1 січня 2019

453,029
2,767
101,858
557,654

216,992
233,746
450,738

(у тисячах гривень)
Від ВВВ+ до ВВід ССС до СБез рейтингу
Всього на 31 грудня

На
31
грудня
2019
р.
депозити
на
суму
101,858
тисяч
гривень
(1 січня 2019 р.: 233,746 тисяч гривень): розміщені у банках, які не мають кредитного
рейтингу Fitch або його еквіваленту. Переважна частина цих депозитів, відкриті у банках, які
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є частиною міжнародних фінансових груп, мають значні обсяги власного капіталу та відсутня
інформація у засобах масової інформації щодо проблем зазначених банків із
платоспроможністю чи ліквідністю
Концентрація депозитів:
На 31 грудня 2019 р. депозити, розміщені у трьох банках, складали 252,240 тисяч гривень або
44,75% загальної суми депозитів. На 1 січня 2019 р депозити, розміщені у трьох банках,
складали 220,471 тисячу гривень або 48,6% загальної суми депозитів.
Значна невизначеність оцінок щодо можливості відшкодування фінансових інвестицій
розкрита у Примітці 2 (д)(ііі).

13

Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти Групи станом на 31 грудня і 1 січня 2019 р. представлені
таким чином:
(у тисячах гривень)

31 грудня
2019

1 січня 2019

Кошти в банках та в касі
Короткострокові депозити

69,564
186,325

17,095
144,150

Усього грошових коштів та їх еквівалентів

255,889

161,245

Депозити, що включені до грошових коштів та їхніх еквівалентів, представлені вкладами з
початковими строками виплат до 100 днів.
Станом на 31 грудня і 1 січня 2019 р. грошові кошти та їх еквіваленти в банках та
короткострокові депозити мають такі кредитні рейтинги Fitch або їх еквіваленти:
(у тисячах гривень)
Від ВВВ+ до ВВід ССС до СБез рейтингу
Всього на 31 грудня

31 грудня
2019

1 січня 2019

172,083
7
83,761
255,851

129,055
706
31,444
161,205

На 31 грудня 2019 р. грошові кошти та їх еквіваленти на суму 83,761 тисячу гривень
(1 січня 2019 р.: 31,444 тисячі гривень) розміщені у банках, які не мають кредитного рейтингу
Fitch або його еквіваленту. Переважна частина цих депозитів, відкриті у банках, які є
частиною міжнародних фінансових груп, мають значні обсяги власного капіталу та відсутня
інформація у засобах масової інформації щодо проблем зазначених банків із
платоспроможністю чи ліквідністю.
Концентрація грошових коштів та їх еквівалентів:
На 31 грудня 2019 р. депозити, розміщені у трьох банках, складали 130,625 тисяч гривень або
70,1% загальної суми депозитів. На 1 січня 2019 р депозити, розміщені у трьох банках,
складали 10,400 тисяч гривень або 69,6% загальної суми депозитів.
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Значна невизначеність оцінок щодо можливості відшкодування грошових коштів та їх
еквівалентів розкрита у Примітці 2 (д)(ііі).
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Власний капітал

(а)

Зареєстрований капітал
Статутний капітал Групи складається з зареєстрованого та оплаченого статутного капіталу
ПрАТ СК «ПЗУ «Україна» у сумі 19,407 тис. грн. та зареєстрованого та оплаченого статутного
капіталу ПрАТ СК «ПЗУ «Україна страхування життя» у сумі 32,540 тисяч гривень за
винятком коригувань елімінації взаємних внутрішньогрупових інвестицій на загальну суму
18,392 тисяч гривень.
На 31 грудня і 1 січня 2019 р. зареєстрований і повністю оплачений статутний капітал ПрАТ
СК «ПЗУ «Україна» складався з 1,940,727 простих акцій номінальною вартістю 10 гривень за
акцію, що становило 19,407 тисяч. Зареєстрований капітал ПрАТ СК «ПЗУ «Україна
страхування життя» становить 32,540 тисяч гривень і складається з 187,011 простих іменних
акцій номінальною вартістю 174 гривень кожна.
Всі акції мають рівні права голосу і рівні права на розподіл нерозподіленого прибутку.
Акціонери членів Групи станом на 31 грудня і 1 січня 2019 р. представлені у Примітці 1.
Розмір дивідендів, що можуть бути виплачені, обмежується сумою нерозподіленого прибутку
кожної з компаній Групи, відображеного у звітності членів Групи, а не на основі цієї
консолідованої Звітності.
У 2019 році члени Групи не оголошували виплату дивідендів.

(б) Регуляторні вимоги
Вимоги до регулятивного капіталу небанківської фінансової групи встановлені Положенням
«Про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами,
переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»,
затвердженого Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 12.11.2015 р. № 2724:
•

розмір регулятивного капіталу небанківської фінансової групи повинен дорівнювати або
перевищувати необхідний розмір регулятивного капіталу небанківської фінансової групи;

•

необхідний розмір регулятивного капіталу небанківської фінансової групи розраховується
як сума необхідних розмірів регулятивного капіталу кожного з учасників цієї групи;

•

необхідний розмір регулятивного капіталу страхової компанії визначається в розмірі
нормативного запасу платоспроможності страховика, розрахованому відповідно до вимог
статті 30 Закону України "Про страхування" та нормативно-правових актів
Нацкомфінпослуг;

•

необхідний розмір регулятивного капіталу інших учасників небанківської фінансової
групи визначається відповідно до вимог (нормативів) до мінімального розміру власного
або статутного капіталу, установлених законодавством.

Станом на 31 грудня 2019 р. Група виконує зазначені вище вимоги.
Згідно з регуляторними вимогами, які вступили в дію в 2018 році для окремих компаній
Групи, певні нормативні вимоги поступово збільшуються у 2019 та 2020 рр. Управлінський
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персонал Групи вважає, що кожна з компаній Групи зможе виконувати зазначені вище вимоги
у майбутніх роках.

(в)

Інші складові власного капіталу
На 31 грудня і 1 січня 2019 р. власний капітал на суму 24,086 тисячі гривень та 24,751 тисяча
гривень, відповідно, являє собою резерв переоцінки основних засобів (31 грудня 2019 р.: 23,050
тисяч гривень; 1 січня 2019 р.: 24,254 тисячі гривень) та фінансових інструментів (31 грудня
2019 р.: 1,036 тисяч гривень; 1 січня 2019 р. 497 тисяч гривень).
На 31 грудня та 1 січня 2019 р. інші резерви, визнані у складі власного капіталу, включали
резерв коливань збитковості у розмірі 4,708 тисяч гривень та 11,310 тисяч гривень, відповідно.
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Страхові резерви
Страхові резерви Групи станом на 31 грудня і 1 січня 2019 р. представлені таким чином:
Валова сума

Частка
перестраховика

Чиста сума

На 31 грудня 2019 р.
Резерв інших довгострокових зобов’язань
Резерв бонусів
Резерв незароблених премій
Резерв збитків або резерв належних виплат
Усього страхових резервів

523,990
213,923
657,414
1,005,973
2,401,300

(2,664)
(275,661)
(747,754)
(1,026,079)

521,326
213,923
381,753
258,219
1,375,221

На 1 січня 2019 р.
Резерв інших довгострокових зобов’язань
Резерв бонусів
Резерв незароблених премій
Резерв збитків або резерв належних виплат
Усього страхових резервів

434,784
159,067
617,939
701,842
1,913,632

(1,948)
(299,690)
(492,861)
(794,499)

432,836
159,067
318,249
208,981
1,119,133

(у тисячах гривень)

Зміни резерву збитків або резерву належних виплат за страховими договорами представлені
таким чином:
(у тисячах гривень)

Валова сума

Перестрахування

Чиста сума

На 01 січня 2019 р.

701,842

(492,861)

208,981

Зміни резервів

304,131

(254,893)

49,238

1,005,973

(747,754)

258,219

На 31 грудня 2019 р.

Зміни резерву довгострокових зобов’язань за страховими договорами представлені таким
чином:
(у тисячах гривень)

Валова сума

Перестрахування

Чиста сума

На 01 січня 2019 р.

593,851

(1,948)

591,903

Зміни резервів

144,062

(716)

143,346

На 31 грудня 2019 р.

737,913

(2,664)

735,249
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(а) Припущення та чутливість загального страхування
Процес формування припущень
Припущення, що використовуються при оцінці страхових активів і страхових зобов’язань,
повинні забезпечувати створення резервів, достатніх для покриття будь-яких зобов’язань, що
виникають у зв’язку із страховими контрактами, наскільки це можна передбачити.
Однак, зважаючи на існування невизначеності при створенні резерву збитків, остаточний
результат, ймовірно, відрізнятиметься від зобов’язання, що було визначене спочатку.
Резерв створюється на звітну дату на основі очікуваної суми остаточних витрат на
відшкодування всіх збитків, понесених у зв’язку зі страховими випадками, що сталися до цієї
дати, незалежно від того, чи були вони заявлені, разом з відповідними зовнішніми витратами
на врегулювання збитків, за вирахуванням уже виплачених сум.
Резерв збитків не дисконтується у зв’язку із зміною вартості грошових коштів у часі.
Дані, що використовуються для формування припущень, як правило, отримуються із
внутрішніх джерел Групи, зокрема, це можуть бути результати детальних досліджень, що
проводяться щонайменше один раз на рік. Припущення перевіряються на предмет їх
відповідності відкритій ринковій інформації чи будь-якій іншій інформації із загальних
джерел.
Оцінка понесених, але не заявлених, збитків (ПАНЗ) передбачає зазвичай більшу міру
невизначеності, ніж оцінка вже повідомлених збитків, яка здійснюється на підставі більшого
обсягу наявної інформації про збиток. Для Групи ПАНЗ нерідко можуть залишатися
неочевидними до моменту, поки не мине деякий час після випадку, внаслідок якого виникли
збитки.
Оцінка витрат на покриття неврегульованих збитків та резервів понесених, але не заявлених,
збитків, проводиться з використанням статистичних методів Chain Ladder та BornhuetterFerguson, які передбачають використання історичних даних для оцінки співвідношення
врегульованих і понесених до визначеного дня збитків у прогнозованій сумі витрат на
відшкодування збитків. Такий аналіз проводиться з використанням валових сум.
Значні збитки оцінюються, як правило, окремо у кожному випадку або прогнозуються окремо
з метою виключення можливого негативного впливу на обробку і відшкодування значних
заявлених збитків.

(б)

Припущення та чутливість страхування життя
Процес формування припущень
Припущення, що використовуються при оцінці страхових активів та страхових зобов’язань,
повинні забезпечувати створення резервів, достатніх для покриття будь-яких зобов’язань, що
виникають у зв’язку із страховими контрактами, наскільки це можна розумно передбачити
(див. Примітку 26).
Однак, зважаючи на існування невизначеності при створенні резерву збитків, остаточний
результат, ймовірно, відрізнятиметься від зобов’язання, яке було визначене спочатку.
Резерв створюється на звітну дату на основі очікуваної суми остаточних витрат на
відшкодування всіх збитків, понесених у зв’язку зі страховими випадками, що сталися до цієї
дати, незалежно від того, чи були вони заявлені, разом з відповідними зовнішніми витратами
на врегулювання збитків, за вирахуванням уже виплачених сум. Резерв збитків не
дисконтується на вартість грошових коштів у часі.
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Дані, що використовуються для формування припущень, як правило, отримані із внутрішніх
джерел Групи, зокрема, це можуть бути результати детальних досліджень, що проводяться
щонайменше один раз на рік. Припущення перевіряються на предмет їх відповідності наявній
ринковій інформації чи будь-якій іншій оприлюдненій інформації.
Група повинна подавати свій Консолідований Баланс (Звіт про фінансовий стан) у форматі,
визначеному Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг. Згідно з цим форматом, загальна сума страхових резервів, частина якої
являє собою поточні зобов’язання, повинна бути об’єднана з довгостроковими
зобов’язаннями. З метою виконання вимог МСФЗ щодо подання поточних і довгострокових
зобов’язань Група розкрила інформацію про те, що частина страхових резервів є поточними
зобов’язаннями, у виносці 1 до Консолідованого Балансу (Звіту про фінансовий стан). Група
розкрила також загальну суму поточних і довгострокових зобов’язань у Примітці 29(д).
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Поточні забезпечення
Поточні забезпечення Групи станом на 31 грудня і 1 січня 2019 р. представлені таким чином:
(у тисячах гривень)
Забезпечення витрат на персонал
Резерв невикористаних відпусток
Резерв на виплату премій та бонусів працівникам
Інше забезпечення
Резерв по кредиторській заборгованості перед агентами
Забезпечення витрат на аудит та господарську діяльність
Усього поточних забезпечень

17

31 грудня
2019

1 січня 2019

11,318
13,775

8,621
17,463

9,727
3,407

10,248
15,148

38,227

51,480

Страхова та інша кредиторська заборгованість
Страхова та інша кредиторська заборгованість Групи станом на 31 грудня і 1 січня 2019 р.
представлена таким чином:

Код рядка
(у тисячах гривень)
Страхова кредиторська заборгованість:
Заборгованість перед перестраховиками
Заборгованість перед агентами, брокерами та посередниками
Асистанська винагорода
Аванси, отримані за страховою діяльністю
Інша поточна заборгованість за страховою діяльністю
Усього страхової кредиторської заборгованості

1615
1615
1615
1515, 1635
1650

31 грудня
2019

1 січня 2019

400,119
61,097
1,238
58,218
6,747

367,233
44,422
901
61,048
2,414

527,419

476,018
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Консолідована фінансова звітність на 31 грудня 2019 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату
Примітки до консолідованої фінансової звітності

(у тисячах гривень)
Інша кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість з оплати праці
Кредиторська заборгованість зі страхування
Інша поточна заборгованість за нестраховою діяльністю

Код рядка

1630
1625
1690

Усього іншої кредиторської заборгованості
Усього страхової та іншої кредиторської заборгованості

31 грудня

1 січня

7,018
755
14,833

6,487
706
7,172

22,606

14,365

550,025

490,383

18 Податок на прибуток
Згідно з податковим законодавством, застосовна ставка оподаткування прибутку Групи
становить 3% валової суми страхових премій за укладеними договорами страхування.
Податок на прибуток за ставкою 18% розраховується від суми прибутку до оподаткування за
рік; при цьому нарахований страховиком податок на прибуток за ставкою 3% зменшує
прибуток до оподаткування такого страховика. Також існують різні коригування
оподаткованого прибутку.
Компоненти витрат з податку на прибуток за 2019 рік представлені таким чином:
2019
(у тисячах гривень)
Поточний податок

(34,377)

Відстрочений податок: виникнення і сторнування тимчасових різниць
Усього

669
(33,708)

Узгодження діючої ставки оподаткування
Різниця між очікуваною загальною сумою витрат з податку на прибуток, підрахованою із
застосуванням діючої ставки оподаткування, і фактичною сумою витрат з податку на
прибуток представлена таким чином:
2019

%

195,155

100.00%

Податок за ставкою 18%

35,128

18.00%

Податковий ефект постійних різниць

(1,420)

(0.73%)

Усього

33,708

17.27%

(у тисячах гривень)
Прибуток до оподаткування

52

Небанківська фінансова група “Група ПЗУ Україна”
Консолідована фінансова звітність на 31 грудня 2019 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату
Примітки до консолідованої фінансової звітності

Визнані відстрочені податкові активи і зобов’язання
Відстрочені податкові активи і зобов’язання Групи на 31 грудня і 1 січня 2019 р. відносяться
до таких статей:
Актив

31 грудня 2019
Зобов’яза
ння

Чиста
сума

Актив

1 січня 2019
Зобов’язан
ня

Чиста
сума

(у тисячах гривень)
Інше

2,107

(296)

1,811

1,545

(403)

1,142

Усього визнаних відстрочених
податкових активів (зобов’язань)

2,107

(296)

1,811

1,545

(403)

1,142

Зміни визнаних тимчасових різниць протягом року
Зміни визнаних тимчасових різниць протягом року, що закінчився 31 грудня 2019 р.,
представлені таким чином:
Сальдо на
1 січня 2019 р.

Визнано у
прибутку або
збитку

Сальдо на
31 грудня 2019 р.

1,142
1,142

669
669

1,811
1,811

(у тисячах гривень)
Інше

Однак через особливості податкової декларації прибуток до оподаткування відображається
без урахування податку на дохід від страхових премій. Узгодження прибутку до
оподаткування, відображеного для цілей податкової звітності, та прибутку до оподаткування,
розрахованого для цілей цієї звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р.,
представлено нижче:
Косолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.
Активи

Код
рядка

1

2

Звітність за
МСФЗ
3

Узгоджувальне коригування
4

Дані звітності
для цілей
податкової
декларації
5

(у тисячах гривень)
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1000

16,573

-

16,573

первісна вартість

1001

41,531

-

41,531

накопичена амортизація

1002

24,958

-

24,958

Незавершені капітальні інвестиції

1005

-

-

-

Основні засоби

1010

40,578

-

40,578

первісна вартість

1011

83,713

-

83,713

Знос

1012

43,135

-

43,135

1015

16,258

-

16,258

Інвестиційна нерухомість
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Консолідована фінансова звітність на 31 грудня 2019 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату
Примітки до консолідованої фінансової звітності

Активи

Код
рядка

Звітність
за МСФЗ

1

2

3

Узгоджувальне коригування
4

(Продовження)
Дані звітності
для цілей
податкової
декларації
5

Довгострокові біологічні активи

1020

-

-

-

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

1030

-

-

-

1035

434,914

-

434,914

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

-

-

-

Відстрочені податкові активи

1045

1,811

19,722

21,533

Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Інші необоротні активи

1060

139,581

-

139,581

1065

278,885

-

278,885

1090

869

-

869

Усього за розділом I

1095

929,469

19,722

949,191

Запаси

1100

3,944

-

3,944

Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1110

-

-

-

1125

106,659

-

106,659

1130
1135

9,235
5,914

-

9,235
5,914

1136

-

-

-

1140

193,475

-

193,475

II. Оборотні активи

за виданими авансами
з бюджетом

-

у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів
Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

11,463

-

11,463

Поточні фінансові інвестиції

1160

918,026

-

918,026

Гроші та їх еквіваленти

1165

255,889

-

255,889

-

Готівка

1166

Рахунки в банках

1167

38
255,851

-

38
255,851

Витрати майбутніх періодів

1170

-

-

-

Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних
виплат
резервах незароблених премій

1180

1,026,079

-

1,026,079

1181

2,664

-

2,664

1182

747,754

-

747,754

1183

275,661

-

275,661

інших страхових резервах

1184

-

-

-

Інші оборотні активи

1190

30,198

(19,722)

10,476

Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс

1195

2,560,882

(19,722)

2,541,160

1200

-

-

-

1300

3,490,351

-

3,490,351
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Примітки до консолідованої фінансової звітності

Пасиви

Код
рядка

1

2

Звітність за
МСФЗ
3

Узгоджувальне коригування
4

Дані звітності
для цілей
податкової
декларації
5

I. Власний капітал
Зареєстрований капітал

1400

33,555

-

33,555

Капітал у дооцінках

1405

24,086

-

24,086

Додатковий капітал

1410

476,858

-

476,858

Емісійний дохід

1411

476,858

-

476,858

Резервний капітал

1415

16,532

-

16,532

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

(149,602)

-

(149,602)

Неоплачений капітал

1425

-

-

-

Вилучений капітал

1430

-

-

-

Інші резерви

1435

4,708

-

4,708

Усього за розділом I
II. Страхові забезпечення та довгострокові
зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання

1495

406,137

-

406,137

1500

-

-

-

Довгострокові кредити банків

1510

-

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

1515

576

-

576

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

-

-

-

Довгострокові забезпечення

1520

-

-

-

Цільове фінансування

1525

-

-

-

Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат

1530

2,401,300

-

2,401,300

1531

737,913

737,913

1532

1,005,973

-

1,005,973

резерв незароблених премій

1533

657,414

-

657,414

інші страхові резерви

1534

-

-

-

1595

2,401,876

-

2,401,876

1600

-

-

-

довгостроковими зобов'язаннями

1610

583

-

583

товари, роботи, послуги

1615

462,454

-

462,454

розрахунками з бюджетом

1620

13,699

-

13,699

1621

13,338

-

13,338

розрахунками зі страхування

1625

755

-

755

розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Поточні забезпечення

1630

7,018

-

7,018

1635

58,218

-

58,218

1650

6,747

-

6,747

1660

38,227

-

38,227

Доходи майбутніх періодів

1665

-

-

-

Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:

у тому числі з податку на прибуток

55

Небанківська фінансова група “Група ПЗУ Україна”
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Примітки до консолідованої фінансової звітності

Пасиви
1
Відстрочені комісійні доходи від
перестраховиків
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття
Баланс

Код
рядка

Звітність
за МСФЗ

Узгоджувальне коригування

2

3

4

Дані звітності
для цілей
податкової
декларації
5

1670

79,804

-

79,804

1690

14,833

-

14,833

1695

682,338

-

682,338

1700

-

1900

3,490,351

-

-

3,490,351
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Консолідована фінансова звітність на 31 грудня 2019 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату
Примітки до консолідованої фінансової звітності
Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік
Узгоджу- Дані звітності
вальне
для цілей
Код
Стаття
МСФЗ
коригуподаткової
рядка
вання
декларації
1

2

3

4

5

(у тисячах гривень)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії

2000
2010

1,464,230

-

1,464,230

Премії підписані, валова сума

2011

2,231,951

-

2,231,951

Премії, передані у перестрахування

2012

(704,217)

-

(704,217)

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

(39,475)

-

(39,475)

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

(24,029)

-

(24,029)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(338,160)

-

(338,160)

-

Валовий:

-

прибуток

2090

збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2095

Зміна інших страхових резервів, валова сума

1,126,070

1,126,070

-

-

-

2105

(143,346)

-

(143,346)

2110

(49,238)

-

(49,238)

2111

(303,491)

-

(303,491)

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

254,253

-

254,253

Інші операційні доходи, в т.ч.:
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Адміністративні витрати

2120

151,659

-

151,659

2121

697

-

697

2130

(208,908)

-

(208,908)

Витрати на збут

2150

(782,704)

-

Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Фінансовий результат від операційної діяльності:
Прибуток
Збиток

2180

(135,415)

65,190

(782,704)
(70,225)

2181

(1,937)

-

(1,937)

2190
2195

(41,882)

65,190
-

23,308
(26,621)

Дохід від участі в капіталі

2200

-

-

-

Інші фінансові доходи

2220

251,841

-

251,841

Інші доходи

2240

-

-

-

Фінансові витрати

2250

(1,088)

-

(1,088)

Втрати від участі в капіталі
Інші витрати

2255

-

-

-

2270

(13,716)

-

(13,716)

2290
2295

195,155
-

65,190
-

260,345
-

-

(65,190)

(65,190)

(33,708)

-

(33,708)

2305

-

-

-

2350

161,447

-

161,447

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Податок на дохід (від страхових премій) (ставка 3%)
(Витрати) дохід з податку на прибуток (за ставкою 18%)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток

2300
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Консолідована фінансова звітність на 31 грудня 2019 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату
Примітки до консолідованої фінансової звітності

Враховуючи вищевикладене, суми, що відносяться до статей балансу (звіту про фінансовий
стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), відображаних для цілей
податкової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 є наступними:
Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
На 31 грудня 2019 р.
Активи

Код рядка

За звітний
період

1

2

5

За аналогічний
період
попереднього
року
6

(у тисячах гривень)
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1000

16,573

11,786

первісна вартість

1001

41,531

31,057

накопичена амортизація

19,271

1002

24,958

Незавершені капітальні інвестиції

1005

-

Основні засоби

1010

40,578

41,003

первісна вартість

1011

83,713

79,776

знос

1012

43,135

38,773

Інвестиційна нерухомість

1015

16,258

17,433

Довгострокові біологічні активи

1020

-

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

1030

-

1035

434,914

379,584

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

-

426

Відстрочені податкові активи

1045

21,533

19,680

Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Інші необоротні активи

1060

139,581

110,384

1065

278,885

206,811

1090

869

2,130

Усього за розділом I

1095

949,191

789,237

Запаси

1100

3,944

5,572

Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1110

-

1125

106,659

153,589

1130

9,235

6,685

II. Оборотні активи

за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів

1135

5,914

1,387

1136

-

-

1140

193,475

125,505
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Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

11,463

8,584

Поточні фінансові інвестиції

1160

918,026

735,010

Гроші та їх еквіваленти

1165

255,889

161,245

Готівка

1166

38

40

Рахунки в банках

1167

255,851

161,205

Витрати майбутніх періодів

1170

-

-

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

1,026,079

794,499

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

2,664

1,948

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

747,754

492,861

резервах незароблених премій

1183

275,661

299,690

інших страхових резервах

1184

-

-

Інші оборотні активи

1190

10,476

8,209

Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття
Баланс

1195

2,541,160

2,000,285

1200

-

-

1300

3,490,351

2,789,522

Пасив

Код рядка

За звітний
період

1

2

5

За аналогічний
період
попереднього
року
6

(у тисячах гривень)
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал

1400

33,555

33,555

Капітал у дооцінках

1405

24,086

24,751

Додатковий капітал

1410

476,858

476,858

Емісійний дохід

1411

476,858

476,858

Резервний капітал

1415

16,532

12,878

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Неоплачений капітал

1425

(149,602)
-

(314,371)
-

Вилучений капітал

1430

-

-

Інші резерви

1435

4,708

11,310

Усього за розділом I

1495

406,137

244,981

Пасив

Код рядка

За звітний
період

1

2

5

(Продовження)
За аналогічний
період
попереднього
року
6

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500

-

-

Довгострокові кредити банків

1510

-
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Інші довгострокові зобов'язання

1515

576

1,020

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

-

-

Довгострокові забезпечення

1520

-

-

Цільове фінансування

1525

-

-

Страхові резерви
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат

1530

2,401,300

1,913,632

1531

737,913

593,851

1532

1,005,973

701,842

резерв незароблених премій

1533

657,414

617,939

інші страхові резерви

1534

-

-

1595

2,401,876

1,914,652

1600

-

-

довгостроковими зобов'язаннями

1610

583

788

товари, роботи, послуги

1615

462,454

412,556

розрахунками з бюджетом

1620

13,699

9,665

1621

13,338

8,967

розрахунками зі страхування

1625

755

706

розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за страховою
діяльністю
Поточні забезпечення

1630

7,018

6,487

1635

58,218

61,048

1650

6,747

2,414

1660

38,227

51,480

Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:

у тому числі з податку на прибуток

Доходи майбутніх періодів

1665

-

-

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

79,804

77,573

Інші поточні зобов'язання

1690

14,833

7,172

Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття
Баланс

1695

682,338

629,889

1700

-

-

1900

3,490,351

2,789,522
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19

Страхові премії
Аналіз премій за напрямами страхової діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., представлений таким чином:

(у тисячах гривень)

Обов’язкове ризикове
страхування

Добровільне ризикове
страхування

Страхування життя

Усього

Премії, валова сума
Зміна резерву незароблених премій

376,484
42,880

1,332,683
(82,355)

522,784
-

2,231,951
(39,475)

Валова сума зароблених премій

419,364

1,250,328

522,784

2,192,476

(128,750)

(569,917)

(5,550)

(704,217)

(43,921)

19,892

-

(24,029)

(172,671)

(550,025)

(5,550)

(728,246)

517,234

1,464,230

За вирахуванням:
Страхові премії, передані у перестрахування
Частка перестраховиків у зміні резерву незароблених
премій
Зароблені премії, передані у перестрахування
Чисті зароблені премії

246,693

700,303
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20

Понесені збитки
Аналіз понесених збитків Групи за напрямами страхової діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., представлений таким чином:

(у тисячах гривень)
Збитки за страховими виплатами
Витрати на врегулювання збитків
Чисті доходи від регресів
Частка перестраховика у понесених збитках
Чисті понесені збитки за страховими
виплатами

Обов’язкове
ризикове
страхування

Добровільне
ризикове
страхування

Страхування життя

Усього

168,104
11,602
(11,360)
(80,730)

517,497
34,672
(428)
(354,263)

53,062
1,094
(1,090)

738,663
47,368
(11,788)
(436,083)

87,616

197,478

53,066

338,160
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21

Адміністративні витрати
Адміністративні витрати Групи за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, представлені таким
чином:
2019

(у тисячах гривень)
Виплати працівникам
Орендні витрати
Професійні послуги
Знос і амортизація
Нарахування на виплати працівникам
Комісії банків
Витрати на обслуговування та ремонт
Витрати на телекомунікаційний зв'язок
Комунальні послуги
Інше
Адміністративні витрати за рік

22

94,274
28,247
11,435
13,402
16,460
15,379
5,836
2,891
2,679
18,305
208,908

Витрати на збут
Витрати на збут за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, представлені таким чином:
2019

(у тисячах гривень)
Виплати агентам та брокерам
Витрати на рекламу продуктів
Виплати працівникам
Податки на виплати співробітникам
Вартість бланків страхових договорів
Передстрахова експертиза, сюрвей
Інше

619,992
67,511
73,857
15,778
1,583
438
3,545

Витрати на збут за рік

782,704
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23 Фінансові доходи
Фінансові доходи за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, представлені таким чином:
2019

(у тисячах гривень)
Процентні доходи за депозитами та залишками на поточних
рахунках
Процентні доходи за облігаціями
Процентні доходи за внесками в гарантійні фонди МТСБУ
Доходи від активів в довірчому управлінні
Інше

110,747
39,524
8,705
1,751

Усього

251,841

91,114

24 Інші операційні доходи

Інші операційні доходи за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, представлені таким чином:
2019
(у тисячах гривень)
Комісія цедента
126,736
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
697
справедливою вартістю
Дохід від реалізації необоротних активів
157
Дохід від надання послуг із врегулювання збитків
664
1,282
Дохід від операційної оренди
Дохід від надання послуг асистансу третім сторонам
10,809
Інше
11,314
Усього

151,659

25 Інші операційні витрати

Інші операційні витрати за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, представлені таким чином:
2019
(у тисячах гривень)
Відрахування в МТСБУ
7,276
Витрати від операцій з валютою
13,280
Створення резерву зменшення корисності
6,162
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
1,937
справедливою вартістю
Оплата лікарняних та відповідні нарахування
1,343
Податок на доходи фізичних осіб
771
Благодійна та спонсорська допомога
764
Штрафи, пені
782
Витрати на надання асистанських послуг
31,856
Витрати на сплату 3% податку (див. Примітку 18)
65,190
Інше
6,054
Усього

135,415
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26

Управління ризиками, що виникають у зв’язку із страховою
діяльністю

(а)

Цілі управління ризиками та політика щодо зменшення ризиків, які виникають
у зв’язку із страховою діяльністю
При здійсненні основної діяльності зі страхування Група приймає на себе ризики збитку
фізичних осіб або організацій, які безпосередньо наражаються на такі ризики. Такі ризики
можуть бути пов’язані із страхуванням майна, відповідальності, страхуванням від нещасних
випадків, медичним страхуванням, страхуванням вантажів та страхуванням інших ризиків у
разі виникнення страхової події. У цій якості Група зазнає впливу невизначеності щодо
строків виплат за збитками, понесеними за страховими контрактами, та тяжкості таких
збитків. Основним ризиком є те, що частота виплат та тяжкість страхових збитків будуть
більшими, ніж очікувалося. Страхові випадки мають невпорядкований характер, і фактична
кількість та розмір страхових випадків протягом будь-якого року можуть відрізнятися від
розрахункових показників, отриманих за допомогою різних статистичних методик.
Група також зазнає ринкового ризику при здійсненні своєї страхової та інвестиційної
діяльності. Група управляє ризиками, пов’язаними із здійсненням страхової діяльності,
шляхом використання існуючих статистичних методів, перестрахування концентрації
ризиків, введення лімітів андеррайтингу, через процедури затвердження операцій, положення
щодо ціноутворення, а також оперативний моніторинг.

(ii)

Стратегія андеррайтингу
Стратегія Групи щодо андеррайтингу спрямована на урізноманітнення страхових продуктів
таким чином, щоб портфель Групи завжди включав кілька класів не пов’язаних між собою
ризиків, а кожний клас ризиків, у свою чергу, розподілявся по великій кількості полісів.
Управлінський персонал вважає, що такий підхід дозволяє зменшити варіативність ризиків.
Стратегія андеррайтингу викладена у бізнес-плані, який передбачає наявність класів та
підкласів страхових контрактів, які будуть підписані, та визначає території, на яких Група
видає страхові поліси. Стратегія впроваджується через методологічні рекомендації щодо
андеррайтингу, у яких визначені детальні правила андеррайтингу для кожного типу продукту.
Методологічні рекомендації містять концепції та процедури страхування, опис ризиків,
властивих тим чи іншим продуктам, умови та строки, права та зобов’язання, вимоги щодо
ведення документації, типові угоди/страхові поліси, обґрунтування застосування тарифів та
опис факторів, які можуть впливати на застосування тарифу. Розрахунки тарифів ґрунтуються
на вірогідності та можливих варіантах страхових випадків.
Управлінський персонал здійснює постійний контроль за дотриманням методологічних
рекомендацій з андерайтингу.

(iii)

Стратегія перестрахування
Група передає страхові ризики у перестрахування з метою обмеження ризику виникнення збитків
у зв’язку із страховою діяльністю. Для цього Група укладає договори перестрахування, що
охоплюють як індивідуальні, так і портфельні ризики. Укладення таких договорів
перестрахування дозволяє розподілити ризики та мінімізувати вплив збитків.
У визначенні стратегії Група керується статтею 30 Закону України «Про страхування». Частина
ризиків, яка залишається за Групою, залежить від оцінки суми конкретного ризику та виду
страхування.
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За умовами договорів перестрахування, перестраховик погоджується відшкодувати суму,
передану у перестрахування, у разі, якщо здійснюється виплата страхових збитків. У той же час у
Групи залишається зобов’язання перед власниками страхових полісів за контрактом, переданим
у перестрахування, у разі невиконання перестраховиком взятих на себе зобов’язань.
При виборі перестраховика Група бере до уваги його відносну платоспроможність.
Платоспроможність оцінюється на основі відкритої інформації про рейтинги, а також шляхом
внутрішніх досліджень.

(iv)

Ціноутворення
Група встановлює премії на рівні, що забезпечує перевищення суми отриманих премій та
отриманого інвестиційного доходу над загальною сумою збитків, витрат на врегулювання цих
збитків, витрат на асистанс та затрат на управління господарською діяльністю. Премії за
полісами встановлюються (ціноутворення) із застосуванням статистичного аналізу на основі
внутрішніх та зовнішніх історичних даних. Обґрунтованість ціноутворення тестується з
використанням методології та ключових показників ефективності по конкретних портфелях,
на апріорній основі (наприклад, тестування прибутку).
Фактори, що враховуються при ціноутворенні, відрізняються за страховими продуктами і
залежать від запропонованого покриття та виплат. Однак, як правило, вони включають:

(б)

•

очікувані збитки за власниками страхових полісів та відповідні очікувані виплати і їх
строки;

•

рівень та характер мінливості, пов’язаної з очікуваними виплатами. Це включає аналіз
статистичної інформації про збитки, а також врахування потенційних змін судової
практики, економічного клімату та демографічних тенденцій;

•

інші затрати на створення відповідного продукту, такі як витрати на збут, маркетинг,
адміністрування полісів, асистанс, а також витрати на врегулювання збитків;

•

фінансові умови, що відображають вартість грошових коштів у часі;

•

вимоги до капіталу та платоспроможності;

•

планові показники прибутковості;

•

кон’юнктуру страхового ринку, зокрема ціни на подібні продукти, встановлені
конкурентами.

Умови та строки страхових контрактів та характер ризиків, що покриваються
ними
Умови та строки страхових контрактів, які суттєво впливають на суму, строки та
невизначеність майбутніх грошових потоків від страхових контрактів, викладені далі. Крім
того, далі наведено аналіз основних продуктів Груип та способи, за допомогою яких вона
здійснює управління пов’язаними з ними ризиками.

(i)

Добровільне страхування майна
Продукти страхування майна включають, головним чином, страхування нерухомого майна та
вантажів.
66

Небанківська фінансова група “Група ПЗУ Україна”
Консолідована фінансова звітність на 31 грудня 2019 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату
Примітки до консолідованої фінансової звітності

Типові ризики, які покриває страхування нерухомого та іншого майна, включають ризик
пожежі, ураження блискавкою, вибуху, авіакатастрофи, ризики втрат або пошкодження в
результаті природних катастроф, пошкодження водою або внаслідок протиправних дій третіх
осіб. Одночасно зі страхуванням ризиків пошкодження чи втрати нерухомого майна
промисловим підприємствам пропонується страхування на випадок перерви господарської
діяльності. Згідно з цими контрактами, будь-які випадки перерви господарської діяльності
можуть виникати внаслідок або у зв’язку з пошкодженням чи втратою застрахованого майна.
Також досить активно Група страхує будівельно-монтажні ризики, які виникають при
будівництві об’єкту страхування, в тому числі страхування машин та обладнання від поломок,
страхування відповідальності при будівельно-монтажних роботах.
Згідно з договорами страхування вантажів, Група надає страхове покриття по вантажах, що
перевозяться авіаційним, морським, залізничним та автомобільним транспортом. Поліси
оформляються щодо кожного окремого перевезення, при цьому строк дії договору
страхування відповідає періоду транспортування вантажу.
(ii)

Страхування транспортних засобів (КАСКО) та обов’язкове страхування цивільної
відповідальності власників наземних транспортних засобів
Ця частина портфеля страхових продуктів Групи відноситься до договорів страхування
автотранспорту, включаючи як страхування транспортних засобів (КАСКО), так і
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
(ЦПВВТЗ).
Страхування транспортних засобів (КАСКО) пропонується для покриття ризиків
пошкодження чи втрати транспортного засобу внаслідок дорожньо-транспортної пригоди,
протиправних дій третіх осіб, а також інших ризиків, таких як: стихійне лихо, пожежа,
зовнішній вплив на застрахований транспортний засіб сторонніх предметів тощо. Страхові
договори, як правило, укладаються на один рік.
Група також пропонує аналогічне страхове покриття для залізничного та водного транспорту.
Договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників
транспортних засобів передбачають страхове покриття для власників транспортних засобів у
зв’язку з компенсацією, що підлягає сплаті третій особі в результаті шкоди, заподіяної майну,
життю або здоров’ю. За умовами полісу обов’язкового страхування цивільно-правової
відповідальності водіїв, які виїжджають за кордон (Зелена карта), відшкодування збитків
здійснюється згідно із законодавством країни, в якій сталася дорожньо-транспортна пригода.
Внаслідок цього, строк врегулювання збитків може бути тривалішим, і відшкодування збитків
сплачується у валюті, встановленій компанією, що здійснює врегулювання. Зазначені поліси
не передбачають лімітів ризику, а строк дії полісу “Зелена карта” може коливатися від
п’ятнадцяти днів до одного року.

(iii)

Інші види страхування
До інших страхових продуктів ризикового сегменту страхування відноситься страхування
цивільної відповідальності (власників автотранспортних засобів, перевізників та
експедиторів), загальної цивільної відповідальності перед третіми особами (в тому числі
професійної відповідальності), страхування від нещасних випадків, медичне страхування,
туристичне страхування та страхування фінансових ризиків.
Портфель особистого страхування Групи представлений такими видами, як добровільне
медичне страхування (відшкодування медичних витрат при зверненні застрахованої особи до
медичного, профілактичного чи фармацевтичного закладу з приводу розладу здоров’я чи
нещасного випадку), туристичне страхування (відшкодування медичних та інших витрат при
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поїздках закордон) та страхування від нещасного випадку (відшкодування витрат у разі
настання нещасного випадку, що призвів до розладу здоров’я, тимчасової чи постійної втрати
працездатності або смерті). При добровільному медичному страхуванні страхова сума
встановлюється як окремо на кожного застрахованого, так і по договору в цілому та залежить
від наповнення самої програми страхування.
Страхова сума за страхуванням від нещасного випадку може визначатися за домовленістю
між страховиком та страхувальником або дорівнювати сумі кредиту, якщо страхування є
обов’язковою умовою банку для надання кредиту фізичній особі.
Страхова сума за туристичним страхуванням встановлюється страховиком в залежності від
програми страхування чи вимог посольства країни, в яку вирушає застрахований.
При страхуванні відповідальності перед третіми особами страхова сума встановлюється
виходячи з максимальної суми грошових зобов’язань страхувальника, які можуть виникнути
при заподіянні ним шкоди майну, життю чи здоров’ю третіх осіб в процесі його звичайної
господарської діяльності або життєдіяльності. Крім того, договір страхування може
передбачати субліміти відповідальності за окремий ризик.
Найбільш значними ризиками за договорами страхування життя, що покривають додаткові
ризики, є ризики, які виникають в результаті нещасних випадків, що спричиняють фізичну
недієздатність чи смерть. Ці ризики суттєво відрізняються залежно від типу застрахованого
ризику та галузі. Зазначені ризики послаблюються завдяки диверсифікації великого портфеля
договорів страхування та диверсифікації за географічними регіонами України.
(iv)

Управління ризиками
Основними ризиками, пов’язаними зі страховими продуктами, описаними вище, є ризик
андеррайтингу, ризик зниження конкурентоспроможності та ризик збільшення страхових
виплат. Група також зазнає ризику завищення розміру понесених збитків або нечесної
поведінки з боку особи, що заявила про збиток.
Управління зазначеними ризиками здійснюється, головним чином, шляхом ціноутворення та
перестрахування. Група застосовує суворі критерії видачі страхових полісів з метою
утримання ризику збитків у прийнятних для Групи межах.

(в)

Концентрації ризиків, пов’язаних із страховою діяльністю
Основним аспектом страхового ризику, що виникає у Групи, є обсяг концентрації страхового
ризику, який може існувати, якщо конкретна подія або ряд подій можуть суттєво вплинути на
зобов’язання Групи. Така концентрація може виникнути у зв’язку з єдиним страховим
контрактом або через ряд пов’язаних контрактів, що мають подібні характеристики ризику, і
пов’язана з обставинами, в яких можуть виникнути значні зобов’язання. Важливим аспектом
концентрації страхових ризиків є те, що вона може виникати внаслідок накопичення ризиків
у рамках окремих контрактів чи групи пов’язаних контрактів.
Концентрація ризику може виникати як у разі настання страхових випадків з високим рівнем
тяжкості збитків, що відбуваються дуже рідко, таких, як стихійне лихо, так і в ситуаціях, коли
у андеррайтера існує упередження щодо конкретної групи, наприклад, за географічною
ознакою.
Група здійснює управління цими ризиками у подвійний спосіб. По-перше, управління
ризиком здійснюється через належний андеррайтинг. Андеррайтерам не дозволяється
страхувати ризики, якщо очікуваний прибуток не є порівнянним з ризиками, прийнятими на
себе страховиком. По-друге, управління ризиком здійснюється шляхом його передачі у
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перестрахування. Група оцінює затрати та вигоди, пов’язані з програмою перестрахування, на
постійній основі.

(г)

Сукупний обсяг ризиків за укладеними страховими контрактами
Група встановлює загальний сукупний обсяг ризиків за укладеними страховими контрактами,
який вважається прийнятним у контексті концентрації ризиків. Вона здійснює моніторинг таких
ризиків як на момент укладення відповідного страхового поліса, так і в подальшому на
періодичній основі шляхом аналізу звітів, які відображають динаміку накопичення основних
страхових ризиків, що виникають у Групи.

(д)

Ризик перестрахування
Група передає страхові ризики у перестрахування з метою обмеження ризику збитків за різними
договорами страхування, які покривають індивідуальний і портфельний ризики. Такі договори
перестрахування розподіляють ризик і мінімізують вплив збитків. Частина ризиків, яка
залишається за Групою, залежить від оцінки суми конкретного ризику та виду страхування.
За умовами договорів перестрахування, перестраховик погоджується відшкодувати суму,
передану у перестрахування, у разі, якщо здійснюється виплата страхових збитків. У той же час у
Групи залишається зобов’язання перед власниками страхових полісів за контрактом, переданим
у перестрахування, у разі невиконання перестраховиком взятих на себе зобов’язань.
При виборі перестраховика Група бере до уваги його відносну платоспроможність та керується
положеннями відповідних законодавчих актів. Платоспроможність оцінюється на основі
відкритої інформації про рейтинги, а також шляхом внутрішніх досліджень.

(е)

Оцінка зобов’язань
Розкриття інформації щодо оцінки зобов’язань здійснюється з метою ілюстрації ризиків Групи,
пов’язаних зі страховою діяльністю. У таблицях порівнюються збитки, виплачені за роками
настання страхового випадку, з резервами, створеними по цих збитках. У верхній частині
таблиці показані поточні оцінки кумулятивних збитків і зміни розрахункових показників
страхових збитків на кінець наступного звітного періоду чи року настання страхового випадку.
Розрахункові суми збитків збільшуються або зменшуються по мірі виплати збитків та
отримання більш повної інформації щодо частоти та тяжкості невиплачених страхових збитків.
У нижній частині таблиці загальна сума страхового резерву, відображена у Консолідованому
Звіті про фінансовий стан, узгоджується з розрахунковим показником кумулятивних збитків.
У цьому розділі також подані таблиці окремих страхових вимог за основними напрямками
ризикової страхової діяльності Групи.
Хоча інформація у таблицях дає історичну перспективу адекватності оцінок невиплачених
збитків за попередні роки, користувачам цієї фінансової звітності не слід екстраполювати
надлишки або нестачі невиплачених збитків у минулому на поточні залишки невиплачених
збитків. Група вважає, що оцінка загальної суми зобов’язань Групи за невиплаченими збитками
за страховими контрактами на кінець 2019 року є адекватною. Однак через невизначеність
процесу створення страхових резервів не можна бути впевненим у тому, що такі залишки у
кінцевому підсумку виявляться адекватними.
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Аналіз сум зобов’язань по збитках (валова сума) – Добровільне страхування
майна
Рік страхового випадку
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Усього

21,332

6,954

12,535

101,753

203,795

79,738

426,107

14,879

5,623

11,165

165,905

204,536

-

402,108

21,374

5,233

10,715

224,024

-

-

261,346

через три роки

15,639

5,229

10,812

-

-

-

31,680

через чотири роки

15,661

5,457

-

-

-

-

21,118

через п'ять років

15,693

-

-

-

-

-

15,693

Оцінка кумулятивних збитків

15,693

5,457

10,812

224,024

204,536

79,738

540,260

Кумулятивні виплати до 31
грудня 2019р.

15,199

5,157

10,445

39,497

98,638

8,155

177,091

Зобов'язання, визнане на 31
грудня 2019р.

493

300

368

184,527

105,898

71,583

363,169

(у тисячах гривень)
Оцінка фактичних затрат на
відшкодування збитків
на кінець року страхового
випадку
через один рік
через два роки

Збільшення оцінки фактичних затрат на відшкодування збитків у 2019 році по страхових
випадках 2017 року на 47,949 тисяч гривень пов’язано із судовим рішенням не на користь
Групи, що було прийняте після звітної дати, але вважається подією, яка вимагає коригування на
дату звітного періоду згідно МСБО 10 «Події після звітного періоду». Інші зміни оцінок
фактичних затрат на відшкодування збитків у 2019 році по страхових випадках 2014 – 2018
років пов’язані з врегулюванням збитків, переглядом розмірів резервів.

Аналіз сум зобов’язань по збитках (валова сума) – Страхування наземного
транспорту
Рік страхового випадку
(у тисячах гривень)
Оцінка фактичних затрат на
відшкодування збитків
на кінець року страхового
випадку
через один рік

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Усього

74,478

78,853

104,434

155,709

199,949

200,439

813,862

74,607

80,502

104,085

156,095

207,021

-

622,310

через два роки

74,627

80,004

104,364

157,112

-

-

416,107

через три роки

74,612

80,298

103,936

-

-

-

258,846

через чотири роки

74,562

80,300

-

-

-

-

154,862

через п'ять років

74,540

-

-

-

-

-

74,540

Оцінка кумулятивних збитків

74,540

80,300

103,936

15,112

207,021

200 439

823,348

Кумулятивні виплати до 31
грудня 2019р.

74,462

80,193

103,630

156,187

204,878

166 408

785,758

Зобов'язання, визнане на 31
грудня 2019р.

78

108

306

924

2,143

34,031

37,590

Збільшення оцінки фактичних затрат на відшкодування збитків у 2019 році по страхових
випадках 2017 – 2018 років пов’язане з врегулюванням збитків (більша, ніж початково
зарезервована, сума виплат; судові справи; перегляд відмов у виплатах), переглядом розміру
статистичного оціночного резерву та розміру резервів.
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Аналіз сум зобов’язань по збитках (валова сума) – Обов’язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів перед
третіми особами
Рік страхового випадку
(у тисячах гривень)
Оцінка фактичних затрат на
відшкодування збитків
на кінець року страхового
випадку
через один рік

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Усього

32,930

46,190

75,086

119,845

117,322

111,910

503,283

32,544

49,584

83,679

137,509

132,309

-

435,625

через два роки

32,401

50,583

84,687

139,508

-

-

307,179

через три роки

32,700

50,617

84,225

-

-

-

167,542

через чотири роки

32,689

50,239

-

-

-

-

82,928

через п'ять років

32,737

-

-

-

-

-

32,737

Оцінка кумулятивних збитків

32,737

50,239

84,225

139,508

132,309

111,910

550,928

Кумулятивні виплати до 31
грудня 2019р.

32,573

49,768

82,333

133,406

122,778

74,528

495,386

Зобов'язання, визнане на 31
грудня 2019р.

164

470

1,892

6,102

9,531

37,382

55,541

Зміна оцінки фактичних затрат на відшкодування збитків у 2019 році по страхових випадках
2014-2018 років обумовлена результатами прийнятих судових рішень, відкриттям нових
судових проваджень та переглядом розмірів резервів.

Аналіз сум зобов’язань по збитках (валова сума) – Зелена карта
Рік страхового випадку
(у тисячах гривень)
Оцінка фактичних затрат на
відшкодування збитків
на кінець року страхового
випадку
через один рік

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Усього

11,895

23,262

29,675

33,849

37,001

51,651

187,333

16,039

49,896

28,640

41,243

33,838

-

169,656

через два роки

15,417

50,720

29,456

42,490

-

-

138,083

через три роки

28,258

49,590

29,146

-

-

-

106,994

через чотири роки

27,567

44,522

-

-

-

-

72,089

через п'ять років

25,485

-

-

-

-

-

25,485

Оцінка кумулятивних збитків

25,485

44,522

29,146

42,490

33,838

51,651

227,132

Кумулятивні виплати до 31
грудня 2019р.

15,127

42,786

25,201

35,306

25,274

13,424

157,118

Зобов'язання, визнане на 31
грудня 2019р.

10,358

1,735

3,946

7,185

8,565

38,227

70,016

Збитки в розмірі 11,741 тисяча гривень були виключені з трикутників страхових виплат за
видом страхування «Зелена карта», так як вони виникли раніше, ніж 6 років тому, а Група
використовує аналіз достатності на основі останніх 6 років виплат. Збитки були включені в
резерв виплат станом на 31 грудня 2019 року. З них 10,568 тисяч гривень – збиток 2004 року
(відповідно до політики Групи значні збитки, що трапляються нечасто повинні виключатися
з аналізу та розглядатися окремо).
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Зміна оцінки фактичних затрат на відшкодування збитків у 2019 році по страхових випадках
2014-2018 років обумовлена зміною курсу валют, несвоєчасним отриманням інформації про
збитки, що сталися.
Інші види ризикового страхування займають 385,058 тисяч гривень в резервах виплат, що
становить 43.98% від загальної суми резерву виплат, 24.92 % з яких відносяться до
страхування с/г тварин, 7.28% - страхування цивільної відповідальності, 4.94% - авіаційне
страхування, 2.64% - страхування подорожуючих за кордон, 4.21% - інші види.
Загальна валова сума неврегульованих зобов’язань по збитках по ризиковому страхуванню
згідно з даними трикутників сукупних збитків, розкрита разом із збитками, що вилучаються
із трикутників сукупних збитків, як описано вище, і разом із резервним фондом ануїтету в
розмірі 3,220 тисяч гривень, резервом на врегулювання збитків в розмірі 33,304 тисяч гривень
та валовою сума неврегульованих зобов’язань по збитках по страхуванню життя в розмірі
44,559 тисяч гривень складає загальний резерв по збитках станом на 31 грудня 2019 р.,
визнаний у рядку 1532 балансу Групи.

(є)

Страхування життя
Основним ризиком для Групи за договорами страхування життя є те, що суми і строки фактичних
збитків і виплат можуть відрізнятися від очікуваних через вплив таких факторів, як частота
виплат, тяжкість збитків, здійснені фактичні виплати та подальші зміни довгострокових збитків.
У зв’язку з цим метою Групи є забезпечення достатніх резервів для покриття зобов’язань.
Зазначений ризик послаблюється завдяки диверсифікації великого портфеля договорів
страхування. Мінливість ризиків забезпечується також ретельним вибором і впровадженням
стратегії андерайтингу, а також використанням перестрахування.
Далі представлені основні ризики Групи, пов’язані з договорами страхування життя.
Одним з основних припущень є таблиця смертності, яка використовується для розрахунку
страхових тарифів. Таблиця смертності, яку використовує Група, відображає досвід попередніх
років і включає маржу безпеки як додаткову маржу. Таблиці смертності регулярно перевіряються,
при цьому враховуються такі фактори, як стать, вік, страхова сума тощо.
Особлива увага приділяється процесу андерайтингу. Група розробила спеціальні процедури,
інструкції, посібники і форми для забезпечення цього процесу. Також встановлюються ліміти на
андерайтинг.
З метою зменшення ризику, пов’язаного з рівнем смертності та захворюваності, Група укладає
також договори перестрахування на суми, що перевищують встановлені ліміти.
Група також регулярно переглядає ризик довголіття.
Оцінка ризику дострокового припинення дії договорів проводиться щоквартально. Результати
такого аналізу беруться до уваги при розрахунку тарифів, а також для вжиття інших заходів,
спрямованих на адекватне обслуговування зобов’язань за договорами страхування та оптимізацію
політик андерайтингу.
Найбільш значними ризиками за договорами загального страхування, що покривають додаткові
ризики, є ризики, які виникають в результаті нещасних випадків, що спричиняють фізичну
недієздатність чи смерть. Ці ризики суттєво відрізняються залежно від типу застрахованого
ризику та галузі.
Зазначені ризики послаблюються завдяки диверсифікації великого портфеля договорів
страхування та диверсифікації за географічними регіонами України.
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Нижче наведена таблиця, що показує рівень концентрації страхових резервів Групи за страховими
полісами із страхування життя у розрізі страхових продуктів Групи станом на 31 грудня 2019 р.:

(у тисячах гривень)
Страхування життя на випадок смерті
Страхування на випадок смерті або
дожиття
Додаткові програми страхування життя
Усього страхування життя

Валові страхові
резерви за
страховими
контрактами

Частка
перестраховика у
страхових резервах

Чисті страхові
резерви за
страховими
контрактами

10,510

(3,126)

7,384

740,802

(799)

740,003

31,160

(1,219)

29,941

782,472

(5,144)

777,328

Нижче наведена таблиця, що показує рівень концентрації страхових резервів Групи за страховими
полісами із страхування життя у розрізі страхових продуктів Групи станом на 1 січня 2019 р.:

(у тисячах гривень)

Валові страхові
резерви за
страховими
контрактами

Частка
перестраховика у
страхових резервах

Чисті страхові
резерви за
страховими
контрактами

Страхування життя на випадок смерті
Страхування на випадок смерті або
дожиття
Додаткові програми страхування життя

7,822

(2,511)

5,311

604,518
23,676

(451)
(816)

604,067
22,860

Усього страхування життя

636,016

(3,778)

632,238

Основні припущення, використані при визначенні суми страхових резервів
Страхування життя
Визначення суми зобов’язань і вибір припущень вимагає застосування суттєвих суджень.
Використовувані припущення ґрунтуються на досвіді попередніх років, поточних внутрішніх
даних, зовнішніх ринкових показниках та порівняльних оцінках, що відображають поточні
ринкові курси, які можна спостерігати, та іншій оприлюдненій інформації. Припущення та
обачні оцінки визначаються на дату оцінювання, при цьому не береться до уваги можливий
вигідний вплив добровільного припинення дії договору. Після цього припущення підлягають
постійній оцінці з метою забезпечення реалістичних і обґрунтованих оцінок.
Основні припущення, щодо яких оцінка зобов’язань є особливо чутливою, є наступними:
Показник смертності
Припущення формуються на основі стандартних таблиць за галузями та на
загальнонаціональному рівні відповідно до типу договору страхування. Припущення
відображають досвід попередніх років і коригуються за необхідності для відображення
власного досвіду Групи. При цьому робиться належна, але не надмірно обережна оцінка
очікуваних у майбутньому покращень. Припущення розрізняються за статтю, класами
андерайтингу та типами договорів.
Підвищення показників смертності призведе до значної кількості збитків, які можуть
виникати раніше, ніж очікувалось. Внаслідок цього, витрати Групи збільшаться, а прибуток
зменшиться.
Витрати
Припущення щодо операційних витрат відображають прогнозні витрати на ведення і
обслуговування чинних страхових полісів та пов’язані з цим накладні витрати. Поточний
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рівень витрат розглядається як належна витратна база, скоригована на очікувану інфляцію,
якщо це доцільно.
Збільшення витрат може привести до збільшення виплат, внаслідок чого прибутки Групи
зменшаться.
Ставка дисконту
Резерви страхування життя визначаються через очікувані грошові потоки страхових премій,
виплат за страховими випадками, витрат на обслуговування та продовження полісів,
дисконтовані за допомогою ставки дисконтування, що визначається виходячи з очікуваної
доходності по активах, які покривають резерви страхування життя.
Зменшення ставки дисконту приведе до збільшення вартості зобов’язання із страхування і
таким чином зменшить прибутки учасників.
Чутливість
Для розрахунку чутливості за основу взято резерв нетто-премій (за вирахуванням резерву
незароблених премій, резерву бонусів та додаткової цильмеризації). Спершу проведено
розрахунок на 31 грудня 2019 р. без зміни початкових параметрів (параметрів, з якими
розраховано тариф – смертність, гарантована дохідність). Далі розраховувався резерв неттопремій за умови, що смертність зросте (зменшиться) на 10% або гарантована дохідність зросте
(упаде) на 0.25% (адитивно). Оскільки дострокові припинення договорів не були враховані
при розрахунку тарифів та резервів, цей фактор може мати односторонній ефект, тобто це
призведе до зниження резерву на підставі коефіцієнту грошової викупної вартості. Вплив
коливання курсу валют є несуттєвим за рахунок повного покриття валютного резерву
активами у відповідній валюті.
Нижче наведена таблиця з розрахунками станом на 31 грудня 2019 р.:
Основні суттєві фактори
впливу

Зміна в
припущеннях

Вплив на валові
страхові
резерви за
договорами
страхування
життя

Смертність

+10%

4.1%

4.1%

(19,220)

Смертність

-10%

(3.6%)

(3.6%)

16,963

-0.25%
+0.25%

10.5%
(8.8%)

10.5%
(8.8%)

(49,561)
41,466

Гарантована дохідність
Гарантована дохідність

Вплив на чисті
страхові
резерви за
договорами
страхування
життя

Вплив на
прибуток до
оподаткування,
тис. грн.

Нижче наведена таблиця з розрахунками станом на 1 січня 2019 р.:
Основні суттєві фактори
впливу

Зміна в
припущеннях

Вплив на валові
страхові резерви
за договорами
страхування
життя

Вплив на чисті
страхові резерви
за договорами
страхування
життя

Вплив на
прибуток до
оподаткування,
тис. грн.

Смертність

+10%

4.1%

4.1%

(16,088)

Смертність

-10%

(3.5%)

(3.5%)

13,967

-0.25%
+0.25%

10.1%
(8.4%)

10.1%
(8.4%)

(40,043)
33,223

Гарантована дохідність
Гарантована дохідність

Резерви збитків за договорами страхування (включаючи збитки, понесені власниками полісів,
але не врегульовані, та збитки понесені власниками полісів, але не заявлені) створюються для
забезпечення загальної суми остаточної вартості зобов’язань з виплати понесених збитків, які
оцінюються виходячи з відомих фактів на звітну дату, включаючи повідомлення щодо
потенційних збитків, досвід врегулювання аналогічних збитків та судову практику на звітну
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дату.
Група використовує всю наявну інформацію для оцінки резерву заявлених збитків,
включаючи витрати на коригування резерву по кожному класу договорів страхування.

27 Операції з пов’язаними сторонами
У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», пов’язаними
вважаються сторони, одна з яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати
на операційні та фінансові рішення іншої сторони. Під час розгляду можливих відносин
пов’язаних сторін особлива увага приділяється як сутності, так і юридичній формі таких
відносин.
Протягом року, що закінчився 31 грудня 2019 р., пов’язаними сторонами Груип були
акціонери Групи, ключовий управлінський персонал та компанії під спільним контролем. На
31 грудня і 1 січня 2019 р. та за 2019 рік Група мала такі залишки за розрахунками та операції
з пов’язаними сторонами:
Пов'язана
сторона
(у тисячах гривень)
Powszechny Zaklad
Ubezpiczen S.A.
(материнська
компанія)

Ключовий
управлінський
персонал

Вид операції

31 грудня
2019 р.

Вихідне перестрахування
Право вимоги до перестраховика
Комісія цедента
Тантьєма
Посередницькі послуги із врегулювання
збитків
Страхові відшкодування в порядку регресу
Доля перестраховика в регресах
Винагорода

2019 р.

(186,818)
80,997
(19,894)
11,585

(258,569)
176,697
47,563
5,752

1 січня 2019
р.

(176,968)
81,623
(43,843)
11,269

2,696

664

1,583

-

(514)
(10,295)

-

(6,107)

(29,071)

(8,566)

28 Зобов’язання та непередбачені зобов’язання
(а)

Непередбачені податкові зобов’язання
Група здійснює більшу частину операцій в Україні і тому має відповідати вимогам
українського податкового законодавства. Для української системи оподаткування
характерним є наявність численних податків та законодавство, яке часто змінюється, може
застосовуватися ретроспективно, мати різну інтерпретацію, а в деяких випадках є
суперечливим. Нерідко виникають протиріччя у тлумаченні податкового законодавства між
місцевою, обласною і державною податковими адміністраціями та між Національним банком
України і Міністерством фінансів. Податкові декларації підлягають перевірці з боку різних
органів влади, які згідно із законодавством уповноважені застосовувати суворі штрафні
санкції, а також стягувати пеню. Податкова звітність за рік підлягає податковій перевірці
протягом наступних трьох календарних років, але за деяких обставин такий період може бути
подовжений. Ці факти створюють значно серйозніші податкові ризики в Україні, ніж ті, які є
типовими для країн з більш розвиненими системами оподаткування.
Управлінський персонал вважає, виходячи зі свого тлумачення податкового законодавства,
офіційних роз’яснень і судових рішень, що податкові зобов’язання були належним чином
відображені в обліку. Однак відповідні органи можуть інакше тлумачити зазначені вище
положення, і, якщо вони зможуть довести обґрунтованість своїх тлумачень, виконання їх
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рішень може суттєво вплинути на цю консолідовану фінансову звітність. У цій консолідованій
фінансовій звітності не був створений резерв по потенційних штрафних санкціях, пов’язаних
з оподаткуванням.

(б)

Судові процеси
У ході звичайної діяльності Група залучається до різних судових процесів. На думку
управлінського персоналу, результати цих процесів не вплинуть суттєво на фінансовий стан
чи результати операцій.

29

Управління фінансовими ризиками
Управління ризиками є важливим фактором для страхового бізнесу і суттєвим елементом
операцій Групи. Діяльності Групи притаманний страховий ризик та різні фінансові ризики,
включаючи валютний ризик, ризик ліквідності, кредитний ризик, ринковий ризик та
процентний ризик.

(а)

Управління капіталом
Політика Групи передбачає підтримку стабільного рівня капіталу з метою забезпечення
належної довіри з боку інвесторів, кредиторів та інших учасників ринку, а також для
забезпечення сталого розвитку бізнесу у майбутньому. Група здійснює моніторинг доходності
капіталу, яку вона визначає як відношення чистих операційних доходів до загальної суми
власного капіталу.

(б)

Політики та процедури управління ризиками
Політики Групи щодо управління ризиками визначаються з метою виявлення, аналізу та
управління ризиками, з якими стикається Група, встановлення належних лімітів ризиків і
засобів контролю за ними, постійного моніторингу рівнів ризиків і дотримання лімітів.
Політики і процедури управління ризиками регулярно переглядаються з метою відображення
змін ринкових умов, продуктів і послуг, що пропонуються, та провідних практик.
Керівництво Групи несе загальну відповідальність за здійснення нагляду за структурою
управління ризиками. Управлінський персонал Групи несе відповідальність за управління
ключовими ризиками, розробку та впровадження процедур управління та контролю за
ризиками, а також за затвердження договорів страхування на значні суми.

(в)

Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість фінансового інструмента чи
майбутні грошові потоки за фінансовим інструментом будуть коливатися у зв’язку зі змінами
ринкових курсів. Ринковий ризик включає валютний ризик, процентний ризик та ризик зміни
інших курсів. Ринковий ризик виникає у зв’язку з відкритими позиціями за процентними
ставками, валютами і фондовими фінансовими інструментами, на які впливають загальні і
специфічні зміни на ринку та зміни рівня нестабільності ринкових курсів.
Метою управління ринковим ризиком є управління та контроль за збереженням рівня
ринкового ризику в прийнятних межах з одночасною оптимізацією прибутковості по
операціях.
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(i)

Процентний ризик
Група зазнає впливу коливань ринкових процентних ставок на свій фінансовий стан та
грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватися в результаті таких змін, але може і
зменшуватися або призводити до збитків у разі виникнення несподіваних змін. Група не має
фінансових активів чи зобов’язань з плаваючими процентними ставками.
Далі у таблиці представлені ефективні процентні ставки по основних фінансових активах, по
яких нараховуються проценти, у розрізі основних валют: за справедливою вартістю через
інший сукупний дохід (FVOCI) та за справедливою вартістю через прибуток або збиток
(FVTPL)
31 грудня 2019 р.

1 січня 2019 р.

16.54%

17.76%

-

17.88%
5.49%

17.14%
5.44%
-

16.87%
5.44%
4.06%

10.30%

6.18%

15.22%

17.83%

15.79%
4.92%
3.12%

16.52%
4.29%
3.15%

3.00%
2.07%
14.44%

3.66%
2.66%
18.18%

16.66%

-

(% річних)
Активи
ОВДП за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
- гривні
ОВДП за справдливою вартістю через прибуток або збиток
- гривні
- долари США
ОВДП за амортизованою вартістю
- гривні
- євро
- долари США
Грошові кошти та їх еквіваленти
Поточні рахунки
- гривні
Депозити зі строками виплат до 100 днів
- гривні
Депозити в банках (більше 100 днів)
- гривні
- долари США
- євро
Гарантійний довгостроковий депозит у МТСБУ
- долари США
- євро
- гривні
Гарантійний внесок у МТСБУ - ОВДП за амортизованою вартістю
- гривні

Аналіз чутливості іншого сукупного прибутку і капіталу в результаті змін справедливої
вартості фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням
переоцінки як прибутку або збитку або у складі іншого сукупного доходу, до змін у
процентних ставках, які базуються на позиції, що діяла станом на 31 грудня 2019 р. та
1 січня 2019 р. на основі спрощеного сценарію зі 100 базовими пунктами симетричного
падіння або зростання кривих прибутковості, виглядає наступним чином:
31 грудня 2019 р.

(у тисячах гривень)
100 б.п. одночасне падіння
100 б.п. одночасне зростання

Чистий
прибуток
або збиток

1 січня 2019 р.

Капітал

Чистий
прибуток
або збиток

Капітал

(153)

(153)

(576)

(576)

153

153

576

576
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(ii)

Валютний ризик
У Групи виникає валютний ризик у зв’язку з операціями з іноземними контрагентами.
Валютою, що викликає цей ризик, є переважно Євро. Законодавство України обмежує
можливості Групи хеджувати валютний ризик, тому Група не хеджує свій валютний ризик.
Однак управлінський персонал враховує валютний ризик при виборі валюти розрахунків з
перестраховиками та постачальниками товарів і послуг.
Рівень валютного ризику Групи на 31 грудня 2019 р. представлений таким чином:
(у тисячах гривень)
Фінансові активи на
31 грудня 2019 р.
Фінансові активи по
амортизованій вартості
Фінансові активи за справедливою
вартістю з переоцінкою через
інший сукупний дохід
Частка перестраховика в
страхових резервах
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Гарантійний довгостроковий
депозит у МТСБУ
Дебіторська заборгованість зі
страхування
Права вимоги до перестраховиків
Депозити в банках
Грошові кошти та їх еквіваленти
Усього фінансових активів

Фінансові зобов'язання на
31 грудня 2019 р.
Страхові резерви
Кредиторська заборгованість за
перестрахування
Інші зобов’язання за страховою
діяльністю
Інша кредиторська заборгованість
Зобов'язання за орендою (МСФЗ
16)
Усього фінансових зобов’язань

Гривня

Долар
США

Інші
валюти

Євро

Усього

770,663

6,000

-

-

776,663

18,623

-

-

-

18,623

1,008,542

-

14,421

3,116

1,026,079

8, 607

-

2,868

-

11,475

236,633

12,522

29,730

-

278,885

103,897

62

2,700

-

106,659

190,200
440,111
252,669

3,263
58,331
2,390

59,212
770

60

193,463
557,654
255,889

3,029,945
,

82,568
,

109,701
,

3,176
,

3,225,390
,

2,216,571

69,108

98,429

17,192

387,637

2,485

4,843

5,154

400,119

69,082

-

-

-

69,082

14,833

-

-

-

14,833

783

-

-

-

-

2,688,906
,

71,593
,

103,272
,

22,346
,

2,886,117
,

2,401,300

78

Небанківська фінансова група “Група ПЗУ Україна”
Консолідована фінансова звітність на 31 грудня 2019 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату
Примітки до консолідованої фінансової звітності

Рівень валютного ризику Групи на 1 січня 2019 р. представлений таким чином:
(у тисячах гривень)
Фінансові активи на
1 січня 2019 р.
Фінансові активи по
амортизованій вартості
Фінансові активи за справедливою
вартістю з переоцінкою через
прибутки або збитки
Фінансові активи за справедливою
вартістю з переоцінкою через
інший сукупний дохід
Частка перестраховика в
страхових резервах
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Гарантійний довгостроковий
депозит у МТСБУ
Дебіторська заборгованість зі
страхування
Права вимоги до перестраховиків
Депозити в банках
Грошові кошти та їх еквіваленти
Усього фінансових активів

Фінансові зобов'язання на
1 січня 2019 р.
Страхові резерви
Кредиторська заборгованість за
перестрахування
Інші зобов’язання за страховою
діяльністю
Інша кредиторська заборгованість
Усього фінансових зобов’язань

Гривня

Долар
США

Інші
валюти

Євро

Усього

565,208

6,855

21,647

-

593,710

32,551

4,225

-

-

36,776

33,370

-

-

-

33,370

759,281

-

35,218

-

794,499

8,599

-

-

-

8,599

174,687

13,015

19,109

-

206,811

151,705

28

1,856

-

153,589

123,818
294,020
160,983

1,233
126,486
132

439
30,232
130

-

125,490
450,738
161,245

2,304,222
,

151,974
,

108,631
,

-

2,564,827
,

1,685,178

95,402

131,046

2,006

1,913,632

365,999

1,234

-

-

367,233

47,737

-

-

-

47,737

7,109

-

11

52

7,172

2,106,023
,

96,636
,

131,057
,

2,058
,

2,335,774
,

,

Аналіз чутливості
У наступній таблиці представлений аналіз чутливості Групи до збільшення і зменшення
курсів долара США та євро до гривні. Використовуваний відсоток коливання курсу - це
очікуваний рівень збільшення/(зменшення) курсу, який використовується Групою при
складанні внутрішніх звітів щодо валютного ризику для основного управлінського персоналу
і який являє собою оцінку управлінського персоналу щодо можливої зміни курсів обміну
валют. Аналіз чутливості включає тільки залишки монетарних активів, виражених в
іноземних валютах, та коригує їхнє перерахування у функціональну валюту на кінець періоду
з урахуванням зміни курсів обміну валют. Аналіз чутливості включає зовнішні фінансові
зобов’язання та фінансові активи, деноміновані у валюті, яка відрізняється від функціональної
валюти.
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Аналіз чутливості на 31 грудня 2019 р.

(у тисячах гривень)
Прибуток до оподаткування

Вплив долара США
Гривня
Гривня
10%
(10%)
ослаблення
зміцнення
1,098

(1,098)

Вплив Євро
Гривня
Гривня
10%
(10%)
ослаблення
зміцнення
643

(643)

Аналіз чутливості на 1 січня 2019 р.

(у тисячах гривень)
Прибуток до оподаткування

(г)

Вплив долара США
Гривня
Гривня
10%
(10%)
ослаблення
зміцнення
5,534

(5,534)

Вплив Євро
Гривня
Гривня
10%
(10%)
ослаблення
зміцнення
(2,243)

2,243

Кредитний ризик
Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку для Групи в результаті невиконання
клієнтом або контрагентом за фінансовим інструментом своїх зобов’язань за договором.
Кредитний ризик виникає у зв’язку з фінансовими активами.
Максимальний рівень кредитного ризику Групи, як правило, відображається балансовою
вартістю фінансових активів, визнаних на звітну дату. Вплив можливого згортання активів і
зобов’язань з метою зниження рівня потенційного кредитного ризику є незначним.
Страхова та інша дебіторська заборгованість
Група здійснює моніторинг рівня ризику стосовно окремих власників страхових полісів та груп
власників страхових полісів у рамках процесу кредитного контролю. У випадках існування
значного ризику щодо окремих власників страхових полісів або однорідних груп власників
страхових полісів проводиться фінансовий аналіз. З метою зменшення ризику несплати
власниками страхових полісів належних сум усі видані поліси містять спеціальні положення,
згідно з якими у разі несплати страхових внесків у визначені строки страховий поліс анулюється.
Укладаючи страхові договори, які не можуть бути анульовані, Група має на меті отримання
страхових премій на момент початку дії страхового покриття.
Всі посередники повинні відповідати мінімальним вимогам, встановленим на рівні Групи.
Моніторинг кредитних рейтингів посередників та історії їх платежів проводиться на регулярній
основі.
Група застосовує також політику управління ризиком, що виникає у зв’язку з діяльністю
контрагентів за договорами перестрахування. Група оцінює кредитоспроможність усіх
перестраховиків шляхом вивчення загальнодоступної інформації щодо рейтингів та проведення
внутрішніх досліджень. Регулярна оцінка впливу невиконання зобов’язань перестраховиком та
відповідне управління цим процесом здійснюються у масштабі групи.
Для індивідуально несуттєвих дебіторів кожна з компаній Групи використовує матрицю
розрахунку резерву для оцінки очікуваних кредитних збитків. Рівні збитковості
розраховуються з використанням методу “ставки рефінансування” виходячи з вірогідності
руху дебіторської заборгованості послідовними етапами прострочення аж до моменту
списання на рівні окремих компаній. Ставки резервування розраховуються на основі даних
про збитки окремих компаній Групи за минулі періоди.
Макрочинники мають незначний вплив на історичні рівні збитковості у зв’язку з
короткостроковим характером дебіторської заборгованості Групи.
80

Небанківська фінансова група “Група ПЗУ Україна”
Консолідована фінансова звітність на 31 грудня 2019 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату
Примітки до консолідованої фінансової звітності

Група не вимагає застави по дебіторській заборгованості за продукцію, товари, роботи,
послуги, передоплаті та інших фінансових інструментах.
Інформація про збитки від зменшення корисності страхової та іншої дебіторської
заборгованості подається у Примітці 10.
У наступній таблиці представлена інформація про рівень кредитного ризику та очікувані
кредитні збитки від дебіторської заборгованості, що входить до складу портфеля дебіторської
заборгованості індивідуально несуттєвих клієнтів, оцінюваної у сукупності, в розрізі окремих
компаній Групи на 31 грудня 2019 р.:
Компанія 1

Середньозважений

Валова

рівень збитковості

балансова
вартість

(у тисячах гривень)
Поточна (не прострочена)
Прострочена на 1-90 днів
Прострочена на 91-180 днів
Прострочена на 181-365 днів
Прострочена більш ніж на 365 днів
Компанія 2
Поточна (не прострочена) та
прострочена на 1-30 днів
Прострочена на 31-60 днів
Прострочена на 61-90 днів
Прострочена на 91-180 днів
Прострочена більш ніж на 180 днів
Усього

Усього

збитки

знецінена

(Примітка 10) заборгованість

91,587
3,513
3,708
2,057
1,903

(702)
(1,854)
(1,646)
(1,903)

Ні
Ні
Так
Так
Так

15%

9,055

(1,358)

Ні

25%
50%
75%
100%

3,041
16
39
2

(760)
(8)
(29)
(2)

Ні
Ні
Так
Так

7%

114,921

(8,262)

Середньозважений

Валова

Резерв під

Кредитно-

рівень збитковості

балансова

збитки

знецінена

вартість

(у тисячах гривень)
Поточна (не прострочена)
Прострочена на 1-90 днів
Прострочена на 91-180 днів
Прострочена на 181-365 днів
Прострочена більш ніж на 365 днів
Компанія 2
Поточна (не прострочена) та
прострочена на 1-30 днів
Прострочена на 31-60 днів
Прострочена на 61-90 днів
Прострочена на 91-180 днів
Прострочена більш ніж на 180 днів

Кредитно-

0%
20%
50%
80%
100%

Рівень кредитного ризику станом на 1 січня 2019 р.:
Компанія 1

Резерв під

(Примітка 10) заборгованість

0%
20%
50%
80%
100%

139,120
5,446
2,094
3,184
1,525

(1,089)
(1,047)
(2,547)
(1,525)

Ні
Ні
Так
Так
Так

15%

7,351

(1,102)

Ні

25%
50%
75%
100%

2,891
22
11

(723)
(11)
(11)

Ні
Ні
Так
Так

5%

161,644

(8,055)
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Середньозважений рівень збитковості було виведено на основі фактичних показників
збитковості за минулі роки в розрізі окремих компаній Групи. Балансова вартіть
заборгованності, що зазначена в таблиці вище, складається з сум, зазначених в рядку балансу
1125.
Зміни оціночного резерву під збитки стосовно фінансових активів, що оцінюються за
амортизованою вартістю, що мали місце в 2019 р., представлені в наступній таблиці:
2019
12-місячні ОКЗ
(у тисячах гривень)
Залишок на 1 січня
Нетто-величина переоцінки резерву під збитки
Фінансові активи, визнання яких припинено

39,266
(847)
(13,799)

Нові придбані фінансові активи

21,156

Залишок на 31 грудня

45,776

у тому числі:
Резерв під збитки по ОВДП за амортизованою вартістю (Примітка 7)

7,043

Резерв під збитки по ОВДП за амортизованою вартістю (Примітка 12)

4,135

Резерв під збитки по депозитам в банках (Примітка 12)
Резерв під знецінення страхової дебіторської заборгованості (Примітка 10)
Резерв з під знецінення сумнівної заборгованості від фінансових установ
(Примітка 10)
Резерв під знецінення іншої дебіторської заборгованості (Примітка 10)

14,325
8,262
11,925
86

Грошові кошти та їх еквіваленти
Група утримувала грошові кошти та їх еквіваленти на суми, що зазначені в Примітці 13. Ці
суми являють собою максимальний рівень кредитного ризику за цими активами.
Зменшення корисності грошових коштів та їх еквівалентів було оцінене на основі очікуваних
кредитних збитків за 12 місяців як несуттєве, і воно відображає короткі строки позицій, що
зазнають ризику, у зв’язку з чим Група не відобразила в обліку резерв під збитки від
зменшення корисності на 31 грудня 2019 р. та 1 січня 2019 р. Виходячи зі своєї оцінки
надійності банків, в яких розміщені гроші та їх еквіваленти, Група також вважає, що наявні у
неї грошові кошти та їх еквіваленти мають низький кредитний ризик.
Депозити та боргові цінні папери
Група утримувала депозити та боргові цінні папери, що представлені ОВДП, на суми, що
зазначені в Примітках 7 та 12. Ці суми являють собою максимальний рівень кредитного
ризику за цими активами.
Основними вхідними даними при оцінці очікуваних кредитних збитків є часова структура
таких перемінних:
•
•
•

ймовірність дефолту (PD);
величина збитку у випадку дефолту (LGD);
сума під ризиком у випадку дефолту (EAD).
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ECL/ОКЗ за позиціями, що зазнають кредитного ризику на Стадії 1, розраховуються шляхом
множення PD за 12 місяців на LGD та EAD.
Значення ймовірності дефолту Група отримує від зовнішніх кредитних рейтингових агентств,
що оцінюють рейтинги банків та суверенні рейтинги держав.
Група оцінює показники LGD, виходячи з професійного судження щодо повернення коштів
за позовами проти контрагентів. Керівництво Групи встановило наступні LGD: для депозитів,
розміщенних у банках інших, ніж державних – 90%-100%; для державних банків та держави
Україна в цілому (для ОВДП) – 80%. Оцінки величини збитку у випадку дефолту
розраховуються на основі дисконтування грошових потоків з використанням ефективної
ставки відсотка як коефіцієнта дисконтування.
EAD являє собою очікувану величину позиції, що зазнає кредитного ризику в дату настання
дефолту. Даний показник розраховується Групою, виходячи з поточної величини позиції, що
зазнає кредитного ризику, та її можливих змін, припустимих за договором. Для фінансового
активу величиною EAD буде його валова балансова вартість у момент дефолту.

(д)

Ризик ліквідності
Ризик ліквідності - це ризик того, що Групі буде складно залучити кошти для виконання своїх
зобов'язань. Ризик ліквідності існує тоді, коли існує розбіжність у строках виплат за активами і
зобов’язаннями. Для управлінського персоналу Групи надзвичайно важливо, щоб строки виплат
за активами відповідали строкам виплат за зобов’язаннями, процентні ставки по активах
відповідали процентним ставкам по зобов’язаннях, а якщо існує будь-яка невідповідність, щоб
вона була під контролем.
Група здійснює управління ліквідністю з метою забезпечення постійної наявності коштів,
необхідних для виконання усіх зобов'язань у визначені терміни. Політика ліквідності
розглядається і затверджується управлінським персоналом.
Як правило, Група забезпечує наявність достатніх грошових коштів на вимогу для оплати
очікуваних операційних витрат на період до 3 місяців, включаючи обслуговування фінансових
зобов’язань; це не поширюється на екстремальні ситуації, які неможливо передбачити, такі як
стихійне лихо.
На 31 грудня 2019 р. представлено аналіз сум фінансових зобов’язань та страхових резервів,
визнаних у звіті про фінансовий стан, за строками виплат згідно з договорами:
До одного року

1-5 років

Усього

Страхові резерви
Кредиторська заборгованість за перестрахування
Інші зобов’язання за страховою діяльністю
Інша кредиторська заборгованість
Зобов'язання за орендою (МСФЗ 16)

1,704,170
400,119
69,082
14,831
583

697,130
2
200

2,401,300
400,119
69,082
14,833
783

Усього

2,188,785

697,332

2,886,117

(у тисячах гривень)
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На 1 січня 2019 р. представлено аналіз сум фінансових зобов’язань та страхових резервів,
визнаних у звіті про фінансовий стан, за строками виплат згідно з договорами:
До одного року

1-5 років

Усього

Страхові резерви
Кредиторська заборгованість за перестрахування
Інші зобов’язання за страховою діяльністю
Інша кредиторська заборгованість

1,402,415
367,233
47,737
7,170

511,217
2

1,913,632
367,233
47,737
7,172

Усього

1,824,555

511,219

2,335,774

(у тисячах гривень)

Оцінка управлінського персоналу стосовно строків виплат збитків ґрунтується на оцінці
періоду, необхідного для збору всіх підтверджуючих первинних документів, та на
законодавчо встановленому періоді виплати збитків.

30

Справедлива вартість

(а)

Визначення справедливої вартості
Згідно з вимогами до розкриття інформації, Група повинна проводити оцінку справедливої
вартості фінансових активів і зобов’язань.
Нижче у таблиці наведено аналіз балансової та справедливої вартості фінансових активів і
фінансових зобов’язань на 31 грудня 2019 р.:
(у
гривень)

тисячах

Грошові кошти та
їх еквіваленти
Страхова та інша
дебіторська
заборгованість
Фінансові
інвестиції

Справедли
ва вартість
через
прибутки/з
битки

Справедлив
а вартість
через інший
сукупний
дохід

-

-

255,889

255,889

255,889

-

-

106,659

106,659

106,659

18,623

1,334,317

1,352,940

1,390,981

1,715,488

1,753,529

Амортизована
вартість

Загальна
балансова
вартість

Справедлива
вартість

Усього фінансові
активи

-

18,623

1,696,865

Поточна
кредиторська
заборгованість

-

-

484,817

484,817

484,817

Усього фінансові
зобов’язання

-

-

484,817

484,817

484,817
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Нижче у таблиці наведено аналіз балансової та справедливої вартості фінансових активів і
фінансових зобов’язань на 1 січня 2019 р.:
Справедлив
а вартість
через
прибутки/зб
итки

Справедлив
а вартість
через інший
сукупний
дохід

-

-

-

Загальна
балансова
вартість

Справедлива
вартість

161,245

161,245

161,245

-

153,589

153,589

153,589

36,776

33,370

1,044,448

1,114,594

1,111,797

36,776

33,370

1,359,282

1,429,428

1,426,631

Поточна
кредиторська
заборгованість

-

-

422,142

422,142

422,142

Усього фінансові
зобов’язання

-

-

422,142

422,142

422,142

(у
тисячах
гривень)
Грошові кошти
та їх еквіваленти
Страхова та інша
дебіторська
заборгованість
Фінансові
інвестиції
Усього фінансові
активи

Амортизов
ана
вартість

Оцінюючи справедливу вартість активу чи зобов’язання, Група використовує, наскільки це
можливо, відкриті дані. Виходячи з характеру вхідних даних, що використовуються у методах
оцінки вартості, справедлива вартість розподіляється за різними рівнями в ієрархії джерел
визначення справедливої вартості таким чином:
• Рівень 1: котирувальні ціни (без коригування) на активних ринках для ідентичних активів
або зобов’язань.
• Рівень 2: інші вхідні дані щодо активу чи зобов’язання, крім котирувальних цін, включених
до Рівня 1, які є наявними у відкритих джерелах безпосередньо (тобто ціни) чи
опосередковано (тобто дані, визначені на основі цін).
• Рівень 3 – вхідні дані щодо активу чи зобов’язання, які не ґрунтуються на відкритих
ринкових даних (закриті дані).
Якщо вхідні дані, які використовуються для оцінки справедливої вартості активу або
зобов’язання, можуть бути віднесені до різних рівнів в ієрархії джерел визначення
справедливої вартості, то оцінка справедливої вартості в цілому відноситься до того самого
рівня в ієрархії, що і вхідні дані найнижчого рівня, які є значними для оцінки в цілому.
Група визнає переміщення оцінок між рівнями в ієрархії джерел визначення справедливої
вартості на кінець того звітного періоду, в якому відбулося таке переміщення.

(б) Оцінка справедливої вартості
Оцінка справедливої вартості має приблизно дорівнювати ціні, яка була б отримана при
продажу активу або сплачена при передачі зобов’язання у ході звичайної операції між
учасниками ринку на дату оцінки. Однак у зв’язку з невизначеністю та використанням
суб’єктивних суджень справедлива вартість не повинна розглядатися як сума, що може бути
реалізована при негайному продажу активів чи передачі зобов’язань.
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Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, які мають котирування
на активному ринку, визначається з використанням ринкових або дилерських цін котирувань.
Для оцінки справедливої вартості всіх інших активів та зобов’язань Група використовує інші
методи оцінки вартості.
Ці методи оцінки вартості спрямовані на таку оцінку справедливої вартості, яка відображає
ціну, що була б отримана при продажу активу або сплачена при передачі зобов’язання у ході
звичайної операції між учасниками ринку на дату оцінки.
Методи оцінки вартості включають моделі чистої приведеної вартості та дисконтованих
грошових потоків. Ці методи оцінки спрямовані на таку оцінку справедливої вартості, яка
відображає ціну фінансового інструмента на звітну дату, яка була б визначена учасниками
ринку в операції на ринкових умовах.

(в)

Ієрархія джерел визначення справедливої вартості
Далі представлено аналіз фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю,
за рівнями в ієрархії джерел визначення справедливої вартості на 31 грудня 2019 р.:
(у тисячах гривень)
31 грудня 2019 р.
Фінансові активи за справедливою вартістю через
інший сукупний дохід
Будівлі та споруди
Інвестиційна нерухомість
Усього

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Усього

8,104
-

10,519
21,282
16,258

-

18,623
21,282
16,258

8,104

48,059

-

56,163

У наступній таблиці представлено аналіз фінансових інструментів, які оцінюються за
справедливою вартістю, за рівнями в ієрархії джерел визначення справедливої вартості на 1
січня 2019 р.:
(у тисячах гривень)
1 січня 2019 р.
Фінансові активи за справедливою вартістю з
відображенням переоцінки як прибутку або збитку
Фінансові активи за справедливою вартістю через
інший сукупний дохід
Будівлі та споруди
Інвестиційна нерухомість
Усього

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Усього

14,662

22,114

-

36,776

14,855
-

18,515
22,565
16,756

-

33,370
22,565
16,756

29,517

79,950

-

109,467

Оцінюється, що балансова вартість фінансових активів і фінансових зобов’язань, які є
ліквідними або мають бути виплачені у короткі строки (до трьох місяців), приблизно дорівнює
їх справедливій вартості. Таке припущення застосовується до грошових коштів та їх
еквівалентів, іншої поточної дебіторської заборгованості (наданих короткострокових
кредитів) та кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.
Справедлива вартість фінансових зобов’язань з фіксованою процентною ставкою, що
відображаються за амортизованою вартістю, визначається шляхом порівняння ринкових
процентних ставок на дату їх початкового визнання з поточними ринковими ставками,
встановленими для аналогічних фінансових інструментів.
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До тих фінансових активів, для яких не існує ринкових котирувальних цін, застосовується
модель дисконтованих грошових потоків на основі кривої доходності за поточною
процентною ставкою на період, що залишається до строку виплати.

У наведеній нижче таблиці представлено аналіз справедливої вартості фінансових
інструментів, які не відображаються за справедливою вартістю, за рівнями ієрархії
методів її визначення, у які категоризується кожна оцінка справедливої вартості на
31 грудня 2019 року:
(у тисячах гривень)
Фінансові активи, що не відображаються за
справедливою вартістю
Грошові кошти та їх еквіваленти
Страхова та інша дебіторська
заборгованість
Фінансові інвестиції
Усього
Фінансові зобов’язання
Поточна кредиторська заборгованість
Усього

Рівень 1

Рівень 2

Загальна
справедлива
вартість

Загальна
балансова
вартість

-

255,889
106,659

255,889
106,659

255,889
106,659

470,182
470,182

902,176
1,264,724

1,372,358
1,734,906

1,334,317
1,440,976

-

484,817
484,817

484,817
484,817

484,817
484,817

Припускається, що балансова вартість деяких інших фінансових активів і фінансових
зобов’язань приблизно дорівнює їх справедливій вартості через короткостроковий характер
зазначених фінансових інструментів та/або враховуючи ринкові процентні ставки на кінець
періоду.
У наведеній нижче таблиці представлено аналіз справедливої вартості фінансових
інструментів, які не відображаються за справедливою вартістю, за рівнями ієрархії методів її
визначення, у які категоризується кожна оцінка справедливої вартості на 1 січня 2019 року:
(у тисячах гривень)
Фінансові активи, що не відображаються за
справедливою вартістю
Грошові кошти та їх еквіваленти
Страхова та інша дебіторська
заборгованість
Фінансові інвестиції
Усього
Фінансові зобов’язання
Поточна кредиторська заборгованість
Усього

Рівень 1

Рівень 2

Загальна
справедлива
вартість

Загальна
балансова
вартість

-

161,245
153,589

161,245
153,589

161,245
153,589

342,275
342,275

699,377
1,014,211

1,041,652
1,356,486

1,044,448
1,359,282

-

422,142

422,142

422,142

422,142

422,142

422,142
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npuaamne aK1.4ionepne moaapucmao «Cmpaxoaa KOMnaniR «n3Y YKpaii1a»
3aim HeJaneJKHux ayoumopia
CmopiHKa 2

CTaHAapn1 He3ane}KHOCTi) Ta en14HL-1W1 BL-1MOraML-1, 3aCTOCOBHL-1ML-1 B YKpa"fHi AO Haworo ayAt-1Ty
KOHCOniAOBaHO"f cpiHaHCOBO"f 3BiTHOCTi He6aHKiBCbKO"f cpiHaHCOBO"f rpynt-1, a TaKO}K BL-1KOHant-1 iHWi
o6oB'$!3KL-1 3 ernKL-1 BiAnOBiAHO AO LIL-1X BL-1MOr Ta Mi}KHapoAHOro KOAeKcy eTL-1KL-1. Mt-1 BBa}Ka€MO,
ll.\O OTpt-1MaHi HaML-1 ayAL-1TOpCbKi AOKa3L-1 € AOCTaTHiML-1 i npL-1ll!H$lTHL-1ML-1 An$! BL-1KOpL-1CTaHH$l rx $lK
OCHOBL-1 An$! Hawor AYMKL-1.
Kmo'IOBi mtTaHHSI ay,qr,ny, 1110 BKJllO'lalOTb HaM6inbW 3Ha'lyllli pr.t3MKM CyYT&BMX
BMKpr.teneHb, y T0MY 'lr.tcni Ol.liHeHMM pr.t3MK CyYT&BMX BMKpr.teneHb yHacni,qoK
waxpaMCTBa

Knl040Bi nt-1TaHH$l ayAL-1TY - Lie nt-1TaHH$l, $!Ki, Ha Hawe npocpecill!He CYA}KeHH$l, 6ynt-1 Hall!6inbW
3Ha4Yll.\L-1ML-1 niA 4ac Haworo ayAL-1TY KOHCOniAOBaHO"f cpiHaHCOBO"f 3BiTHOCTi He6aHKiBCbKO"f
cpiHaHcosor 1pynt-1 3a noT04HL-1lll nepioA. Wi nt-1TaHH$l po3rn$!Aant-1cb s KOHTeKcTi Haworo ayAt-1Ty
KOHconiAOBaHO"f cpiHaHCOBO"f 3BiTHOCTi He6aHKiBCbKO"f cpiHaHCOBO'i 1pynt-1 B L1in0My Ta
spaxosysant-1Cb npt-1 cpopMyBaHHi AYMKL-1 ll.\OAO Her, npt-1 l..lbOMY ML-1 He Bt-1cnosn10€MO OKpeMO"f
AYMKL-1 ll.\OAO LIL-1X nt-1TaHb.
O1.1iHKa pe3epey 36r.tTKiB (pe3epe Hane>KHMX er.tnnaT)

J],L-1B. npt-1MiTKL-1 15 Ta 26 AO KOHconiAOBaHO"f cpiHaHCOBої 3BiTHOCTi He6aHKiBCbKO"f cpiHaHCOB0·1
1pynt-1.
Ha3Ba KJllO'I0B0ro nr.tTaHHSI ay,qMTY

�K 1.1e nr.tTaHHH er.tpiwyeanocb ni,q 'lac ay,qr.tTy

Pe3eps 36t-1TKiB («pe3eps Hane}KHL-1X
Bt-1nnaT»)
BKn I04a€
pe3eps
3a$lBneHt-1X, ane He st-1nna4eHt-1X
36t-1nis
(«3AH3») Ta
pe3eps
noHeCeHL-1X, ane He 3a$lBneHL-1X
36L-1TKiB («nAH3»).

Mt-1 npoaHani3ysant-1 npoL1ect-1 Ta npt-1HL1t-1nt-1
o6niKOBO"f noniTL-1KL-1, noB'$!3aHi 3 Ol..liHKOIO sent-14L-1HL-1
pe3epsy 36t-1TKiB, a TaKO}K OL1iHt-1nt-1 CTPYKTYPY Ta
snpoBaA}KeHH$l CL-1CTeM i 3aco6is KOHTpOnlO,
noB'$!3aHL-1X j3 l..lL-1M npoL1eCOM.

OL1iHKa pe3epsy 36t-1TKiB noTpe6ye
3aCTOCyBaHH$l cynesoro CYA}KeHH$l,
spaxosyto4L-1
HeBL-13Ha4eHiCTb,
npt-1TaMaHHY
OL1iHL1i
04iKyBaHL-1X
BL-1TpaT Ha BiAWKOAYBaHH$l 36L-1TKiB.

Hawi ayAt-1TopcbKi npolleAYPL-1, Bt-1KoHaHi 3a
AOnOMOrL-1 HaWL-1X cneL1ianiCTiB 3 aKTyapHL-1X
po3paxyHKiB, BKnl04ant-1, cepeA iHworo:
-

Bent-14t-1Ha pe3epsis rpyHTY€TbC$l Ha
Hall!Kpall.\il'I OL1iHL1i 04iKyBaHL-1X BL-1TpaT
Ha
BiAWKOAYBaHH$l
36L-1TKiB,
noHeCeHL-1X Ha 3BiTHy AaTy, ane He
sperynboBaHt-1X, He3ane}KHO BiA Toro,
6ynt-1 BOHL-1 3a$lBneHi 4L-1 Hi. JJ,n$l
BL-13Ha4eHH$l sent-14t-1Ht-1 L1t-1X pe3epsis
MO}Ke 6yrn 3aCTOCOBaHL-1lll p$!A
CTaTL-1CTL-14HL-1X MeTOAiB.
He3Ha4Hi 3MiHL-1 y npt-1nyll.\eHH$lX,
BL-1KOpL-1CTaHL-1X npt-1 OL1iHL1i pe3epBiB
36t-1nis, MO}KYTb cnpast-1rn cynest-1ll!
snnt-1B Ha Ol..liHKY sent-14t-1Ht-1 pe3epsy

Ol..liHKY
MeTOAOnorir,
MOAenell!
Ta
npt-1nyll.\eHb He6aHKiBCbKO"f cpiHaHCOBO'i
1pynt-1, BL-1KOpt-1cTaHL-1X npt-1 OL1iHL1i sent-14L-1HL-1
pe3epsy 36t-1TKis;
nopiBH$lHH$l
sent-14t-1Ht-1
pe3epsy
HaCTynHL-1X Bt-1nnaT Ta 3ant-1WKiB y
pe3epsax, ll.\O CTOCYIOTbC$l nonepeAHiX
nepiOAiB (run-off test) 3 MeTOIO Ol..liHKL-1
6anaHCOBO"f sapTOCTi pe3epsy 36L-1TKiB Ha
npeAMeT
AOCTaTHOCTi,
spaxosyto4L-1
Ol..liHeHi Mall!6yTHi rpowosi noTOKt-1;

-

Ol..liHKY
Knl040BL-1X
npt-1nyll.\eHb
i
MeTOAOnorilll
pe3epsysaHH$l,
ll.\O
snnt-1sa10Tb Ha sent-14t-1Hy pe3epsy 36t-1TKiB,
BL-1XOA$l4L-1 3 Haworo 3HaHH$l rany3i Ta

npuaamne aK1.4ionepne moaapucmao «Cmpaxoaa KOMnaniR «n3Y YKpaii1a»
3aim HeJaneJKHux ayoumopia
CmopiHKa 3

(>tK onvicaHo y npviMiT4i 2).
Yepe3

cyne:BiCTb

piBeHb

CYMVI,

3Ha'-lyL40CTi

oco6nvisocTi

Hawvix O'-liKyBaHb,
BVICOKVllll

CYA)K8HH>I

po3paxyHKY,

iCTOpVl'-lHOMY

npo

cpiHaHCOBO"f

Ta

BBa)Ka€TbC>I

Ha

He6aHKiBCbKO"f
Ta

noTO'-lHVIX

ll.lOAO BV16paHVIX Hanp>tMKiB

Ai>tnbHOCTi MVI TaKO)K 3po6vinvi He3ane)KHi

ll!A8TbC>I BV1L4e, po3paxyHOK pe3epsy
36VITKiB

r'pyHTYIOTbC>I

f""pynvi

T8HAeH4i>1x.

>tKi

I..LIO

AOCBiAi

aKTyapHi

KnlO'-lOBVIM

nporH03VI

nopiBH>lnVI

nVITaHH>IM ayAVITy.

Ta nepepaxyHKVI

pe3ynbTaTV1

3

Ta

AaHVIMVI

He6aHKiBCbKO"f cpiHaHCOBO"f f""pynvi;
3BipKy

AaHVIX

L40AO

BVIKOpVICTOBYIOTbC>I

36VITKiB,
B

L40

aKTyapHVIX

nporH03aX, 3 AaHVIMVI BVIXiAHVIX A)Kepen i,
Ha

BV16ipKOBilll

OCHOBi,

nepesipKy

AOCTOBipHOCTi BiA06pa)KeHH>I AaHVIX 3riAHO
3

BiAnOBiAHVIMVI

nonirnKaMVI

Ta

iHWOIO

AOKyMeHTa4i€IO I..LIOAO CTpaXOBVIX cnpas;
3B ipKy,

Ha

BV16ipKOBilll

OCHOBi,

po3paxyHKOBVIX cyM 3a,1sneHV1X 36VITKiB 3
MeTOAOnori€IO

pe3epsysaHH>I

Ta

iHWOIO

BiAnOBiAHOIO AOKyMeHTa4ie:10;
aHani3 '-lYTnVIBOCTi pe3epsy 36VITKiB AO 3MiH
KnlO'-lOBVIX CYA)K8Hb Ta npvinyL4eHb;
aHani3

p03KpVITTiB

He6aHKiBCbKO"f

cpiHaHCOBO"f f""pynvi, nos'>t3aHVIX 3 pe3epBOM
36VITKiB.

A,qeKBaTHiCTb pe3epBiB BMnnaT 3a ,qoroeopaMM CTpaxyeaHHH >KMTTH
,0,viB. npviMiTKVI 15 Ta 26 AO KOHconiAOBaHo"f cpiHaHCOBої 3BiTHOCTi He6aHKiBCbKO"f cpiHaHCOB0·1
f""pynvi.

Ha3Ba KnlO'IOBOro nMTaHHH ay,qMTY
O4iHKa

BenVl '-lVIHVI

pe3epBiB

CTpaXOBVIX
AOroBopaMVI

3a

CTpaxysaH H>I

)KVITT>I

BKnIOI.la€

KOMnneKCHi Ta cy6'€KTVIBHi CYA)K8HH>I
I..LIOAO Mall!6yTHiX noAilll >IK scepeAVIHi
opraHi3a4ir,

TaK i

330BHi,

a TaKO)K

npvinyL4eHH>I,

BiAHOCHO

H83Ha'-lHi

3MiHVI

MO)KYTb

cnpaBVITVI

>IKVIX

3Ha'-lHVllll BnnviB Ha 04iHKY TeXHi'-lHVIX
pe3epsis (>tK on vicaHo y npviMiT4i

26).

KnlO'-lOBVIMVI npvinyL4eHH>IMVI € piBeHb
CMepTHOCTi,

piBeHb

rapaHTOBaHoro

3Ha'-lyL4iCTb

npocpecill!Horo

AOXOAYYepe3

�K 1.1e nMTaHHH BMpiwyeanocb ni,q 'lac ay,qMTY
Mvi

npoaHani3ysanvi

npo4ecvi

Ta

npviH4vinvi

o6niKOBO"f noniTVIKVI, nos'>t3aHi 3 04iHKOIO senVl'-lVIHVI
CTpaXOBVIX pe3epBiB 3a AOroBopaMVI CTpaxysaHH>I
)KVITT>t,

a

TaKO)K

BnpoBaA)K8HH>I

04iHvinvi

CVICTeM

i

CTPYKTYPY

3aco6iB

Ta

KOHTpOnlO,

nos'>13aHvix i3 4viM npo4ecoM.
Hawi

ayAVITOpCbKi

AOnOMOrVI

Hawvix

npo4eAYPV1,
cne4ianiCTiB

BVIKOHaHi
3

3a

aKTyapHVIX

po3paxyHKiB, BKnlO'-lanvi, cepeA iHworo:
-

04iHKY

MeTOAOnorir,

npvinyL4eHb

MOAenell!

He6aHKiBCbKO"f

Ta

cpiHaHCOBO"f

f""pynvi, BVIKOpVICTaHVIX npvi 04iH4i senVl'-lVIHVI
CTpaXOBVIX pe3epBiB f""pynvi,

BVIXOA>l'-lVI 3

CYA)KeHH>t Ta noTeH4illlHV1lll snnvis Ha

Haworo 3HaHH>t rany3i Ta Hawvix o'-liKyBaHb,

KOHCOniAOBaHy cpiHaHCOBY 3BiTHiCTb

I..LIO r'pyHTYIOTbC>I Ha icTOpVl'-lHOMY AOCBiAi

npuaamne aK1.4ionepne moaapucmao «Cmpaxoaa KOMnaniR «n3Y YKpaii1a»
3aim HeJaneJKHux ayoumopia
CmopiHKa 4

ML-1 BBa>KaE:MO aAeKBaTHiCTb pe3epBiB

He6aHKiBCbKO"f

svmnaT 3a AOrosopaMvt cTpaxysaHHs:l

noTO4HVIX T8HAeH4is:ix;

>KVITTs:l Knto4OBVIM n vtTaHHs:lM ay AvtTy.

cpiHaHCOBO"f

1pynvt

npo4eAYP ,

aHaniTvt4HVIX

BVIKOHaHHs:l

Ta

cnps:iMOBaHvtX Ha iAeHTvtcpiKa4ito Ta aHani3
6yAb-s:lKVIX

H83Bvt4a�HVIX

Ta/a6o

HecnOA iBaH VIX 3MiH;
nepepaxyHOK

CTpaXOBVIX

pe3epBiB

3a

AOrosopaMvt CTpaxysaHHs:l >KVITTs:l CTaHOM
Ha

31

rpy AHs:l

2019

p Ans:l Bvt6paHvtX rpyn

Knl04OBVIX npOAYKTiB;
aHani3 aAeKBaTHOCTi CTpaxoBvtX pe3epBiB
3a

AOrosopaMvt

CTaHOM

Ha

cTpaxysaHHs:i

31

2019

rpyAHs:l

>KvtTTs:i
p.

no

BiAHOWeHHIO AO po3paxyHKOBVIX Ma�6yTHiX
3O6os's:i3aHb

He6aHKiBCbKO"f

cpiHaHCOBO"f

1pynvi 3a AOrosopaMvt cTpaxysaHHs:i;
LJ.\OAO
BVIKOpvtCTOBYIOTbCs:l

36vtTKiB,
B

LJ.\O

aKTyapHvtX

nporHO3aX, 3 AaHvtMVI BvtXiAHVIX A >Kepen i,
Ha

Bvt6ipKOBi�

OCHOBi,

nepesipKy

AOCTOBipHOCTi BiA06pa>KeHHs:l AaHvtX 3riAHO
3

BiAnOBiAHVIMVI

noniTVIKaMVI

Ta

iHWOIO

AOKyMeHTa4ieto LJ.\OAO CTpaXOBVIX cnpas;
aHani3 4YTnvtBOCTi CTpaxoBvtX pe3epBiB AO
3MiH Knl04OBVIX CYA>K8Hb Ta npvtnYLJ.\8Hb;
aHani3

p03KpvtTTiB

cpiHaHCOBO"f

1pynvt,

pe3epsaMvt

svinnaT

CTpaxysaHHs:l >KVITTs:l.

He6aHKiBCbKO"f
nos's:i3aHvtx
3a

3

AOrosopaMvt

npuaamne aK1.4ionepne moaapucmao «Cmpaxoaa KOMnaniR «n3Y YKpaii1a»
3aim HeJaneJKHux ayoumopia
CmopiHKa 5

npuaamne aK1.4ionepne moaapucmao «Cmpaxoaa KOMnaniR «n3Y YKpaii1a»
3aim HeJaneJKHux ayoumopia
CmopiHKa 7

noKa3y€ KOHCOniAOBaHa cpiHaHCOBa 3BiTHiCTb He6aHKiBCbKO'f cpiHaHCOBO'f 1pynvi onepal.ji'f Ta
noAfi, 1..40 noKnaAeHi B OCHOBY fi CKnaAaHHs:t, TaK, 1..406 AOCs:trTVI AOCTOBipHoro noAaHHs:t;
OTpVIMY€MO npVILIIHl'ITHi ayAVITOpCbKi AOKa3VI B AOCTaTHbOMY o6cs:t3i L40AO cpiHaHCOBO'f
iHcpopMal.ji'f cy6'eKTiB rocnoAaplOBaHHs:t a6o rocnoAapcbKO'f Ais:tnbHOCTi He6aHKiBCbKO'f
cpiHaHCOBO'f rpynvi Ans:t BVICnosneHHs:t AYMKVI L40AO KOHCOniAOBaHO'f cpiHaHCOBO'f 3BiTHOCTi.
Mvi HeceMO BiAnOBiAanbHiCTb 3a KepysaHHs:t, Harns:tA Ta BVIKOHaHHs:t ayAVITY He6aHKiBCbKO'f
cpiHaHCOBO' f 1pynvi. Mvi H9C9MO BiAnOBiAanbHiCTb 3a BVICnosneHHs:t HaMVI ayAVITOpCbKO'f
AYMKVI.
Mvi noBiAOMns:t€MO TVIM, KOfO HaAineHO HaL11BVIL4VIMVI noBHOBa>KeHHl'IMVI, pa30M

3 iHWVIMVI

nVITaHHl'IMVI iHcpOpMal.jilO npo 3annaHOBaHV1LII o6cs:tr Ta 4ac npOB9A9HHs:t ayAVITY Ta cynesi
ayAVITOpCbKi pe3ynbTaTV1,

BKnl04al04VI 6yAb-s:tKi 3Ha4Hi H9AOniKVI

3aXOAiB

BHyTpiWHbOfO

KOHTponlO, BVls:tBneHi HaMVI niA 4ac ayAVITy.
Mvi TaKO>K HaAa€MO TVIM, KOfO HaAineHO HaL11BVIL4VIMVI noBHOBa>KeHHl'IMVI, TB9PA>K9HHl'I, 1..40 MVI
BVIKOHanvi

BiAnOBiAHi 9TVl4Hi BVIMOr VI L40AO He3ane>KHOCTi, Ta noBiAOMns:t€MO 'fM npo sci

CTOCYHKVI Lil iHWi nviTaHHs:t, s:tKi MOrnVI 6 o6r'pyHTOBaHO BBa>KaTVICb TaKVIMVI, 1..40 snnvisalOTb Ha
Hawy He3ane>KHiCTb, a TaKO>K, A9 Lj9 3aCTOCOBHO, L40AO BiAnOBiAHVIX 3aCTepe>KHVIX 3aXOAiB
3 nepeniKy scix nVITaHb, iHcpOpMal.jis:t L40AO l'IKVIX HaAaBanacb TVIM, Kora HaAineHO HaL11BVIL4VIMVI
noBHOBa>KeHHl'IMVI,

MVI BVl3Ha4VlnVI Ti,

1..40 6ynvi

HaL116inbW

3Ha4yL4V1MVI niA

4aC ayAVITY

KOHCOniAOBaHO'f cpiHaHCOBO'f 3BiTHOCTi He6aHKiBCbKO'f cpiHaHCOBO'f 1pynvi noT04HOfO nepiOAY,
T06TO Ti, s:tKi € Knl040BVIMVI nVITaHHl'IMVI ayAVITy. Mvi onvicy€MO Lji nVITaHHs:t B HaWOMY 3BiTi
ayAVITOpiB, KpiM svinaAKiB, l'IKl..40 3aKOHOAaB4VIM 4VI perynmopHVIM aKTOM 3a6opoHeHO ny6ni4He
p03KpVITTs:t TaKOro nviTaHHs:t, a6o KOnVI 3a BKpaLI! BVIHl'ITKOBVIX o6CTaBVIH MVI BVl3Ha4a€MO, 1..40 Ta Ke
nVITaHHs:t

He cniA BVICBiTnlOBaTVI

B HaWOMY 3BiTi,

OCKinbKVI HeraTVIBHi HacniAKVI

TaKOro

BVICBiTneHHs:t MO>KYTb 04iKyBaHO nepesa>KVITVI Ll!Oro KOpVICHiCTb Ans:t iHTepeciB rpoMaACbKOCTi.

TOM s:tKoro € Lj9LII 3BiT He3ane>KHOfO ayAVITOpa, e:

3aCTynHVIK AVIP9KTOpa,
npAT «KnMr AYAVIT»

14

KBiTHs:t

2020 p.

