Титульний аркуш

29.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор



Шолига З.
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32456224
4. Місцезнаходження: 04053, Шевченкiвський р-н, м. Київ, Сiчових Стрiльцiв, 42
5. Міжміський код, телефон та факс: 0442386238, 0445810455
6. Адреса електронної пошти: for-pzu@pzu.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
https://www.pzu.com.ua/ru/about/finance/personal-information.html
29.04.2021

(URL-адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
X
4. Інформація щодо корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції щодо емітента

9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

1) інформація про випуски акцій емітента

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація про вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність
X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
Iнформацiя про одержанi лiцензiї не є обов'язковою для заповнення.  В Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря.Рейтингове агенство для присвоєння рейтингу в компанiї не залучалось. Фiлiали вiдсутнi. Судовi справи вiдсутнi. Штрафнi санкцiї вiдсутнi. Посадовi особи не володiють акцiями емiтента.  Винагороди та компенсацiї посадовим особам при звiльненнi не виплачквались. Акцiонери яким належать голосуючi акцiї не змiнювались. Акцiї та iншi цiннi папери у 2020 роцi емiтентом не випускались. Власнi акцiї емiтентом у 2020 роцi не придбавались. Працiвники емiтента не володiють акцiями та цiнними паперами емiтента. Вiдсутнi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.Дивiденди в 20120 роцi не виплачувались. Iнформацiя про прийняття рiшення про попередне надання згоди на вчинення значних правочинiв не є обов'язковою для заповнення. Iнформацiя про значнi правочини та правочини що до вчинення яких є заiнтересованiсть не є обов'язковою для заповнення. Iнформацiя про укладення акцiонернiх або кормопативних договорiв вiдсутня. Емiтентом не укладались договори та/або правочини, умовою чинностi яких є заiнтересованiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"
2. Скорочене найменування (за наявності)
	ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя"
3. Дата проведення державної реєстрації
	08.04.2003
4. Територія (область)
	м.Київ
5. Статутний капітал (грн) 
	32539914
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	100
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	65.11 - страхування життя
	65.20 - перестрахування
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ "ОТП Банк", МФО 300528
2) IBAN
	UA283005280000026508001334138
3) поточний рахунок
	UA283005280000026508001334138
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	АТ "ОТП Банк", МФО 300528
5) IBAN
	UA283005280000026508001334138
6) поточний рахунок
	UA283005280000026508001334138

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Cтрахова компанiя "ПЗУ Україна"
2) Організаційно-правова форма
	Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	20782312
4) Місцезнаходження
	04053, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 40
5) Опис 
	Володiє часткою у статутному капiталi 16,766809 %.


XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ПрАТ "CK "ПЗУ Україна Страхування Життя" (надалi - "Товариство") - приватне акцiонерне товариство, яке було створене 8 квiтня 2003 року як Вiдкрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "СКАЙД-ВЕСТ-Життя" вiдповiдно до вимог українського законодавства.
У 2005 роцi Товариство змiнило назву на Вiдкрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна Страхування Життя". У 2009 роцi Товариство змiнило свiй юридичний статус на Приватне акцiонерне товариство. 
На 31 грудня 2020 р. в Товариствi працювали 103 штатних працiвникiв та 175 страхових агенти (31 грудня 2019 р.: 100 штатних працiвникiв та 178 страхових агентiв).
На 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. кiнцевою контролюючою стороною Товариства є компанiя "Powszechny Zak?ad Ubezpiecze? SA", Польща, акцiї якої котируються на Варшавськiй Фондовiй Бiржi. Кiнцева контролююча сторона готує та публiкує консолiдовану фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Юридична адреса Товариства: 04053, Україна, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 42.

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя" є страховою компанiєю, метою дiяльностi якої є здiйснення страхової дiяльностi для одержання прибутку. Предметом дiяльностi Товариства є надання послуг зi страхування життя, перестрахування, надання послуг для iнших страховикiв на пiдставi укладених угод якщо це пов'язано з видами дiяльностi страховика. Товариство здiйснює дiяльнiсть згiдно з одержаною лiцензiєю, яка була поновлена у зв'язку з юридичною перереєстрацiєю проведеною у 2009 роцi.
Органами управлiння Товариства є:
-	Загальнi збори , якi являються вищим органом Товариства;
-	Наглядова рада , яка забезпечує захист прав акцiонерiв, а також контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора;
-	Генеральний директор є Виконавчим органом Товариства  i здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, перiод каденцiї якого охоплює три наступнi повнi роки;
-	Ревiзiйна комiсiя Товариства , яка здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
Генеральний директор призначається i звiльняється Наглядовою Радою. Призначення вiдбувається пiсля проходження квалiфiкацiйного вiдбору, що спрямований на перевiрку та оцiнювання навичок кандидата та вiдбiр найкращого кандидата.
19 квiтня 2017 року Наглядова Рада призначила Збiгнева Шолигу на посаду Генерального директора на наступну каденцiю, передбачену Статутом, починаючи з 01 червня 2017 року.
Наказом вiд 22 липня 2020 року була введена в дiю нова органiзацiйна структура ПрАТ "СК"ПЗУ Україна страхування життя".


Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середня чисельнiсть постiйно працюючих робiтникiв складає 45 чоловiк.
Середня чисельнiсть працiвниеiв якi працюють на умовах неповного робочого часу 7 чоловiк.
Середня чисельнiсть працюючих робiтникiв за сумiсництвом складає 56 чоловiк.
Фонд оплати працi складає 23353 ,0 тис. грн.  Кадрової програми емiтента, спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв на пiдприємствi немає. 


Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Здiйснює функцiї члена лiги 
Термiн участi на перiод здiйснення страхової дiяльностi.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Спiлна дiяльнiсть не проводиться.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Особливостi складання першої фiнансової звiтностi за МСФЗ визначається Товариством у вiдповiдностi з МСФЗ №1 <Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi> з урахуванням норм, викладених в Iнформацiйному повiдомленнi ДКРРФПУ <Щодо переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi небанкiвськими фiнансовими установами>, що затверджено Розпорядженням №84 вiд 07.02.2012р. ( далi Повiдомлення).
З урахуванням iнформацiї, яка викладена у Повiдомленнi, Товариство обирає датою переходу на МСФЗ 01.01.2012р.
В 2012р.Товариство складало попередню фiнансову звiтнiсть за МСФЗ. Даннi попередньої фiнансової звiтностi складеної в 2012 р. на основi МСФЗ будуть використанi у якостi порiвняльних даних для складання повних фiнансових звiтiв за МСФЗ за звiтнi перiоди 2013р.
При складаннi фiнансової звiтностi на основi МСФЗ за 2019 р. Товариство застосовує МСФЗ, що будуть чиннi на 31.12.2018р., з урахуванням виняткiв, визначених у МСФЗ №1 та якi офiцiйно опублiкованi на веб-сайтi МФУ.
Рiзницi, якi вникали внаслiдок застосування вимог МСФО до операцiй та подiй при здiйсненi трансформацiї Балансу станом на 01.01.2012 р., вiдображаються Товариством у складi нерозподiленого прибутку (збитку).
До основних засобiв згiдно МСБО 16 вiдносити матерiальнi об'єкти, якi утримуються для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг, здавання в оренду або для адмiнiстративних цiлей, очiкуваний строк використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та первiсна вартiсть яких бiльша за 6000 грн. 
Основнi засоби зараховувати на баланс по первиннiй вартостi що складається:
-цiни його придбання,включаючи iмпортнi мита та невiдшкодованi податки на придбання пiсля вирахування торгових та цiнових знижок;
-будь-яких витрат, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiднiй для експлуатацiї.
Нарахування амортизацiї за основними засобами здiйснювати прямолiнiйним методом на протязi строку корисного використання об`єкту, який встановлювати по кожному об'єкту окремо в момент його зарахування на баланс та вiдображати в актi вводу об'єкта в експлуатацiю.
Класифiкацiю, норми амортизацiї i лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв встановити по групам:
Будiвлi та капiтальнi вкладення 2%
Комп'ютерне та офiсне обладнання 25%
Транспортнi засоби 14%
Меблi та устаткування 20%
Нематерiальнi активи 10-20%

Облiковою одиницею бухгалтерського облiку основних засобiв вважати об'єкт основних засобiв.
Вiдповiдно до п. 31 МСБО 16 <Будiвлi та споруди> облiковувати пiсля їх визнання за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки. Переоцiнки проводити один раз на рiк при складаннi рiчного звiту. Всi iншi основнi засоби облiковувати пiсля їх визнання вiдповiдно до п. 30 МСБО 16 за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої суми амортизацiї та збитку вiд зменшення корисностi.
Дооцiнка будiвель та споруд вiдноситься на збiльшення капiталу Товариства (накопичується за статтею <Дооцiнка>), при цьому сума дооцiнки в межах ранiше проведеної уцiнки включається в звiт про прибутки i збитки, тобто збiльшує прибуток звiтного перiоду i вiдноситься до iншого сукупного доходу.
Уцiнка визначається витратою перiоду, зменшує фiнансовий результат i вiдображається у звiтi про прибутки i збитки, при цьому сума уцiнки в межах ранiше зробленої дооцiнки вiдноситься на зменшення капiталу. 
Iнвестицiйною нерухомiстю вважати власнi або орендованi на умовах фiнансової оренди земельнi дiлянки, будiвлi, споруди, якi розташовуються на землi, утримуванi з метою отримання орендних платежiв та/або збiльшення власного капiталу, а не для виробництва та постачання товарiв, надання послуг, адмiнiстративної мети або продажу в процесi звичайної дiяльностi.
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому вiд її використання економiчнi вигоди у виглядi орендних платежiв та/або збiльшення власного капiталу, та її первiсна вартiсть може бути достовiрно визначена. 
Компанiя на дату балансу вiдображає у фiнансовiй звiтностi iнвестицiйну нерухомiсть за справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть iнвестицiйну нерухомiсть визначається на пiдставi Звiту, який надають професiйнi оцiнщики на дату рiчної звiтностi. 
Сума збiльшення або зменшення справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi на дату балансу вiдображається у складi iншого операцiйного доходу або iнших витрат операцiйної дiяльностi вiдповiдно. 
Вважати матерiальнi активи з термiном корисного використання (експлуатацiї) понад один рiк вартiстю до 6000 грн.(за одиницю по цiнi придбання) малоцiнними необоротними матерiальними активами (МНМА). 
Амортизацiю на МНМА нараховувати в розмiрi 100% вартостi об`єкта МНМА при передачi об'єкта в експлуатацiю.
Облiк та первiсну оцiнку запасiв (матерiалiв, сировини, палива, комплектуючих виробiв тощо) визначати згiдно з МСБО 2 <Запаси>.
Облiковою одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати їх найменування.
Первiсною оцiнкою нематерiального активу вважати його собiвартiсть. Пiсля визнання для оцiнки нематерiального активу використовувати модель собiвартостi, яка передбачає вiдображення нематерiального активу в балансi за його собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизувати лише нематерiальний актив, який має обмежений перiод корисного використання. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювати прямолiнiйним методом. 
Вiдповiдно до МСБО 32 <Фiнансовi iнструменти: подання> вважати фiнансовим iнструментом будь-який контракт, який призводить до фiнансового активу одного пiдприємства i фiнансового зобов'язання або iнструменту капiталу iншого пiдприємства.
Вiдповiдно до МСБО 9 <Фiнансовi iнструменти> до фiнансових активiв вiдносити:
- грошовi кошти;
- дебiторську заборгованiсть за реалiзованi товари (послуги);
- iнвестицiї в iнструменти капiталу;
- iнвестицiї в борговi iнструменти;
- похiднi активи.
Фiнансовi активи класифiкуються за чотирма категорiями:
- фiнансовi активи за справедливою вартiстю (з вiдображенням переоцiнки у складi прибуткiв i збиткiв);
- iнвестицiї, утримуванi до погашення - активи з фiнансовими платежами, якi пiдлягають визначенню, а також фiксованим термiном погашення, що їх Товариство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до термiну погашення, iншi, нiж позики та дебiторська заборгованiсть. Включати їх до складу необоротних активiв, за винятком випадкiв, коли термiн їх погашення складає менше нiж 12 мiсяцiв вiд дати балансу, та вiдображати на дату балансу за амортизованою собiвартiстю.
- фiнансовi активи, доступнi для продажу - вiдповiдно до МСФЗ 5 включати до складу оборотних активiв, якщо керiвництво має намiр реалiзувати їх протягом 12 мiсяцiв вiд дати балансу та оцiнювати на дату балансу за найменшою з двох оцiнок: балансовою вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Цiннi папери, доступнi для продажу, в майбутнiх перiодах облiковувати за справедливою вартiстю, що визначається на основi їх ринкової вартостi на дату балансу. Для цiнних паперiв, що не знаходяться в обiгу на ринку, справедливу вартiсть визначати на основi ринкової вартостi цiнних паперiв, що мають аналогiчний кредитний ризик та/або термiн погашення, а в iнших випадках - на основi частки в чистих активах пiдприємства, що iнвестується.
- позики та дебiторська заборгованiсть. 
Виходячи з норм МСБО 9 iнвестицiї в СК <ПЗУ Україна> вважати iнвестицiєю в дольовi фiнансовi iнструменти (iнструменти власного капiталу) та облiковувати на рахунку 1402% <Дольовi фiнансовi iнструменти> за справедливою вартiстю з переоцiнкою через капiтал. Для визначення справедливої вартостi використовувати методи оцiнювання. Суми дивiдендiв визнавати доходами звiтного перiоду, в якому встановлено право iнвестора на їх отримання.
До грошових коштiв та їх еквiвалентiв вiдповiдно до МСБО 7 <Звiт про рух грошових коштiв> вiдносити:
- кошти у касi;
- грошовi кошти на поточних рахунках у банку;
- грошовi кошти в дорозi;
- депозити до запитання;
- строковi депозити з термiном погашення меншим нiж 100 днiв.
14.10.6. Дебiторську заборгованiсть первiсно визнавати за чистою вартiстю реалiзацiї, а пiсля первiсного визнання за справедливою вартiстю (а треба за амортизованою вартiстю, застосовуючи ефективний вiдсоток) за вирахуванням резервiв пiд сумнiвнi борги. Змiну резерву сумнiвних боргiв вiдображати у фiнансовiй звiтностi через прибутки або збитки. 
- Формувати резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи, послуги, що облiковується на бухгалтерському рахунку 3601101101 на останню дату календарного року. Товариство розраховує величину резерву сумнiвних боргiв iз застосуванням коефiцiєнту питомої ваги безнадiйних боргiв у чистому доходi.
В балансi дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги визнавати за чистою вартiстю реалiзацiї, що дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi за мiнусом резерву знецiнення. 
Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги з активiв здiйснювати з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв, а в разi його недостатностi списувати з активiв на iншi операцiйнi витрати.
Поточну дебiторську заборгованiсть, що облiковується на iнших рахунках бухгалтерського облiку, у випадку визнання її безнадiйною списувати з балансу та вiдображати в складi iнших операцiйних витрат.
Вiдповiдно до МСФЗ 4 <Страховi контракти> вважати страховим договiр, згiдно якому одна сторона (страховик) приймає значнi страховi ризики вiд iншої сторони (страхувальника), погодившись надати компенсацiю страхувальнику, якщо визначена непевна майбутня подiя (страховий випадок) негативно вплине на страхувальника.
На виконання п. 14 МСФЗ 4 виконувати наступнi критерiї:
- проводити перевiрку адекватностi страхових зобов'язань, оцiнюючи їх без дисконтування вiдповiдно до п.25 стандарту;
- вилучати страхове зобов'язання зi свого звiту про фiнансовий стан якщо i тiльки якщо воно припиняється - тобто коли передбачене контрактом зобов'язання виконується, скасовується або закiнчується термiн його дiї;
- не проводити згортання активiв перестрахування проти вiдповiдних страхових зобов'язань або доходiв/витрат за договорами перестрахування проти витрат/доходiв за вiдповiдними страховими контрактами;
- перевiряти активи страхування на зменшення корисностi;
- не визнавати як зобов'язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду (резерв катастроф та резерв коливань збитковостi).
Кориснiсть активу перестрахування зменшувати якщо i тiльки якщо є об'єктивне свiдчення, що внаслiдок подiї, яка вiдбулася пiсля первiсного визнання активу перестрахування, цедент може не отримати всi суми, якi повиннi йому сплачуватися за умовами контракту; та вплив такої подiї на суми, якi отримає цедент вiд перестраховика, можна достовiрно оцiнити. 

Суми доходiв вiдображати в бухгалтерському облiку вiдповiдно до МСБО 18 <Дохiд>. Доходи визнавати, коли iснує ймовiрнiсть надходження економiчних вигод i цi вигоди можна достовiрно оцiнити, в тих облiкових перiодах, в яких надаються послуги.
Дохiд вiд надання страхових (перестрахувальних) послуг по кожному договору страхування (полiсу) в бухгалтерському i страховому облiку вiдображати у звiтному перiодi, в якому договiр страхування (перестрахування) набув чинностi. 
Процентнi доходи визнавати за методом нарахування iз застосування ефективної ставки вiдсотка, яка забезпечує точне приведення вартостi очiкуваних майбутнiх грошових надходжень протягом очiкуваного строку використання фiнансового активу.
Дивiденди визнавати, коли встановлюється право Компанiї на отримання виплати.
Дохiд вiд операцiйної оренди визнавати в складi доходу на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.
Витрати вiдображати в бухгалтерському облiку вiдповiдно до МСБО 1 <Подання фiнансової звiтностi>.
Доходи i витрати вiдображати в бухгалтерському облiку тих перiодiв, до яких вони вiдносяться на пiдставi принципiв нарахування i вiдповiдностi. 
Вiдстроченi податковi активи та зобов`язання визначати один раз на рiк, на дату складання рiчної звiтностi.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Емiтент є страховою органiзацiєю - небанкiвською фiнансовою установою, що надає послуги з страхування життя за видом страхових послуг згiдно одержаної лiцензiй.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
За останнi п'ять рокiв Компанiя придбала легковi автомобiлi та офiсне обладнання (меблi та компьтерну технiку), програмне забеспечення.
Компанiя планує  придбання програмної продукцiї в наступному роцi.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби Компанiї складаються з офiсного приладдя та компьтерної технiки. Такi основнi засоби не викликають екологiческих впливiв. Плани на капiтальне будiвництво у Компанiї вiдсутнi.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Вiдсутнi

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi Компаiї проводиться виключно за власний рахунок. Не встановлено випадкiв дефiциту робочого капiталу для фiнансування поточних витрат.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладенi, але не виконанi договори вiдсутнi.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Український страховий ринок можна вважати досить роздробленим - на кiнець 2020 року на ньому дiяло 210 страхових компанiй (з яких 20 надавали послуги iз страхування життя). За 12 мiсяцiв 2020 р. у порiвняннi з аналогiчним перiодом 2019 року загальна кiлькiсть компанiй зменшилася на 23 страховi компанiї (з яких 3 надавали послуги iз страхування життя).
Прогноз валових страхових премiй на ринку страхування життя у 2020 роцi складає 5 млрд. грн., що вiдповiдає позитивнiй динамiцi цього показника порiвняно с аналогiчним перiодом 2019 року на рiвнi 109%. Проте ця динамiка значно нижча, нiж спостерiгалась у 2019 роцi, коли вона сягнула 34%. 
Основним фактором, що спричинив падiння динамiки розвитку ринку страхування життя в 2020 роцi стала пандемiя COVID 19, яка негативно вплинула на всi сектори страхування життя. Зокрема, на зниження обсягiв нового бiзнесу в  сегментi страхування життя, де страхувальником є фiзичнi особи,  вплинули карантиннi обмеження, що призвело до небажання клiєнтiв йти на зустрiчi з агентами та неможливiсть проводити масовi навчання агентiв. Спад активностi у корпоративному бiзнесi був обумовлений в першу чергу вiдкладенням керiвництвом компанiй рiшень про страхування життя своїх працiвникiв у зв'язку iз невизначенiстю економiчної ситуацiї. Волатильнiсть обсягiв кредитування в банкiвському секторi вплинула на неможливiсть прогнозування обсягiв страхових платежiв, що надходять по програмам страхування позичальникiв.
Незважаючи на негативний вплив COVID 19, ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування" в 2020 роцi прогнозовано збереже 4 позицiю на ринку страхування життя.
Пiдписана премiя, зiбрана ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" у 2020 роцi склала 538,3 млн. гривень, що становить на 3% бiльше у порiвняннi з 2019 роком. Це зростання було досягнуто завдяки активнiй роботi брокерського каналу продажу та каналу банкiвського страхування в умовах пандемiї.
Значний вплив на функцiонування страхового ринку в 2020 роцi мала перехiд з 01.07.2020 р. функцiї нагляду за страховиками до Нацiонального банку України (НБУ). Незважаючи на те, що НБУ демонструє вiдкритiсть та готовнiсть до дiалогу, про що свiдчить велика кiлькiсть онлайн зустрiчей працiвникiв НБУ iз страховим ринком, позицiя нового Регулятора, як правило, не є гнучкою, та вiн не схильний вносити змiни до проектiв своїх документiв. Регулятор розпочав роботу на великою кiлькiстю нормативних документiв для страхового ринку, та ми очiкуємо в 2021 роцi введення великої кiлькостi нових регуляторних документiв (Постанови Нацбанку, Закон України "Про страхування"), а також збiльшення обсягiв та складностi звiтностi, яку необхiдно буде надавати Регулятору. Наприкiнцi 2020 року НБУ було прийняте Положення про здiйснення НБУ безвиїзного нагляду на ринках небанкiвських фiнансових послуг.
Введення в дiю в 2020 роцi Закону України "Про фiнансовий монiторинг", яким були визначенi новi вимоги до iдентифiкацiї клiєнтiв страхових компанiй, значно ускладнили роботу страховикiв по укладанню та супроводженню договорiв страхування та потребували перебудови їхнiх бiзнес-процесiв, особливо у сферi страхуваннi життя, де пiд монiторинг пiдпадають абсолютно всi накопичувальнi договори страхування.
В той же час слiд вiдмiтити, що подiї 2020 року стали стимулом для дiджиталiзацiї багатьох процесiв у рiзних сферах економiки, в тому числi i у страхуваннi. Багато офiсiв перейшли на вiддалений режим роботи, удосконалили свої бiзнес-процеси в частинi введення електронного документообiгу.
Таким чином, у 2020 роцi ринок страхування життя України функцiонував у дуже складних умовах, коли додатково до наведених вище факторiв розвиток ринку також стримували вiдсутнiсть культури заощаджень у населення, високий рiвень патерналiзму наших громадян, недостатня довiра до фiнансової системи, низький рiвень фiнансової грамотностi, недосконале законодавство.
У зазначених вище умовах ринок страхування життя характеризувався високим рiвнем витрат, пов'язаних з продажем страхових продуктiв.
Незважаючи на об'єктивнi несприятливi фактори Товариство планує в 2021 роцi розвивати всi напрямки бiзнесу, що забезпечить залучення бiльшої кiлькостi клiєнтiв i як результат зростання надходження страхових премiй на рiвнi не нижче 6,7%.


Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
В 2020 роцi Товариство впровадило наступнi розробки.
Завершено черговий етап iнвест-проекту вдосконалення систем iнформацiйного захисту IT-комплексу ПЗУ Україна на 2018-2020 рр. (впровадження стандарту 802.1х в дротовому сегментi локальної мережi центрального офiсу Товариства): етап виконано частково, проведено замiну активного мережевого обладнання та виконуються роботи по налаштуванню полiтик безпеки.
  В 2020 роцi в управлiннi обслуговування договорiв страхування продовжувався наповнення  системи "електронного архiву (ЕА) документiв (лайф)".
 На разi функцiонал ЕА використовувався в повному обсязi. Впровадження ЕА дозволило пiдвищити ефективнiсть роботи та зменшило час пошуку документiв, як пiд час пiдготовки страхових актiв так i при внесеннi змiн до договорiв страхування. Iз впровадженням ЕА значно зменшилась кiлькiсть паперових копiй документiв та витрати на їх виготовлення та зберiгання. Наразi до ЕА додаються документи по нових iндивiдуальних договорах страхування (Заяви на страхування, страховi Свiдоцтва, медичнi довiдки) та документи, пов'язанi iз внесенням змiн до iснуючих договорiв, якi формуються або обробляються Товариством. 
  Також зараз департамент IТ працює над  оновленням та впровадженням нової версiї    IТ системи RUWS . Розроблено та впроваджено новий модуль для МЛМ каналу в системi  що   дозволило  оптимiзувати  поточнi бiзнес-процеси.
 В 2020 роцi завершується розробка унiверсального калькулятора для автоматизацiї процесу оцiнки ризику. 
 В 2021 роцi планується впровадження унiверсального калькулятора для автоматизацiї процесу оцiнки ризику, оптимiззацiї обмiну даними мiж дiючими системами.


Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
немає


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Генеральний директор
Генеральний директор дiє одноособово.
Генеральний Директор - Шолика Збiгнев Кшиштоф
Ревiзiйна комiсiя
До складу Ревiзiйної комiсiї входить Голова та два Члени Ревiзiйної комiсiї.
Голова Ревiзiйної комiсiї - Войчех Парадовський;
Член Ревiзiйної комiсiї - Войчех Урбанський;
Член Ревiзiйної комiсiї - Анджей Моравяк
Наглядова рада
До складу Наглядової ради входить Голова Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради, Секретар Наглядової ради та чотири Члени наглядової ради.
Голова Наглядової ради - Анджей Гладиш
Заступник голови Наглядової Ради - Монiка Патира
Секретар Наглядової Ради - Дарiуш Лясоцький
Член Наглядової Ради - Роман Галензевський
Член Наглядової Ради - Лешек Маньк
Член Наглядової Ради - Лiдiя Ожеховська
Член Наглядової Ради - Кшиштоф Солтисiк



V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи (років)
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Генеральний директор
Шолига Збiгнев Кшиштоф
1955
вища
37
Член Правлiння ПрАТ СК "ПЗУ Україна", 20782312, Член Правлiння ПрАТ СК "ПЗУ Україна"
01.06.2019, 3 роки

Опис:
Згiдно рiшення Наглядової ради № 18/2019  вiд 19.12.2019 року було переобрано на посаду Генерального директора. Повноваження та обов'язкi виконує згiдно статуту. Змiни у персональному складi службових осiб вiдбулись в зв'язку з прийняттям рiшення Наглядової ради про обрання Генерального директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Стаж керiвної роботи 30 рокiв.
2
Головний бухгалтер
Мартиненко Лариса Петрiвна
1966
вища
33
Директор управлiння бухгалтерського облiку ПрАТ СК "ПЗУ Україна", 20782312, Директор управлiння бухгалтерського облiку ПрАТ СК "ПЗУ Україна"
03.04.2011, на невизначений термiн

Опис:
Повноваження та обов'язки згiдно статуту. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 11 рокiв. Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
3
Голова Ревiзiйної комiсiї
Парадовський Войчех
1968
вища
21
Директор управлiння бухгалтерських операцiй групи ПЗУ СА, 00000000, Директор управлiння бухгалтерських операцiй групи ПЗУ
15.10.2020, 3 роки

Опис:
На пiдставi Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (Протокол № 52 вiд 15.10.2020 року) обрано Головою ревiзiйної комiсiї ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" Парадовського Войчеха. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0 %. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.
4
Голова Наглядової ради
Анджей Гладиш
1966
вища
37
Директор юридичного управлiння ПЗУ СА, 00000000, Директор юридичного управлiння ПЗУ СА
17.02.2020, 3 роки

Опис:
Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 50 вiд 17 лютого 2020 року) було обрано на посаду Члена Наглядової ради. Згiдно Рiшення Наглядової ради обрано  Головою Наглядової ради.Повноваження та обов'язки надає згiдно статуту. Надає послуги на пiдставi безоплатного договору. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 25 роки. Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Є представником акцiонера.
5
Заступник Голови Наглядової ради
Патира Монiка
1970
вища
26
Кординатор з питань нагляду за iноземними товариствами ПЗУ СА, 00000000, Кординатор з питань нагляду за iноземними товариствами ПЗУ СА
17.02.2020, 3 роки

Опис:
Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 50 вiд 17 лютого 2020 року) було переобрано на посаду Члена Наглядової ради. Згiдно Рiшення Наглядової ради обрана  Заступником Голови Наглядової ради. Повноваження та обов'язки надає згiдно статуту. Надає послуги на пiдставi безоплатного договору. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 11 рокiв. Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Є представником акцiонера.
6
Секретар Наглядової ради
Дарiуш Лясоцький
1978
вища
25
Iндивiдуальна юридична практика., 00000000, Iндивiдуальна юридична практика.
17.02.2020, 3 роки

Опис:
Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 50 вiд 17.02.2020 року) було обрано на посаду Члена Правлiння. Повноваження та обов'язки надає згiдно статуту. Надає послуги на пiдставi оплатного договору. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 25 рокiв. Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Є представником акцiонера.
7
Член Наглядової ради
Лiдiя Ожеховська
1975
вища
20
Координатор з питань нагляду за бiзнесом в Офiсi планування та контролю PZU SA, 00000000, Координатор з питань нагляду за бiзнесом в Офiсi планування та контролю PZU SA
17.02.2020, 3 роки

Опис:
На пiдставi Рiшення загальних зборiв акцiонерiв  (Протокол № 50 вiд 17.02.2021 року) обрано Членом наглядової ради. Повноваження та обов'язки надає згiдно статуту. Надає послуги на пiдставi безоплатного договору. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0 %. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 15 рокiв. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.
8
Член Наглядової ради
Гелензевський Роман
1954
вища
37
Iндивiдуальна юридична практика., 00000000, Iндивiдуальна юридична практика.
17.02.2020, 3 роки

Опис:
Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 50 вiд 17.02.2021 року) було обрано на посаду Члена Наглядової ради. Повноваження та обов'язки надає згiдно статуту. Надає послуги на пiдставi оплатного договору. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 37 рокiв. Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Є представником акцiонера.
9
Член Наглядової ради
Лешек Маньк
1980
вища
16
Iндивiдуальна юридична практика., 00000000, Iндивiдуальна юридична практика.
17.02.2020, 3 роки

Опис:
Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 50 вiд 17.02.2021 року) було обрано на посаду Члена Наглядової ради. Повноваження та обов'язки надає згiдно статуту. Надає послуги на пiдставi оплатного договору. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 16 рокiв. Особа не надавала згоди на розкриття своїх персональних даних.
10
Член Наглядової ради
Кшиштоф Солтисiк
1975
вища
21
Директор з питань кредитних ризикiв PZU SA., 00000000, Директор з питань кредитних ризикiв PZU SA
08.09.2020, 3 роки

Опис:
На пiдставi повiдомлення Акцiонера "ПЗУ СА" вiд 08.09.2020 р. щодо змiни члена Наглядової Ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя", обраного як представника акцiонера, з 08.09.2020 року був включений до складу Наглядової ради. Повноваження та обов'язки надає згiдно статуту. Надає послуги на пiдставi безоплатного договору. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 15 рокiв. Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Є представником акцiонера. 
11
Член Ревiзiйної комiсiї
Войчех Урбанський
1978
вища
16
Актуарiй, 00000000, Актуарiй
15.10.2020, 3 роки

Опис:
На пiдставi Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (Протокол № 52 вiд 15.10.2020 року) обрано Членом ревiзiйної комiсiї ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" Урбанського Войчеха. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0 %. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.Обрано на 3 роки.
12
Член Ревiзiйної комiсiї
Анджей Моровяк
1961
вища
40
Координатор з питань обслуговування збиткiв PZU SA, 00000000, Координатор з питань обслуговування збиткiв PZU SA
15.10.2020, 3 роки

Опис:
На пiдставi Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" (Протокол № 52 вiд 15.10.2020 року) обрано Членом ревiзiйної комiсiї ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" Анджея Моровяка. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0 %. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.Обрано на 3 роки.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Акцiонерне товариство "Повшехни Заклад Убезпечень СА"
0000009831
00133, Польща, iнформацiя вiдсутня р-н, м. Варшава, Алея Яна Павла, 24
53,472255
Акцiонерне товариство "Повшехни Заклад Убезпечень на Жицє"
0000030211
00133, Польща, iнформацiя вiдсутня р-н, м. Варшава, Алея Яна Павла, 24
0,005347
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"
20782312
04053, Шевченкiвський р-н, м. Київ, Сiчових стрiльцiв, 40
46,522397
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)


Усього
99,999999

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Український страховий ринок можна вважати досить роздробленим - на кiнець 2020 року на ньому дiяло 210 страхових компанiй (з яких 20 надавали послуги iз страхування життя). За 12 мiсяцiв 2020 р. у порiвняннi з аналогiчним перiодом 2019 року загальна кiлькiсть компанiй зменшилася на 23 страховi компанiї (з яких 3 надавали послуги iз страхування життя).
Прогноз валових страхових премiй на ринку страхування життя у 2020 роцi складає 5 млрд. грн., що вiдповiдає позитивнiй динамiцi цього показника порiвняно с аналогiчним перiодом 2019 року на рiвнi 109%. Проте ця динамiка значно нижча, нiж спостерiгалась у 2019 роцi, коли вона сягнула 34%. 
Основним фактором, що спричинив падiння динамiки розвитку ринку страхування життя в 2020 роцi стала пандемiя COVID 19, яка негативно вплинула на всi сектори страхування життя. Зокрема, на зниження обсягiв нового бiзнесу в  сегментi страхування життя, де страхувальником є фiзичнi особи,  вплинули карантиннi обмеження, що призвело до небажання клiєнтiв йти на зустрiчi з агентами та неможливiсть проводити масовi навчання агентiв. Спад активностi у корпоративному бiзнесi був обумовлений в першу чергу вiдкладенням керiвництвом компанiй рiшень про страхування життя своїх працiвникiв у зв'язку iз невизначенiстю економiчної ситуацiї. Волатильнiсть обсягiв кредитування в банкiвському секторi вплинула на неможливiсть прогнозування обсягiв страхових платежiв, що надходять по програмам страхування позичальникiв.
Незважаючи на негативний вплив COVID 19, ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування" в 2020 роцi прогнозовано збереже 4 позицiю на ринку страхування життя.
Пiдписана премiя, зiбрана ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" у 2020 роцi склала 538,3 млн. гривень, що становить на 3% бiльше у порiвняннi з 2019 роком. Це зростання було досягнуто завдяки активнiй роботi брокерського каналу продажу та каналу банкiвського страхування в умовах пандемiї.
Значний вплив на функцiонування страхового ринку в 2020 роцi мала перехiд з 01.07.2020 р. функцiї нагляду за страховиками до Нацiонального банку України (НБУ). Незважаючи на те, що НБУ демонструє вiдкритiсть та готовнiсть до дiалогу, про що свiдчить велика кiлькiсть онлайн зустрiчей працiвникiв НБУ iз страховим ринком, позицiя нового Регулятора, як правило, не є гнучкою, та вiн не схильний вносити змiни до проектiв своїх документiв. Регулятор розпочав роботу на великою кiлькiстю нормативних документiв для страхового ринку, та ми очiкуємо в 2021 роцi введення великої кiлькостi нових регуляторних документiв (Постанови Нацбанку, Закон України "Про страхування"), а також збiльшення обсягiв та складностi звiтностi, яку необхiдно буде надавати Регулятору. Наприкiнцi 2020 року НБУ було прийняте Положення про здiйснення НБУ безвиїзного нагляду на ринках небанкiвських фiнансових послуг.
Введення в дiю в 2020 роцi Закону України "Про фiнансовий монiторинг", яким були визначенi новi вимоги до iдентифiкацiї клiєнтiв страхових компанiй, значно ускладнили роботу страховикiв по укладанню та супроводженню договорiв страхування та потребували перебудови їхнiх бiзнес-процесiв, особливо у сферi страхуваннi життя, де пiд монiторинг пiдпадають абсолютно всi накопичувальнi договори страхування.
В той же час слiд вiдмiтити, що подiї 2020 року стали стимулом для дiджиталiзацiї багатьох процесiв у рiзних сферах економiки, в тому числi i у страхуваннi. Багато офiсiв перейшли на вiддалений режим роботи, удосконалили свої бiзнес-процеси в частинi введення електронного документообiгу.
Таким чином, у 2020 роцi ринок страхування життя України функцiонував у дуже складних умовах, коли додатково до наведених вище факторiв розвиток ринку також стримували вiдсутнiсть культури заощаджень у населення, високий рiвень патерналiзму наших громадян, недостатня довiра до фiнансової системи, низький рiвень фiнансової грамотностi, недосконале законодавство.
У зазначених вище умовах ринок страхування життя характеризувався високим рiвнем витрат, пов'язаних з продажем страхових продуктiв.
Незважаючи на об'єктивнi несприятливi фактори Товариство планує в 2021 роцi розвивати всi напрямки бiзнесу, що забезпечить залучення бiльшої кiлькостi клiєнтiв i як результат зростання надходження страхових премiй на рiвнi не нижче 6,7%.





2. Інформація про розвиток емітента
 Показники дiяльностi ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2020 рiк наступнi:
Страховi премiї становили 538 282 тис. грн., що на 2,8% бiльше у порiвняннi з 2019 (523 827 тис. грн.) роком.
У 2020 роцi укладено 106 760 страхових договорiв, що на 20 349 договорiв менше, нiж у 2019 роцi.
У 2020 роцi зменшився  розмiр страхових вiдшкодувань (страхових виплат) до 41 353 тис. грн., що на 2 709 тис. грн. менше, нiж у 2019 роцi. При цьому, страховi виплати по дожиттю застрахованих осiб до закiнчення дiї договорiв страхування склали 13 950 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати склали 33 690 тис. грн., що на 3 286 тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.
Отримано доходи вiд iнвестицiй у виглядi вiдсоткiв за облiгацiями i депозитами на суму 134 159 тис. гривень.
Сформованi страховi резерви Товариства за пiдсумками 12 мiсяцiв 2020 року склали 991 601 тис. грн., частка перестраховикiв у страхових резервах складала 5 322 тис. грн. 
Фiнансовий план Товариства було перевиконано за розмiром отриманих страхових платежiв (внескiв, премiй) на 6 969,6 тис. грн., або 1,3%.
 Чистий прибуток Товариства за результатами дiяльностi у 2020 роцi склав 76 800 тис. грн., сукупний дохiд  склав 114 526 тис. грн.



3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
немає

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Управлiння ризиками є фундаментальним для страхового бiзнесу i є суттєвим елементом операцiй Товариства. Основнi ризики, з якими стикається Товариство - це ринковий ризик, кредитний ризик та ризик лiквiдностi.
Товариство намагається пiдтримувати стабiльний рiвень капiталу з метою забезпечення довiри з боку iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також сталого розвитку бiзнесу в майбутньому. Товариство здiйснює монiторинг дохiдностi капiталу, який вона розраховує як вiдношення чистих операцiйних доходiв до загальної суми власного капiталу.
Полiтики управлiння ризиками Товариства призначенi для виявлення, аналiзу та управлiння ризиками, з якими стикається Товариство, для встановлення належних лiмiтiв ризику i системи контролю, для постiйного монiторингу рiвнiв ризику i дотримання лiмiтiв. Полiтики i процедури управлiння ризиками постiйно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов, продуктiв i послуг, що пропонуються, та провiдних практик. 
З метою ефективного управлiння ризиками в Товариствi було розроблено ряд показникiв, якi протягом 2020 р. пiдлягали постiйному монiторингу та контролю. Основним серед таких показникiв є ризик-апетит, який визначається як мiнiмальна величина власних коштiв, що забезпечують необхiдний рiвень коефiцiєнта платоспроможностi. У 2020 роцi Товариство виконало цей показник.
При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство систематизує ризики за такою класифiкацiєю:
1. Андерайтинговий ризик, що мiстить у собi ризик недостатностi страхових премiй i резервiв, катастрофiчний ризик, а також ризик страхування здоров'я.
2. Ринковий ризик, який включає в себе ризик iнвестицiй в акцiї, ризик процентної ставки, валютний ризик, ризик спреду, майновий ризик, ризик ринкової концентрацiї.
3. Ризик дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед Товариством.
4. Операцiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу; у рамках даного ризику видiляються наступнi категорiї: ризик безпеки, юридичний ризик, ризик персоналу та ризик IТ.
5. Ризик учасника фiнансової групи - ризик негативного впливу на фiнансовий стан Товариства-учасника фiнансової групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого учасника групи, до складу якої входить Товариство.
Крiм того, для оперативного контролю та управлiння ризиками в Товариствi розраховується ряд iндикаторiв, якi наприкiнцi 2020 р. були переглянутi та актуалiзованi з метою удосконалення системи управлiння ризиками.
Ще одним iнструментом для визначення вразливостi Товариства до ризикiв є                     стрес-тестування. Товариство проводить щорiчнi стрес-тести вiдповiдно до методологiї, затвердженої регулятивним органом. Згiдно результатiв проведеного стрес-тестування найбiльший вплив на Товариство можуть мати стресовi подiї, пов'язанi зi збiльшенням страхових вiдшкодувань та змiною обмiнного курсу.
З метою зниження ризику настання подiй, пов'язаних зi збiльшенням виплат, використовувались виважена андерайтингова полiтика та полiтика резервування, а також такi iнструменти, як перестрахування, цiноутворення, диверсифiкацiя портфеля, статистичнi методи та оперативний монiторинг. Для управлiння валютним ризиком Товариство здiйснювало збалансування валютного спiввiдношення мiж валютними активами та пасивами, збiльшувало валютнi активи шляхом купiвлi облiгацiй, номiнованих у валютi, обмежувало валютнi ризики в договорах мiжнародного страхування.
Товариство розподiляє активи та встановлює лiмiти в залежностi вiд кредитного рейтингу контрагента, проводить регулярний аналiз контрагентiв для зниження ризику ринкової концентрацiї та ризику дефолту.
Також до основних ризикiв, на якi наражається Товариство, вiдносились системнi ризики, що випливали iз ситуацiї у сферi проведення операцiї об'єднаних сил (ООС) на Сходi України. Для обмеження таких ризикiв дана територiя була виключена зi страхового покриття. На цiй територiї вiдсутнi вiдокремленi пiдроздiли Товариства.  


2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
ККрiм того, серед основних ризикiв Товариство вiдзначало операцiйнi ризики, в тому числi змiни у правовiй системi, кадровi ризики, ризики у IТ сферi, ризики, пов'язанi з внутрiшнiм i зовнiшнiм шахрайством. Для управлiння операцiйним ризиком здiйснювались, зокрема, наступнi заходи: була розроблена i реалiзовувалася дорожня карта в сферi IТ, здiйснювались iнвестицiї в удосконалення IТ системи Товариства, проводився аналiз причин звiльнення працiвникiв, реалiзовувались фiнансовi, органiзацiйнi i соцiальнi заходи, спрямованi на утримання персоналу, здiйснювався постiйний монiторинг та аналiз змiн у законодавствi, Товариство брало участь у страхових асоцiацiях, робочих групах з метою аналiзу проектiв законодавчих актiв та надання рекомендацiй.


4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Протоколом № 43 вiд 24.01.2017р. загальних Зборiв Акцiонерiв затверджено Кодекс корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя". Компанiя та її посадовi особи дотримуються принципiв Кодексу Корпоративного управлiння, будь яких вiдхилень протягом 2019 року не було. Положення про корпоративне управлiння розмiщено на внутрiшньому корпоративному порталi.
Кодекс корпоративного управлiння Компанiї не суперечить вимогам законодавства України та є обов'язковими для усiх його акцiонерiв та працiвникiв i запроваджуватиметься у практику шляхом внесення вiдповiдних змiн до Статуту Компанiї, розробки та прийняття вiдповiдних внутрiшнiх документiв Компанiї. 


кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
не застосовується

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Кодекс корпоративного управлiння Емiтентом дотримується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій


3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
річні
позачергові


X
Дата проведення
17.02.2020
Кворум зборів
100
Опис
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.   Про обрання лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
Проект рiшення з питання №1 порядку денного: 
Обрати Лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб:
Голова Лiчильної комiсiї - Коршак Сергiй Володимирович;
Член Лiчильної комiсiї - Авраменко Дмитро Олександрович.
2.   Про обрання Голови та секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
Проект рiшення з питання №2 порядку денного: 
Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" Дорбишеву Вiкторiю Вiкторiвну, секретарем Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" Дужака Василя Васильовича.
3.   Прийняття рiшення про затвердження результатiв дiяльностi ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2019 рiк за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя";
Проект рiшення з питання №3 порядку денного:
Затвердити звiт Генерального директора ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" про результати дiяльностi за 2019 рiк.
4.   Прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту Генерального директора ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" про витрати на представницькi цiлi, витрати на юридичнi, маркетинговi послуги, послуги з органiзацiї зв'язкiв з громадськiстю та суспiльної комунiкацiї, консультацiйнi послуги з питань управлiння у 2019 роцi;
 Проект рiшення з питання №4 порядку денного:
Затвердити рiчний звiт Генерального директора ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" про витрати на представницькi цiлi, витрати на юридичнi, маркетинговi послуги, послуги з органiзацiї зв'язкiв з громадськiстю та суспiльної комунiкацiї, консультацiйнi послуги з питань управлiння у 2019 роцi.
5.    Прийняття рiшення про затвердження результатiв дiяльностi ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2019 рiк за наслiдками розгляду звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя";
Проект рiшення з питання №5 порядку денного:
Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" про результати дiяльностi Товариства за 2019 рiк.
6.    Прийняття рiшення про затвердження результатiв дiяльностi ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2019 рiк за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя";
Проект рiшення з питання №6 порядку денного:
Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" про дiяльнiсть у 2019 роцi.
7.    Затвердження рiчного звiту ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2019 рiк;
Проект рiшення з питання №7 порядку денного:
Затвердити баланс Товариства за 2019 рiк i результати дiяльностi ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2019 рiк.
8.    Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2019 рiк;
Проект рiшення з питання №8 порядку денного:
Спрямувати 5% прибуткiв, що виникають з фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ СК "ПЗУ Україна" у 2019 роцi, на резервний капiтал.
9.     Про погодження вчинення Товариством значного правочину (правочинiв).
Проект рiшення з питання №9 порядку денного:
Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством при здiйсненнi поточної дiяльностi протягом одного року з моменту прийняття даного рiшення на цих зборах за наступними видами (характерами) договорiв: 
- депозитнi договори, розмiщення грошових коштiв на депозитних рахунках у банкiвських установах;
- договори купiвлi - продажу цiнних паперiв з урахуванням вимог iнвестицiйної полiтики Товариства;
- договори та угоди зi страхування, перестрахування без обмеження граничної вартостi при здiйсненi поточної дiяльностi Товариства. 
Уповноваженою особою, якiй надаються повноваження щодо укладання значних правочинiв, визначити Генерального директора Товариства.
Для участi в Зборах зареєструвались 3 (три)  акцiонера (представникiв акцiонерiв), яким належить 187 011 (сто вiсiмдесят сiм тисяч одинадцять) штук голосуючих акцiй Товариства, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв акцiонерiв).
За прийняття даного рiшення проголосувало 187 011 (сто вiсiмдесят сiм тисяч одинадцять) штук голосуючих акцiй Товариства, що складає100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв акцiонерiв).


Вид загальних зборів
річні
позачергові

X

Дата проведення
28.04.2020
Кворум зборів
100
Опис
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.	Про обрання лiчильної комiсiї позачергових  Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
Проект рiшення:
Обрати Лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб:
Голова Лiчильної комiсiї - Коршак Сергiй Володимирович;
Член Лiчильної комiсiї - Авраменко Дмитро Олександрович.

2.	Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
Проект рiшення:
Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна" Яценко Ольгу Миколаївну, секретарем Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна" Дужака Василя Васильовича.

3. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства на наступний строк повноважень;
Проект рiшення:
Встановити, що кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства на наступний строк повноважень складатиме [...] осiб.

4. Обрання Членiв Наглядової ради Товариства на наступний спiльний трирiчний строк повноважень;
Проект рiшення:
Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна" на наступний спiльний трирiчний строк повноважень, що триватиме до 17.02.2023р., наступних осiб:
[...]

5. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, призначення особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з обраними членами Наглядової ради Товариства;

Проект рiшення:
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради [iм'я та прiзвище обраних членiв Наглядової ради, якi виконуватимуть функцiї в Наглядовiй радi на безоплатнiй основi], та встановити, що цi договори укладатимуться з ними на безоплатнiй основi. Уповноважити Голову Правлiння ПрАТ СК "ПЗУ Україна" пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори про надання послуг з новообраними Членами Наглядової ради.

Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради [iм'я та прiзвище обраних членiв Наглядової ради, якi виконуватимуть функцiї в Наглядовiй радi на платнiй основi], та встановити щомiсячну винагороду для кожного з новообраних членiв Наглядової ради у розмiрi [...] (словами: [...]) польських злотих брутто в еквiвалентi.
Уповноважити Голову Правлiння ПрАТ СК "ПЗУ Україна" пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори про надання послуг з новообраними Членами Наглядової ради.

6. Внесення змiн до Статуту Товариства i затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї.
Проект рiшення:
Внести змiни до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Надати повноваження  Головi Правлiння пiдписати Cтатут Товариства в новiй редакцiї.
Надати повноваження Головi Правлiння здiйснити всi необхiднi дiї для проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї.

Для участi в Зборах зареєструвались 3 (три)  акцiонера (представникiв акцiонерiв), яким належить 187 011 (сто вiсiмдесят сiм тисяч одинадцять) штук голосуючих акцiй Товариства, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв акцiонерiв).
За прийняття даного рiшення проголосувало 187 011 (сто вiсiмдесят сiм тисяч одинадцять) штук голосуючих акцiй Товариства, що складає100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв акцiонерiв).

Вид загальних зборів
річні
позачергові


X
Дата проведення
15.10.2020
Кворум зборів
100
Опис
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.	Про обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
Проект рiшення з питання №1 порядку денного: 
Обрати Лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб:
Голова Лiчильної комiсiї - Коршак Сергiй Володимирович;
Член Лiчильної комiсiї - Авраменко Дмитро Олександрович.
2.	Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
Проект рiшення з питання №2 порядку денного: 
Обрати Головою Позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства Яценко Ольгу Миколаївну, секретарем Позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства Дорбишеву Вiкторiю Вiкторiвну.
3.	Про продовження замовлення на 2021-2022 роки для суб'єкта аудиторської дiяльностi (аудиторської фiрми) ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ", що проводить обов'язковий аудит фiнансової звiтностi Товариства та проводить передбачений законодавством аудит Фiнансової групи "ПЗУ Україна страхування життя";
Проект рiшення з питання №3 порядку денного:
Продовжити замовлення для ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КПМГ АУДИТ" як аудиторської фiрми для аудиту фiнансової звiтностi Товариства та проведення обов'язкового аудиту Фiнансової групи "ПЗУ  Україна страхування" за фiнансовi 2021-2022 роки.
4.	Про затвердження умов цивiльно-правового договору, який укладатиметься з новопризначеним членом Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру його винагороди, призначення особи, уповноваженої на пiдписання договору (контракту) з новопризначеним членом Наглядової ради Товариства;
Проект рiшення з питання №4 порядку денного:
Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з новопризначеним членом Наглядової ради [...] та встановити, що цей договiр укладатиметься з ним на безоплатнiй основi. Уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правий договiр про надання послуг з новопризначеним Членом Наглядової ради.
5.	Про вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Товариства;
Проект рiшення з питання №5 порядку денного:
Вiдкликати Членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства:
Войчеха Електрона Парадовського;
Войчеха Марчiна Урбанського.
6.	Про обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства;
Проект рiшення з питання №6 порядку денного:
Обрати Членами Ревiзiйної комiсiї Товариства:
[...]
7.	Про обрання Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства;
Проект рiшення з питання №7 порядку денного:
Обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства [...]
8.	Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з новообраними Членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з новообраними Членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Проект рiшення з питання №8 порядку денного:
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з новообраними Членами Ревiзiйної комiсiї  [...], та встановити, що цi договори укладатимуться з ними на безоплатнiй основi. Уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори про надання послуг з новообраним Членами Ревiзiйної комiсiї.

Для участi в Зборах зареєструвались 3 (три)  акцiонера (представникiв акцiонерiв), яким належить 187 011 (сто вiсiмдесят сiм тисяч одинадцять) штук голосуючих акцiй Товариства, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв акцiонерiв).
За прийняття даного рiшення проголосувало 187 011 (сто вiсiмдесят сiм тисяч одинадцять) штук голосуючих акцiй Товариства, що складає100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв акцiонерiв).

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

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)


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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій
X


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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)


Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)


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

Так
Ні


X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства 

Інше (зазначити)


У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення


У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення


4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) 

Персональний склад наглядової ради
Незалежний член наглядової ради
Залежний член наглядової ради
Анджей Гладиш

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Вирiшення питань, передбачених законодавством та статутом Товариства.

Монiка Патира

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Вирiшення питань, передбачених законодавством та статутом Товариства.
Дарiуш Лясоцький

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Вирiшення питань, передбачених законодавством та статутом Товариства.
Роман Галензевський

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Вирiшення питань, передбачених законодавством та статутом Товариства.
Лешек Маньк

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Вирiшення питань, передбачених законодавством та статутом Товариства.
 Лiдiя Ожеховська

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Вирiшення питань, передбачених законодавством та статутом Товариства.
Кшиштоф Солтисiк

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Вирiшення питань, передбачених законодавством та статутом Товариства.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Проводилось 6 засiдань Наглядової ради. На засiданнях наглядової ради приймались рiшення з органiзацiйних питань.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
Персональний склад комітетів
З питань аудиту

X

З питань призначень

X

З винагород

X

Інше (зазначити)



Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

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


Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради



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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (зазначити)


X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X

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

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

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

X
Інше (зазначити)


Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)


Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор - Шолига Збiгнев Кшиштоф
Здiйснює оперативне управлiння справими.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Накази Генерального директора стоуються поточної дiяльностi товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу
Генеральний директор здiйснює ефективне управлiння товариством. Своєчасно та якiсно органiзовує бузнес-процеси, що в свою чергу позитаивно вiдображається на фiнансовому станi товариства.

Примітки
 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

З метою забезпечення реалiзацiї стратегiї розвитку та ефективного функцiонування Товариства особлива увага придiляється дiяльностi з управлiння ризиками. Система управлiння ризиками, впроваджена в ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя", являє собою комплекс заходiв i рiшень з iдентифiкацiї, оцiнки та монiторингу ризикiв, визначення ризик-апетиту Товариства, допустимих меж ризикiв, здiйснення заходiв з уникнення i мiнiмiзацiї ризикiв, пом'якшення їх наслiдкiв i зменшення вразливостi до кожного виду ризику та використання iнших механiзмiв оптимiзацiї ризикiв. Система управлiння ризиками Товариства включає стратегiю, а також реалiзацiю управлiння ризиками, в якiй ключову роль вiдiграють органiзацiйна структура, яка охоплює роздiлення функцiй, обов'язкiв i вiдповiдальностi мiж окремими пiдроздiлами у процесi управлiння ризиками, та процедура управлiння ризиками, у тому числi методи iдентифiкацiї, вимiрювання, оцiнки, монiторингу, звiтностi та управлiнськi заходи. Детальнi засади процесу управлiння ризиками в Товариствi викладенi у вiдповiдних внутрiшнiх документах, у тому числi стратегiї, полiтиках, методиках, процедурах тощо. Документи з управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов, продуктiв i послуг, що пропонуються, та провiдних практик.  

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  4

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

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
так
так
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
так
так
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
так
ні
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
ні
ні
ні
ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)


Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій
так
так
так
так
так
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
так
ні
так
ні
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
так
ні
ні
ні
ні

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Раз на рік

X
Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X

Наглядова рада

X
Інше (зазначити)


З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

Так
Ні
З власної ініціативи

X
За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

X
Інше (зазначити)


6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Акцiонерне товариство "Повшехни Заклад Убезпечень СА"
0000009831
53,4723
2
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"
20782312
46,5224

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Посадовi особи емiтента призначаються та звiльняються в порядку передбаченому статутом.

9) повноваження посадових осіб емітента
Посадовi особи емiтента здiйснюють свої повноваження в порядку передбаченому статутом.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя" ("Компанiя"), що складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2020 р., звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик та iншу пояснювальну iнформацiю. 
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2020 р. та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") та вимог законодавства України щодо фiнансового звiтування.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудиторiв за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з Мiжнародним кодексом етики професiйних бухгалтерiв (включаючи мiжнароднi стандарти незалежностi) Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
ЗВIТ
про корпоративне управлiння страховика за 2020 рiк
Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя" (код ЄДРПОУ 32456224)

1.Вкажiть мету провадження дiяльностi страховика.
1.1. Метою дiяльностi Товариства є здiйснення страхової дiяльностi для одержання прибутку.
2. Вкажiть факти дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з посиланням на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року.
2.1. В товариствi 24.01.2017 року, Протоколом № 43 загальних Зборiв Акцiонерiв затверджено Кодекс корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя". Товариство та його посадовi особи дотримується принципiв Кодексу Корпоративного управлiння та будь яких вiдхилень протягом 2020 року не було. Положення про корпоративне управлiння розмiщено на корпоративному порталi за адресою: https://www.pzu.com.ua/about/finance/reports.html
3. Вкажiть iнформацiю про власникiв iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за страховиком) (для юридичних осiб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, мiсцезнаходження; для фiзичних осiб - прiзвища, iмена та по батьковi), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк.
3.1. Власники iстотної участi акцiонери:
- Акцiонерне товариство "Повшехни заклад убезпечень СА" (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA), зареєстроване вiдповiдно до польського законодавства;
- Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя  "ПЗУ Україна" (код ЄДРПОУ - 20782312), зареєстроване вiдповiдно до українського законодавства.
4. Вкажiть iнформацiю про склад Наглядової ради страховика та його змiну за рiк, у тому числi утворенi нею комiтети.

Наглядова рада	Протокол зборiв акцiонерiв про призначення	Термiн повноважень до	Змiни протягом 2020 року
 Голова Наглядової ради Анджей Гладиш	Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 50 вiд 17 лютого 2020 року) було обрано на посаду Члена Наглядової ради.
Згiдно Рiшення Наглядової ради обрано  Головою Наглядової ради.	17.02.2023 р	Обрано на наступний трирiчний строк повноважень, який розпочинається з 17.02.2020 року.
Заступник Голови Наглядової ради Монiка Патира	На пiдставi повiдомлення акцiонера вiд 30.05.2018 про замiну Члена Наглядової ради, обраного як представника акцiонера, призначено Членом Наглядової ради з 30.05.2018 року.
Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 50 вiд 17 лютого 2020 року) було переобрано на посаду Члена Наглядової ради на новий строк.
Згiдно Рiшення Наглядової ради обрана  Заступником Голови Наглядової ради.	17.02.2023 р	Переобрано на наступний трирiчний строк повноважень, який розпочинається з 17.02.2020 року.
Секретар Наглядової ради
Дарiуш Лясоцький	Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 44 вiд 16 лютого 2017 року) було обрано на посаду Члена Наглядової ради. 
Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 50 вiд 17 лютого 2020 року) було переобрано на посаду Члена Наглядової ради на новий строк. 
Згiдно Рiшення Наглядової ради обраний  Секретарем Наглядової ради.	17.02.2023 р.	Переобрано на наступний трирiчний строк повноважень, який розпочинається з 17.02.2020 року.
Член Наглядової ради
Роман Галензевський	Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 44 вiд 16 лютого 2017 року) було обрано на посаду Члена Наглядової ради.
Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 50 вiд 17 лютого 2020 року) було переобрано на посаду Члена Наглядової ради на новий строк. 	17.02.2023 р.	Переобрано на наступний трирiчний строк повноважень, який розпочинається з 17.02.2023 року.
Член Наглядової ради
Лiдiя Ожеховська	Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 50 вiд 17 лютого 2020 року) було обрано на посаду Члена Наглядової ради.	17.02.2023 р.	Обрано на наступний трирiчний строк повноважень, який розпочинається з 17.02.2023 року.
 Член Наглядової ради
Лешек Маньк	Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 44 вiд 16 лютого 2017 року) було обрано на посаду Члена Наглядової ради.
Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 50 вiд 17 лютого 2020 року) було переобрано на посаду Члена Наглядової ради на новий строк.	16.02.2020 р.	Переобрано на наступний трирiчний строк повноважень, який розпочинається з 17.02.2023 року.
Член Наглядової ради Кшиштоф Солтисiк	На пiдставi повiдомлення акцiонера про замiну Члена Наглядової ради, обраного як представника акцiонера, призначено Членом Наглядової ради з 17.02.2020 року.
	17.02.2023 р	Обрано на трирiчний строк повноважень.
Член Наглядової ради
Роберт Пуш	Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 50 вiд 17 лютого 2020 року) було обрано на посаду Члена Наглядової ради.
Припинив повноваження на пiдставi заяви про вiдмову вiд виконання функцiй Члена Наглядової ради	17.02.2023 р.	Припинено повноваження.
Голова Наглядової Ради
Лешек Кузємський	Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 50 вiд 17 лютого 2020 року) було припинено повноваження Члена Наглядової ради.	16.02.2020 р.	Припинено повноваження.
Заступник Голови Наглядової ради Павел Гжешiк	Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 50 вiд 17 лютого 2020 року) було припинено повноваження Члена Наглядової ради.	16.02.2020 р.	Припинено повноваження.
Член Наглядової ради
Катажина Мiлевська	Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 50 вiд 17 лютого 2020 року) було припинено повноваження Члена Наглядової ради.	16.02.2020 р.	Припинено повноваження.

4.2. Протягом 2020 року , Наглядова рада комiтетiв не створювала. 
5.Вкажiть iнформацiю про склад виконавчого органу страховика та його змiну за рiк:
5.1.Виконавчим органом в Товариствi є Генеральний директор.
	Протокол зборiв акцiонерiв/ рiшення Наглядової ради про призначення	Термiн повноважень до	Змiни протягом 2020 року
Генеральний директор Шолига Збiгнев Кшиштоф	Рiшенням Наглядової ради № 14/2017 вiд 19.04.2017 року з 01.06.2017 року було обрано на посаду.
Рiшенням Наглядової ради № 18/2019 вiд 19.12.2019 року було переобрано на новий термiн.	01.06.2023 р.	Переобрано на наступний трирiчний строк повноважень, який розпочинається з 01.06.2020 року.
6. Вкажiть факти порушення членами Наглядової ради та Виконавчого органу страховика внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди страховику або споживачам фiнансових послуг, або iнформацiю про вiдсутнiсть таких фактiв.
6.1. В 2020 роцi фактiв порушення Членами Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг не виявлено.
7. Вкажiть iнформацiю про заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до страховика, в тому числi до Членiв її Наглядової ради та Виконавчого органу, або про вiдсутнiсть таких заходiв впливу.
7.1. Заходи впливу протягом 2020 року органами державної влади до фiнансової установи не застосовувались.
7.2. В 2020 роцi, заходiв впливу застосованих до Виконавчого органу та Членiв Наглядової ради не  було.
8. Вкажiть розмiр винагороди за рiк Членiв Наглядової ради та Виконавчого органу страховика.
8.1 Розмiр винагороди Членiв Наглядової ради за рiк склав:
8.1.1. Вiдповiдно до частини 2 статтi 14 Закону України "Про захист персональних даних" вiд 1 червня 2010 року № 2297-VI та посилаючись на Рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року № 2-рп/2012, Члени Наглядової ради не надали згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфiденцiйних) даних.
8.2. Розмiр винагороди Виконавчого органу за рiк склав:
8.2.1. Вiдповiдно до частини 2 статтi 14 Закону України "Про захист персональних даних" вiд 1 червня 2010 року № 2297-VI та посилаючись на Рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року № 2-рп/2012, Генеральний директор не надав згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфiденцiйних) даних.
9. Вкажiть iнформацiю про значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть страховика протягом року:
9.1. Проведення АТО в схiдних регiонах України. З 12 березня 2020 року за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв в Українi об'явлено карантин у з'язку з епiдемiєю COVID-2019.
9.1.1.В 2020 роцi високi ризики, як i ранiше, були пов'язанi з вiйськовим конфлiктом в схiдних регiонах України через його невизначенiсть в тривалостi та гостротi  та карантинними обмеженнями ведення бiзнесу в країнi.  
9.2. Законодавство та нормативнi акти.
9.2.1. Закони та нормативнi акти, якi впливають на ведення господарської дiяльностi в Українi, продовжували зазнавати змiн у зв'язку з процесом адаптацiї законодавства до норм ЄС та вимог МВФ. Зокрема на пiдставi прийнятого у 2020 р. закону повноваження з нагляду за страховим ринком були переданi новому регулятору.
10. Вкажiть iнформацiю про наявнiсть у страховика системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики:
10.1. Система управлiння ризиками.
10.1.1. З метою забезпечення реалiзацiї стратегiї розвитку та ефективного функцiонування Товариства особлива увага придiляється дiяльностi з управлiння ризиками. Система управлiння ризиками, впроваджена в ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя", являє собою комплекс заходiв i рiшень з iдентифiкацiї, оцiнки та монiторингу ризикiв, визначення ризик-апетиту Товариства, допустимих меж ризикiв, здiйснення заходiв з уникнення i мiнiмiзацiї ризикiв, пом'якшення їх наслiдкiв i зменшення вразливостi до кожного виду ризику та використання iнших механiзмiв оптимiзацiї ризикiв. Система управлiння ризиками Товариства включає стратегiю, а також реалiзацiю управлiння ризиками, в якiй ключову роль вiдiграють органiзацiйна структура, яка охоплює роздiлення функцiй, обов'язкiв i вiдповiдальностi мiж окремими пiдроздiлами у процесi управлiння ризиками, та процедура управлiння ризиками, у тому числi методи iдентифiкацiї, вимiрювання, оцiнки, монiторингу, звiтностi та управлiнськi заходи. Детальнi засади процесу управлiння ризиками в Товариствi викладенi у вiдповiдних внутрiшнiх документах, у тому числi стратегiї, полiтиках, методиках, процедурах тощо. Документи з управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов, продуктiв i послуг, що пропонуються, та провiдних практик. 
10.2. Класифiкацiя ризикiв.
10.2.1. При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство систематизує ризики за такою класифiкацiєю:
10.2.1. Андерайтинговий ризик, що мiстить у собi ризик збiльшення рiвня смертностi, ризик збiльшення тривалостi життя, ризик непрацездатностi та шкоди здоров'ю, ризик збiльшення витрат на ведення справи, ризик змiни розмiру ануїтетiв, ризик передчасного припинення дiї договорiв, катастрофiчний ризик.
10.2.2. Ринковий ризик, який включає в себе ризик iнвестицiй в акцiї, ризик процентної ставки, валютний ризик, ризик спреду, майновий ризик, ризик ринкової концентрацiї.
10.2.3. Ризик дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед Товариством.
10.2.4. Операцiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу; у рамках даного ризику видiляються наступнi категорiї: ризик безпеки, юридичний ризик, ризик персоналу та ризик IТ.
10.3. Органiзацiйна структура i процес управлiння ризиками.
10.3.1.Органiзацiйна структура у сферi управлiння ризиками складається з трьох рiвнiв компетенцiї. Два першi рiвнi охоплюють Наглядову Раду, яка здiйснює нагляд за процесом управлiння ризиками та проводить оцiнку адекватностi та ефективностi цього процесу у межах повноважень щодо прийняття рiшень, передбачених Статутом Товариства та Положенням про Наглядову Раду; а також Генерального директора, який органiзовує систему управлiння ризиками та забезпечує її функцiонування шляхом прийняття стратегiї, полiтик, методик, визначення ризик-апетиту i толерантностi до окремих категорiй ризику.
10.3.2. Третiй рiвень компетенцiї вiдноситься до операцiйного рiвня, на якому завдання, пов'язанi з процесом управлiння ризиками, розподiляються мiж трьома лiнiями оборони. Перша лiнiя охоплює управлiння ризиками на рiвнi пiдроздiлiв та прийняття рiшень в рамках процесу управлiння ризиками. Управлiнська команда вiдповiдає за впровадження ефективної системи управлiння ризиками в контрольованiй сферi. Друга лiнiя оборони включає в себе управлiння ризиками на рiвнi спецiального профiльного пiдроздiлу, який займається iдентифiкацiєю, монiторингом та звiтнiстю щодо ризикiв i контролем лiмiтiв. З метою забезпечення ефективного управлiння ризиками у Товариствi функцiонує вiддiл управлiння ризиками, який пiдпорядковується безпосередньо Генеральному директору. Третя лiнiя оборони - це функцiя внутрiшнього аудиту, яка забезпечує незалежну оцiнку елементiв системи управлiння ризиками, а також iснуючих контрольних механiзмiв.
Процес управлiння ризиками охоплює iдентифiкацiю, вимiрювання та оцiнку, монiторинг i контроль, звiтнiсть та управлiнськi рiшення по вiдношенню до рiзних видiв ризикiв, згiдно їх класифiкацiї.
10.4. Стрес-тестування.
10.4.1.З метою перевiрки вразливостi до ризикiв i на достатнiсть капiталу ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" проводить стрес-тестування, яке полягає в вимiрюваннi потенцiйного впливу на фiнансовий стан Товариства виняткових, але ймовiрних подiй (стресiв), що можуть вплинути на його дiяльнiсть.
11. Вкажiть iнформацiю про результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю), а також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку:
11.1. Протягом року функцiя внутрiшнього аудиту здiйснювалася вiдповiдно до вимог Положення про внутрiшнiй аудит в ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя", Процедури з реалiзацiї аудиторських завдань з метою забезпечення (гарантiї) в ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" та затвердженого ризик-орiєнтованого рiчного плану аудиту. 
11.2. За результатами аудитiв, власникам вiдповiдних бiзнес-процесiв було надано рекомендацiї, спрямованi на вдосконалення механiзмiв їх внутрiшнього контролю та ефективностi. 
11.3. Протягом року здiйснювався монiторинг виконання рекомендацiй i вказiвок, наданих у результатi зовнiшнiх i внутрiшнiх аудиторських перевiрок (з використанням єдиної бази рекомендацiй, яку було розроблено та впроваджено в Компанiї).
12. Вкажiть факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi страховика розмiр, або про їх вiдсутнiсть:
12.1. Фактiв вiдчуження протягом 2020 року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi страховика розмiр не було.
13. Вкажiть iнформацiю про результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi страховика розмiр.
13.1. Iнформацiї про результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi страховика розмiр не було.
14. Вкажiть iнформацiю про операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року (така iнформацiя не є комерцiйною таємницею), або iнформацiю про їх вiдсутнiсть.
14.1.  Операцiї з Приватним акцiонерним товариством "Страхова компанiя "ПЗУ Україна", а саме:
14.1.1. Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя" надає страховi послуги Приватному акцiонерному товариству "Страхова компанiя "ПЗУ Україна" та отримує вiд нього  страховi послуги.   
 15. Вкажiть iнформацiю про використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку.
15.1. Iнформацiї про використанi рекомендацiї та самих рекомендацiй органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку не було.
 16. Вкажiть iнформацiю про зовнiшнього аудитора Наглядової ради страховика, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, мiсцезнаходження; для фiзичної особи - прiзвище, iм'я та по батьковi).
16.1. Зовнiшнiм аудитором Наглядової ради є Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит" (ЄДРПОУ 31032100). Мiсцезнаходження аудиторської фiрми: Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2.
17. Вкажiть iнформацiю про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема:
17.1. Загальний стаж аудиторської дiяльностi - 29 рокiв.
17.2. Кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги такiй фiнансовiй установi - 7 рокiв;
17.3. Перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися такiй фiнансовiй установi протягом року - iншi послуги не надавались;
17.4. Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора - вiдсутнi;
17.5. Ротацiю аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв - протягом останнiх п'яти рокiв у фiнансовiй установi вiдбувалась ротацiя аудиторiв, а саме:
 17.5.1. З 2009 року аудиторськi послуги надавало Приватне акцiонерне товариство  "Делойт енд Туш ЮСК", тобто 5 рокiв;
17.5.2. З 2014 року аудиторськi послуги надає Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит" .
17.6. Стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг. 
17.6.1. Протягом 2020 року Аудиторською палатою України не було застосовано жодних стягнень та не виявлено фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг.
18. Вкажiть iнформацiю про захист страховиком прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема:
18.1.Наявнiсть механiзму розгляду скарг; 
18.2.1 Згiдно наказу Генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя" про введення в дiю Положення "Про розгляд скарг клiєнтiв у ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя"", вiдповiдальними за адмiнiстрування процесу розгляду скарг клiєнтiв є наступнi посадовi особи страховика, а саме:
- Яценко О.М., директор управлiння корпоративної комунiкацiї i Правлiння, вiдповiдає за адмiнiстрування процесу розгляду скарг громадян, ведення електронного Реєстру скарг громадян, контроль дотримання термiнiв надання вiдповiдей заявникам, формування перiодичної звiтностi по роботi зi скаргами;
- Маличкович М.Й., директор управлiння адмiнiстрацiї та логiстики, вiдповiдає за монiторинг повiдомлень, що надходять на офiцiйну електронну пошту Товариства, залишенi на офiцiйному веб-сайтi Компанiї  i письмових скарг;
- Владимирова Д.В., менеджер iз зв'язкiв з громадськiстю вiддiлу iз зв'язкiв з громадськiстю,, вiдповiдає за монiторинг повiдомлень, що залишенi на офiцiйнiй сторiнцi у Фейсбук.
18.3. Стан розгляду страховиком протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг (характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг).
18.3.1. Протягом 2020 року до Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя" стосовно надання фiнансових послуг, надiйшла 15 скарг. Скарги заявникiв стосувались якостi обслуговування та виплати страхового вiдшкодування. Станом на кiнець 2020 року за результатами розгляду скарг було задоволено 1 скарга.
18.4. Наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг страховиком та результати їх розгляду. 
18.4.1. Протягом 2020 року Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя" приймало участь в 4 судових справах, пов'язаних з позовами стосовно надання фiнансових послуг. Протягом 2020 року було винесено  0 судових рiшень на користь ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" та 0 судових рiшень не на користь ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя".
     19. Вкажiть iнформацiю про корпоративне управлiння у страховику, подання якої передбачено законами з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або прийнятими згiдно з такими законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя" (далi - "Товариство") є страховою компанiєю, метою дiяльностi якої є здiйснення страхової дiяльностi для одержання прибутку. Предметом дiяльностi Товариства є надання послуг зi страхування життя, перестрахування, надання послуг для iнших страховикiв на пiдставi укладених угод якщо це пов'язано з видами дiяльностi страховика. Товариство здiйснює дiяльнiсть згiдно з одержаною лiцензiєю.
У Товариствi добре усвiдомлюють ступiнь впливу взiрцевої корпоративної поведiнки на ставлення iнвесторiв до усього українського iнвестицiйного середовища i прагнуть перетворити Товариство на дiйсно зразкову компанiю.
Програма дiй, спрямованих на виконання цього завдання, передбачає, зокрема, формування прозорої та ефективної моделi корпоративного управлiння, яка забезпечила б збалансування iнтересiв великих та дрiбних акцiонерiв, менеджерiв, дiлових партнерiв Товариства та суспiльства в цiлому. 
За таких умов Товариство вважає за необхiдне ухвалити власний Кодекс корпоративного управлiння - документ, у якому викладається ставлення власникiв та керiвництва Товариства до сучасних тенденцiй у сферi корпоративного управлiння, до основних проблем корпоративного управлiння i методiв їхнього розв'язання у Товариствi. 
Товариство проголошує добровiльне запровадження у власну дiяльнiсть бiльш високих стандартiв корпоративної поведiнки, анiж тi, що вимагаються законодавством України. 
Пiд час розробки Кодексу корпоративного управлiння Товариством враховувалися положення принципiв корпоративного управлiння Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку (OECD Principles of Corporate Governance) та iнших документiв, у яких викладенi найкращi мiжнароднi стандарти корпоративного управлiння. 
Кодекс корпоративного управлiння Товариства не суперечить вимогам законодавства України. 
 Кодекс корпоративного управлiння Товариства є обов'язковими для усiх його акцiонерiв та працiвникiв i запроваджуватимуться у практику шляхом внесення вiдповiдних змiн до Статуту Товариства, розробки та прийняття вiдповiдних внутрiшнiх документiв Товариства. 
Ухваленню Кодексу корпоративного управлiння передували детальнi консультацiї з вiтчизняними та закордонними експертами, акцiонерами та керiвництвом Товариства. 
 Передбачається, що Кодекс корпоративного управлiння Товариства переглядатиметься та змiнюватиметься вiдповiдно до змiн iнвестицiйного середовища, у якому iснує Товариство, з урахуванням того, що вдосконалення моделей корпоративного управлiння є постiйним еволюцiйним процесом.


Генеральний директор
ПрАТ СК "ПЗУ Україна
страхування життя"	                                                                           З. Шолига

Головний бухгалтер
ПрАТ СК "ПЗУ Україна
страхування життя"	                                                                    Л.П. Мартиненко



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні
Акцiонерне товариство "Повшехни Заклад Убезпечень СА"
0000009831
00133, Польща, м. Варшава, Алея Яна Павла, 24
99 999
53,4723
99 999
0
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"
20782312
04053, Шевченкiвський р-н, м. Київ, Сiчових Стрiльцiв, 40
87 002
46,5224
87 002
0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні





Усього
187 001
99,9947
187 001
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiї простi, iменнi
187 011
174,00
Акцiонери мають право брати участь в управлiннi Товариством в порядку, визначеному статутом. Акцiонери зобов'язаны дотримуватись Статуту та положень товариства.
iнформацiя вiдсутня
Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента
10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Міжнародний ідентифікаційний номер
Кількість акцій у випуску (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
1
2
3
4
5
6
7
8
27.10.2015
121/1/2015
UA1009471004
187 011
174
187 011
0
0
Опис:



XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
1 490
1 114
0
0
1 490
1 114
  будівлі та споруди
15
15
0
0
15
15
  машини та обладнання
376
415
0
0
376
415
  транспортні засоби
1 068
622
0
0
1 068
622
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
31
62
0
0
31
62
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
1 490
1 114
0
0
1 490
1 114
Опис
Класифiкацiю, норми амортизацiї i лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв встановити по групам:
Будiвлi та капiтальнi вкладення 2%
Комп'ютерне та офiсне обладнання 25%
Транспортнi засоби 14%
Меблi та устаткування 20%
Нематерiальнi активи 10-20%
Обмежень на використання майна не встановлено

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

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

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
8 124
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
55 306
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
63 430
X
X
Опис
Простроченнi зобов'язання вiдсутнi

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Приватне акцiонерне товариство <КПМГ Аудит>
Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
31032100
Місцезнаходження
01010, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, Московська, 32/2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
2397
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.04.2001
Міжміський код та телефон
0444905507
Факс
0444905508
Вид діяльності
Аудиторськi послуги
Опис
Проводить аудит фiнансової звiтностi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних па
Дата видачі ліцензії або іншого документа
19.09.2006
Міжміський код та телефон
0445910404
Факс
0444825207
Вид діяльності
Депозитарнi послуги
Опис
Надає депозитарнi послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Корпоративний та Iнвестицiйний банк Кредi агрiколь"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
19357443
Місцезнаходження
01034, Україна, Шевченкiвький р-н, м. Київ, Володимирська, 23а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ498004
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
06.04.2010
Міжміський код та телефон
0443937637
Факс
0443937637
Вид діяльності
Депозитарнi послуги
Опис
Надає депозитарнi послуги.

КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"
за ЄДРПОУ
32456224
Територія
м.Київ, Шевченкiвський р-н
за КОАТУУ
8039100000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Страхування життя
за КВЕД
65.11
Середня кількість працівників: 103
Адреса, телефон: 04053 м. Київ, Сiчових Стрiльцiв, 42, 0442386238
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
1 085
2 022
    первісна вартість
1001
3 493
5 903
    накопичена амортизація
1002
( 2 408 )
( 3 881 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
1 490
1 114
    первісна вартість
1011
4 324
4 359
    знос
1012
( 2 834 )
( 3 245 )
Інвестиційна нерухомість
1015
8 146
9 769
    первісна вартість
1016
8 146
9 769
    знос
1017
( 0 )
( 0 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
396 804
471 850
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
407 525
484 755
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
1 207
1 502
Виробничі запаси
1101
0
0
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
0
0
Товари
1104
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
9 996
15 888
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
743
783
    з бюджетом
1135
508
738
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
808
1 131
Поточні фінансові інвестиції
1160
556 274
878 184
Гроші та їх еквіваленти
1165
118 543
37 762
Готівка
1166
0
0
Рахунки в банках
1167
118 543
37 762
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
5 144
5 322
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
2 664
3 281
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
2 480
2 041
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
693 223
941 310
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
1 100 748
1 426 065

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



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
32 540
32 540
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
77 014
114 740
Додатковий капітал
1410
82 071
82 071
Емісійний дохід
1411
82 071
82 071
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
5 469
8 221
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
53 654
127 702
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
250 748
365 274
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
296
553
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
3 802
5 872
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
782 472
991 601
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
737 913
937 478
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
44 559
54 123
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
786 570
998 026
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



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



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
30 749
25 180
    розрахунками з бюджетом
1620
8 124
7 922
    у тому числі з податку на прибуток
1621
8 099
7 903
    розрахунками зі страхування
1625
0
0
    розрахунками з оплати праці
1630
696
98
    одержаними авансами
1635
18 788
24 966
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
99
12
Поточні забезпечення
1660
4 974
4 587
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
0
0
Усього за розділом IІІ
1695
63 430
62 765
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
1 100 748
1 426 065
Примітки: Станом на 31 грудня 2020 року страховi резерви поданi за рядком 1530 складаються з довгострокової частки у розмiрi 795,101 тисяч гривень, що вiдноситься  до резерву довгострокових зобов'язань та поточної частки у розмiрi 196,500 тисячу гривень, частина якої у сумi 142,377 тисяч гривень вiдноситься до резерву довгострокових зобов'язань, а iнша частина у розмiрi 54,123 тисяч гривень вiдноситься до резерву збиткiв або резерву належних виплат (станом на 31 грудня 2019 року страховi резерви поданi за рядком 1530 складалися з довгострокової частки у розмiрi 628,450 тисяч гривень, що вiдносилися до резерву довгострокових зобов'язань та поточної частки у розмiрi 154,022 тисяч гривень, частина якої у розмiрi 109,984 тисячi гривень вiдносилась до резерву довгострокових зобов'язань, а iнша частина у розмiрi 44,038 тисяч гривень вiдносилась до резерву збиткiв або резерву належних виплат.).
Вiдповiдно, довгостроковi зобов'язання Компанiї складають 801,526 тисяч гривень на 31 грудня 2020 р. (31 грудня 2019 р.: 632,548  тисяч гривень), а поточнi зобов'язання складають 259,265 тисячу гривень (31 грудня 2019 р. : 217,452 тисяч гривень).


Керівник				Шолига З.К.

Головний бухгалтер			МартиненкоЛ.П.
КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
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Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
0
0
Чисті зароблені страхові премії
2010
531 526
518 277
Премії підписані, валова сума
2011
538 282
523 827
Премії, передані у перестрахування
2012
( 6 756 )
( 5 550 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 1 006 )
( 1 099 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 48 128 )
( 51 972 )
Валовий:
    прибуток
2090
482 392
465 206
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
-198 948
-143 346
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
-10 003
-1 754
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
-10 003
-1 754
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
7 553
958
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 33 690 )
( 30 404 )
Витрати на збут
2150
( 285 597 )
( 324 287 )
Інші операційні витрати
2180
( 16 204 )
( 18 478 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
0
0
    збиток
2195
( 54 497 )
( 52 105 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
134 159
133 340
Інші доходи
2240
13 313
0
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 54 )
( 633 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 0 )
( 13 108 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
92 921
67 494
    збиток
2295
( 0 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-16 121
-12 458
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
76 800
55 036
    збиток
2355
( 0 )
( 0 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
37 726
59 677
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
37 726
59 677
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
37 726
59 677
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
114 526
114 713
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
943
1 214
Витрати на оплату праці
2505
23 353
21 669
Відрахування на соціальні заходи
2510
3 712
3 505
Амортизація
2515
2 150
1 911
Інші операційні витрати
2520
354 467
397 941
Разом
2550
384 625
426 240
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
187 011
187 011
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
187 011
187 011
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
410,670000
294,290000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
410,670000
294,290000
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Чистi понесенi збитки за страховими виплатами включають в себе суму страхових виплат, та частку перестраховика в страхових виплатах. Така презентацiя була визначена Нацiональною комiсiю з питань державного регулювання ринкiв фiнансових послуг. Для опису деталей презентацiї дивiться також Примiтку 3(д).
Iншi операцiйнi доходи за 2020 р. включають в себе суму зменшення очiкуваних кредитних збиткiв, розрахованих за МСФЗ 9: 4,795 тис. грн.
 Iншi операцiйнi витрати за 2019 р. включають в себе суму очiкуваних кредитних збиткiв, розрахованих за МСФЗ 9: 2,283 тис. грн. Див. також Примiтку 3(д), де розкрита iнформацiя про подання певних статей у Звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд).
Iншi фiнансовi доходи в сумi 127,097 тис. грн (2019: 122,884 тис. грн) представленi процентним доходом, обчисленим з використанням методу ставки ефективного вiдсотка.
Загальна сума операцiйних витрат у рядку 2550 включає в себе витрати, представленi у рядках 2070 "Чистi понесенi збитки за страховими виплатами", 2130 "Адмiнiстративнi витрати", 2150 "Витрати на збут", 2180 "Iншi операцiйнi витрати" та 2050 "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)". 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

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



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
0
0
Повернення податків і зборів
3005
0
0
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
173
256
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
0
0
Надходження від повернення авансів
3020
0
0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
1 564
820
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
413
848
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
537 370
525 414
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
3 733
8
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 299 943 )
( 319 463 )
Праці
3105
( 19 204 )
( 18 155 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 4 144 )
( 3 941 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 38 307 )
( 34 019 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 31 657 )
( 25 042 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 223 )
( 326 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 6 427 )
( 8 651 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 212 )
( 177 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 52 994 )
( 50 303 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 30 )
( 8 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
128 419
101 280
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
210 594
221 705
    необоротних активів
3205
0
3
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
142 774
128 373
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
508 816
367 487
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 363 034 )
( 315 308 )
    необоротних активів
3260
( 2 712 )
( 2 038 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 706 948 )
( 405 963 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-210 510
-5 741
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



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



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 0 )
( 0 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
0
0
Чистий рух коштів за звітний період
3400
-82 091
95 539
Залишок коштів на початок року
3405
118 543
23 135
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
1 310
-131
Залишок коштів на кінець року
3415
37 762
118 543
Примітки: Рядок 3116 "Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток" потрiбно читати як "Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток i податку на страховi премiї", так як вiн включає витрачання на оплату податку на прибуток за ставкою 18% в сумi 15,847 тис. грн. (2019: 10,965 тис. грн.) та оплату податку на дохiд за договорами страхування за ставкою 3% в сумi 15,810 тис. грн. (2019: 14,077 тис. грн.). Така презентацiя обумовлена особливостями Податкового кодексу України. Див. також примiтку 1, де розкрита iнформацiя про презентацiю податку на дохiд за договорами страхування за ставкою 3%. 
 За роки, що закiнчилися 31 грудня 2020 р. та 2019 р., суми в рядку 3118 включають податки з доходiв фiзичних осiб, що сплачуються Компанiєю як податковим агентом вiд iменi своїх працiвникiв та страхувальникiв.
 До рядкiв 3290 "Iншi платежi" та 3250 "Iншi надходження" входять вкладення та погашення банкiвських депозитiв строком бiльше 100 днiв.


Керівник				Шолига З.К.

Головний бухгалтер			МартиненкоЛ.П.
КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"
за ЄДРПОУ
32456224

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
32 540
77 014
82 071
5 469
53 654
0
0
250 748
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
32 540
77 014
82 071
5 469
53 654
0
0
250 748
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
76 800
0
0
76 800
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
37 726
0
0
0
0
0
37 726
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
37 726
0
0
0
0
0
37 726
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
2 752
-2 752
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
37 726
0
2 752
74 048
0
0
114 526
Залишок на кінець року 
4300
32 540
114 740
82 071
8 221
127 702
0
0
365 274
Примітки: На 31 грудня 2020 р. та 2019 р. зареєстрований капiтал становить 32,540 тисяч гривень i складається з 187,011 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 174 гривень кожна. 
Вiдповiдно до Статуту Компанiї, на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р., акцiонерний капiтал був розподiлений таким чином: 
		31 грудня 2020 р.		31 грудня 2019 р.
Акцiонер		Частка володiння, %		Кiлькiсть акцiй		Частка володiння, %		Кiлькiсть акцiй
"Powszechny Zak?ad Ubezpiecze? SA", Польща	53.4723		99,999		53.4723		99,999
ПрАТ "СК "ПЗУ Україна", Україна	46.5224		87,002		46.5224		87,002
"Powszechny Zak?ad Ubezpiecze? na ?ycie SA", Польща	0.0053		10		0.0053		10
								
Усього		100.000		187,011		100.000		187,011
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019р, дивiденди не оголошувалися i не виплачувалися Компанiєю.


Керівник				Шолига З.К.

Головний бухгалтер			МартиненкоЛ.П.
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
1	Представлення податку на премiї для цiлей податкової звiтностi
Згiдно до податкового законодавства податок на дохiд за договорами страхування за ставкою 3% розраховується на базi валової суми отриманих премiй. Розрахунок податку на дохiд за ставкою 3% має вплив на презентацiю цього податку у данiй фiнансовiй звiтностi, складенiй вiдповiдно до МСФЗ та вимог законодавства України щодо фiнансового звiтування: враховуючи те, що даний податок розраховується виключно на валовiй основi, у 2016-2020 роках вiн класифiкується не як податок на прибуток, а як податок на страховi премiї, представлений у складi iнших операцiйних витрат.  
Однак через особливостi податкової декларацiї прибуток до оподаткування (для цiлей податкового облiку) вiдображається без урахування податку на дохiд вiд страхових премiй. Узгодження прибутку до оподаткування, вiдображеного для цiлей податкової звiтностi, та прибутку до оподаткування, розрахованого для цiлей цiєї звiтностi за МСФЗ та вимог законодавства України щодо фiнансового звiтування за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р., представлено нижче: 
		Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
		за 2020 рiк
Стаття	Код рядка	Звiтнiсть за МСФЗ	Коригу-вання	Данi звiту для податкової декларацiї
1	2	3	4	5
(у тисячах гривень)				
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)	2000	-	-	-
чистi заробленi страховi премiї	2010	531,526	-	531,526
премiї пiдписанi, валова сума	2011	538,282	-	538,282
премiї, переданi у перестрахування	2012	(6,756)	-	(6,756)
змiна резерву незароблених премiй, валова сума	2013	-	-	-
Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй	2014	-	-	-
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)	2050	(1,006)	-	(1,006)
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами	2070	(48,128)	-	(48,128)
Валовий:				
Прибуток	2090	482,392	-	482,392
Збиток	2095	-	-	-
Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	(198,948)	-	(198,948)
Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв	2110	(10,003)	-	(10,003)
Змiна iнших страхових резервiв, валова сума	2111	(10,003)	-	(10,003)
Змiна частки перестраховикiв в iнших страхових резервах	2112	-	-	-
Iншi операцiйнi доходи, в т.ч.: 	2120	7553	-	7553
дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю	2121	-	-	-
дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї	2122	-	-	-
Адмiнiстративнi витрати	2130	(33,690)	-	(33,690)
Витрати на збут	2150	(285,597)	-	(285,597)



 (продовження)
Стаття	Код рядка	Звiтнiсть за МСФЗ	Коригу-вання	Данi звiту для податкової декларацiї
1	2	3	4	5
(у тисячах гривень)				
Iншi операцiйнi витрати	2180	(16,204)	15,597	(607)
Витрати вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю	2181	-	-	-
Витрати вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї	2182	-	-	-
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:				
Прибуток	2190	-	-	-
Збиток	2195	(54,497)	15,597	(38,900)
Дохiд вiд участi в капiталi	2200	-	-	-
Iншi фiнансовi доходи	2220	134,159	-	134,159
Iншi доходи	2240	13,313	-	13,313
Дохiд вiд благодiйної допомоги	2241	-	-	-
Фiнансовi витрати	2250	(54)	-	(54)
Втрати вiд участi в капiталi	2255	-	-	-
Iншi витрати	2270	-	-	-
Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на монетарнi статтi	2275	-	-	-
Фiнансовий результат до оподаткування:				
Прибуток	2290	92,921	15,597	108,518
Збиток	2295	-	-	-
Податок на дохiд вiд страхових премiй 
(за ставкою 3%)	2300	-	(15,597)	(15,597)
(Витрати) дохiд з податку на прибуток 
(за ставкою 18%)		(16,121)	-	(16,121)
Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування	2305	-	-	-
Чистий фiнансовий результат:			-	
Прибуток	2350	76,800	-	76,800
Збиток	2355	-	-	-





?
Враховуючи вищевикладене, суми, що вiдносяться до статей прибуткiв або збиткiв, показаних для цiлей податкової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 є наступними: 

	
Пiдприємство	ПрАТ "СК "ПЗУ Україна Страхування Життя"
Територiя	м. Київ
Органiзацiйно-правова форма	Недержавне страхування
Вид економiчної дiяльностi	Страхування життя
Середня кiлькiсть працiвникiв	103
Адреса, телефон	04053, Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв 42;  (044) 238 6 238, 5810455

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 
за 2020 рiк
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття	Код рядка 	За звiтний перiод	За аналогiчний перiод попереднього року
1	2	3	4
(у тисячах гривень)			
Чистий дохiд 	2000	-	-
Чистi заробленi страховi премiї	2010	531,526	518,277
Премiї пiдписанi, валова сума	2011	538,282	523,827
Премiї, переданi у перестрахування	2012	(6,756)	(5,550)
Змiна резерву незароблених премiй, валова сума	2013	-	-
Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй	2014	-	-
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)	2050	(1,006)	(1,099)
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами	2070	(48,128)	(51,972)
Валовий:			
Прибуток	2090	482,392	465,206
Збиток	2095	-	-
Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	(198,948)	(143,346)
Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв	2110	(10,003)	(1,754)
Змiна iнших страхових резервiв, валова сума	2111	(10,003)	(1,754)
Змiна частки перестраховикiв в iнших страхових резервах	2112	-	-
Iншi операцiйнi доходи, в т.ч.: 	2120	7,553	958
Дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю	2121	-	26
Дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї	2122	-	-
Адмiнiстративнi витрати	2130	(33,690)	(30,404)
Витрати на збут	2150	(285,597)	(324,287)
Iншi операцiйнi витрати	2180	(607)	(3,217)
Витрати вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю	2181	-	-
Витрати вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї	2182	-	-


(продовження)
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:			
Прибуток	2190	-	-
Збиток	2195	(38,900)	(36,844)
Дохiд вiд участi в капiталi	2200	-	-
Iншi фiнансовi доходи	2220	134,159	133,340
Iншi доходи	2240	13,313	-
Дохiд вiд благодiйної допомоги	2241	-	-
Фiнансовi витрати	2250	(54)	(633)
Втрати вiд участi в капiталi	2255	-	-
Iншi витрати	2270	-	(13,108)
Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на монетарнi статтi	2275	-	-
Фiнансовий результат до оподаткування:			
Прибуток	2290	108,518	82,755
Збиток	2295	-	-
(Витрати) дохiд з податку на прибуток	2300	(31,718)
(27,719)
Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування	2305	-	-
Чистий фiнансовий результат:		-	-
Прибуток	2350	76,800	55,036
Збиток	2355	-	-

II. СУКУПНИЙ ДОХIД
Стаття	Код рядка 	За звiтний перiод	За аналогiчний перiод попереднього року
1	2	3	4
(у тисячах гривень)			
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв	2400	-	-
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв	2405	37,726	59,677
Накопиченi курсовi рiзницi	2410	-	-
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств	2415	-	-
Iнший сукупний дохiд	2445	-	-
Iнший сукупний дохiд до оподаткування	2450	37,726	59,677
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом	2455	-	-
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування	2460	37,726	59,677
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460)	2465	114,526	114,713
?
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ
Стаття	Код рядка 	За звiтний перiод	За аналогiчний перiод попереднього року
1	2	3	4
(у тисячах гривень)			
Матерiальнi затрати	2500	943	1,214
Витрати на оплату працi	2505	23,353	21,669
Вiдрахування на соцiальнi заходи	2510	3,712	3,505
Амортизацiя	2515	2,150	1,911
Iншi операцiйнi витрати	2520	354,467
382,680
Разом	2550	384,625
410,979

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ
Стаття	Код рядка 	За звiтний перiод	За аналогiчний перiод попереднього року
1	2	3	4
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй	2600	187,011	187,011
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй	2605	187,011	187,011
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю, грн	2610	410.67	294.29
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю, грн	2615	410.67	294.29
Дивiденди на одну просту акцiю, грн	2650	-	-
























2	Загальна iнформацiя
а)	Органiзацiйна структура та дiяльнiсть
ПрАТ "CK "ПЗУ Україна Страхування Життя" (надалi - "Компанiя") - приватне акцiонерне товариство, яке було створене 8 квiтня 2003 року як Вiдкрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "СКАЙД-ВЕСТ-Життя" вiдповiдно до вимог українського законодавства.
У 2005 роцi Компанiя змiнила назву на Вiдкрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна Страхування Життя". У 2009 роцi Компанiя змiнила свiй юридичний статус на Приватне акцiонерне товариство. Основна дiяльнiсть Компанiї полягає у наданнi послуг зi страхування життя в Українi.  Компанiя проводила свою дiяльнiсть на основi лiцензiї, яка була поновлена у зв'язку з юридичною перереєстрацiєю проведеною у 2009 роцi.
На 31 грудня 2020 р. в Компанiї працювали 103 штатнi працiвники та 175 страхових агентiв (31 грудня 2019 р.: 103 штатнi працiвники та 178 страхових агентiв).
На 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. материнською компанiєю Компанiї є "Повшехни Заклад Убезпечень СА" (Польща), акцiї якої котируються на Варшавськiй Фондовiй Бiржi. Материнська компанiя готує та публiкує консолiдовану фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Станом на 31 грудня 2020 р. основним акцiонером "Повшехни Заклад Убезпечень СА" (Польща) є Мiнiстерство фiнансiв Польщi, частка якого у володiннi становить 34.18% i, вiдсутнi iншi акцiонери чи групи акцiонерiв, частка яких у володiннi перевищує 10%.
Юридична адреса Компанiї: 04053, Україна, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 42.
Iнформацiя щодо пов'язаних сторiн розкрита у Примiтцi 25.
б)	Умови здiйснення дiяльностi в Українi
Дiяльнiсть Компанiї переважно здiйснюється в Українi. Вiдповiдно, на бiзнес Компанiї впливають економiка i фiнансовi ринки України, яким притаманнi особливостi ринку, що розвивається. Внаслiдок цього, здiйснення дiяльностi в країнi пов'язане з ризиками, що є нетиповими для iнших країн.
Полiтична i економiчна ситуацiя в Українi в останнi роки нестабiльна. Правова, податкова i адмiнiстративна системи продовжують розвиватися, проте пов'язанi з ризиком неоднозначностi тлумачення їх вимог, якi до того ж схильнi до частих змiн, що разом з iншими юридичними та фiскальними перешкодами створює додатковi проблеми для пiдприємств, якi ведуть бiзнес в Українi. Крiм того, збройний конфлiкт в окремих частинах Луганської та Донецької областей, що почався навеснi 2014 року, не закiнчений; частини Донецької та Луганської областей залишаються пiд контролем самопроголошених республiк, i українська влада в даний час не має можливостi повною мiрою забезпечити застосування українського законодавства на територiї даних областей. У березнi 2014 року ряд подiй в Криму призвiв до приєднання Республiки Крим до Росiйської Федерацiї, яке не було визнано Україною та багатьма iншими країнами. Внаслiдок цього, здiйснення дiяльностi в країнi пов'язане з ризиками, що є нетиповими для iнших країн. Пандемiя короновiрусної iнфекцiї також збiльшила невизначенiсть умов провадження господарської дiяльностi.
Нацiональний банк України з 1 липня 2020 року отримав повноваження з регулювання дiяльностi страхових, лiзингових, фiнкомпанiй, кредитних спiлок i ломбардiв.
Вплив COVID-19
11 березня 2020 року Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я оголосила спалах коронавiрусу COVID-19 пандемiєю через його швидке поширення по всьому свiту. Бiльшiсть урядiв у всьому свiтi вживали дедалi жорсткiших крокiв для припинення розповсюдження вiрусу, зокрема: вимагали самоiзоляцiї / карантину, соцiального дистанцiювання та контролю або закриття кордонiв та "блокування" мiст / регiонiв або навiть цiлих країн. Цi заходи поступово скасовуються у багатьох юрисдикцiях, але невизначенiсть щодо економiки в цiлому залишається, так як пандемiя все ще розвивається. Деякi пiдприємства також наказали працiвникам залишатися вдома та скоротили або тимчасово призупинили ведення бiзнесу
Цi подiї мали широкий негативний вплив на економiку, зокрема:
"	Порушення дiлової дiяльностi та господарської дiяльностi, що негативно впливає на ланцюги поставок та порушення контрактiв;
"	Значна перешкода для бiзнесу в певних секторах, як на внутрiшньому ринку, так i на експортно-орiєнтованому бiзнесi з великою залежнiстю вiд зовнiшнiх ринкiв. Сектори, якi найбiльше постраждали включають роздрiбну торгiвлю, подорожi та туризм, сектор розваг та готельного бiзнесу, транспорт, нафтову промисловiсть, будiвництво, автомобiльну, страхову та фiнансову сферу;
"	Значне зменшення попиту на товари та послуги несуттєвого значення;
"	Зростання економiчної невизначеностi, що вiдображається в бiльш мiнливих цiнах активiв та курсах валют.
Компанiя продовжувала працювати та надавати послуги у звичайному режимi, однак були введенi додатковi заходи для виявлення можливого iнфiкування робiтникiв. 
Незважаючи на крантиннi обмеження, протягом року Компанiя збiльшила свiй прибуток порiвняно з попереднiм роком.
Хоча цi подiї на сьогоднiшнiй день дозволяють припустити, що розповсюдження хвороби матиме негативний вплив на глобальне економiчне зростання та як наслiдок призведе до порушення економiчної дiяльностi, проте, фiнансовий вплив поточної кризи на свiтову економiку та загальну дiлову дiяльнiсть не можливо обгрунтовано оцiнити на цьому етапi через темпи, з якими спалах поширюється, та високий рiвень невизначеностi, що виникає через неможливiсть надiйного прогнозування результату.
Представлена фiнансова звiтнiсть вiдображає точку зору управлiнського персоналу щодо впливу умов ведення бiзнесу в Українi на дiяльнiсть i фiнансове становище Компанiї. Подальший розвиток умов здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi може вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського персоналу.
Бiльш детальна iнформацiя про потенцiйний вплив на Компанiю подальшої невизначеностi, що виникає у зв'язку з нестабiльною економiчною та полiтичною ситуацiєю в Українi, наведена у Примiтцi 5.
3	Основа складання фiнансової звiтностi
а)	Пiдтвердження вiдповiдностi 
Ця фiнансова звiтнiсть була складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
б)	Основа оцiнки
Ця фiнансова звiтнiсть була складена на основi iсторичної вартостi, за виключенням оцiнки фiнансових iнструментiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд та за справедливою вартiстю через  прибутки або збитки вiдповiдно до Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 9 "Фiнансовi iнструменти" ("МСФЗ 9"), оцiнки iнвестицiйної нерухомостi, яка облiковуються за переоцiненою вартiстю згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" та страхових зобов'язань, що оцiнюються вiдповiдно до Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСФЗ 4 "Страховi контракти".
в)	Функцiональна валюта та валюта подання
Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Компанiї i валютою, в якiй подано показники цiєї фiнансової звiтностi. Вся фiнансова iнформацiя, подана у гривнях, була округлена до тисяч.
г)	Використання оцiнок i суджень
Використання оцiнок i суджень, а також невизначенiсть оцiнок, розкрито у Примiтцi 5. 
д)	Питання представлення
Компанiя повинна представити свiй Баланс (Звiт про фiнансовий стан) в форматi, встановленому Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 №73. Цей формат вимагає, щоб: 
"	загальна сума страхових резервiв, частина яких мiстить поточнi зобов'язання, групувалась разом з довгостроковими зобов'язаннями; 
"	чистi страховi виплати включали в себе суму чистих виплат та частку перестраховика у виплатах;
"	сума очiкуваних кредитних збиткiв, розрахованих згiдно МСФЗ 9, показувалася у складi iнших операцiйних витрат або iнших операцiйних доходiв у разi зменшення суми очiкуваних кредитних збиткiв;
"	процентнi доходи, що обчисленi з використанням методу ставки ефективного вiдсотка та представленi у складi Iнших фiнансових доходiв;
"	змiна справедливої вартостi фiнансових iнструментiв з вiдображенням переоцiнки через iнший сукупний дохiд представленi у складi Дооцiнки (уцiнки) фiнансових iнструментiв.
Для того, щоб вiдповiдати вимогам МСФЗ щодо представлення оборотних та необоротних активiв та поточних та довгострокових зобов'язань, Компанiя розкрила той факт, що частина страхового резерву та частки перестраховика в страхових резервах є поточною та довгостроковою, вiдповiдно (див. Примiтку 1 до Балансу (Звiту про фiнансовий стан). Додатково Компанiя розкрила факт того, що сума страхових виплат та частки перестраховика у виплатах показана на згорнутiй основi та розкрила суму очiкуваних кредитних збиткiв, розрахованих згiдно МСФЗ 9  (див. Примiтки 2, 3 та 4, вiдповiдно, до Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд). 
4	Основнi принципи облiкової полiтики
Компанiя послiдовно застосовувала нижченаведенi положення облiкової полiтики до всiх перiодiв, поданих у цiй фiнансовiй звiтностi.
а)	Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням валютного курсу на початок дня дати  здiйснення  операцiї. На кожну дату балансу монетарнi  статтi  в  iноземнiй  валютi  вiдображаються з використанням валютного курсу на кiнець дня дати балансу.
Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах на дату звiтностi, перераховуються у гривнi за курсами обмiну, встановленими на кiнець дня дати балансу. 
Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, перераховуються у гривнi за курсами обмiну, що дiяли на початок дня дати встановлення справедливої вартостi. Немонетарнi статтi, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за iсторичною вартiстю, перераховуються за курсами обмiну, що дiють на початок дня дати операцiї. 
Курсовi рiзницi, як правило, визнаються у прибутку або збитку.
Проте, курсова рiзниця, що виникає в результатi переведення наступних статей, визнається в iншому сукупному доходi:
"	iнвестицiї в дольовi iнстументи, щодо яких було прийняте рiшення про вiдображення подальших змiн справедливої вартостi в iншому сукупному доходi.
Курси обмiну гривнi, якi були використанi при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, представленi таким чином:
Валюта	31 грудня 2020 р.		31 грудня 2019 р.
Долар США	28.275   		23.686   
Євро	34.740		26.422
б)	Страховi контракти
(i)	Класифiкацiя контрактiв 
Компанiя класифiкує договори страхування як страховi та iнвестицiйнi. Страховими контрактами є такi договори страхування згiдно з якими одна сторона (страховик) приймає значний страховий ризик iншої сторони (власника страхового полiса), погодившись надати компенсацiю власниковi страхового полiса, якщо визначена непевна майбутня подiя (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового полiса. Компанiя визначає чи має страховий контракт значний страховий ризик. Страховий ризик не є фiнансовим ризиком, проте страховi контракти можуть також нести фiнансовий ризик. Фiнансовий ризик - це ризик можливої майбутньої змiни одного або кiлькох визначених фiнансових параметрiв, таких як процентнi ставки, цiни на фiнансовi iнструменти, цiни на споживчi товари, валютний курс, iндекс цiн чи ставок, показник кредитного рейтингу чи iндексу платоспроможностi, тощо, або у випадку змiни нефiнансових параметрiв - якщо така змiна не є характерною для сторони контракту.
Страховий ризик є суттєвим, якщо i тiльки якщо внаслiдок страхового випадку у Компанiї може виникати зобов'язання зi сплати суттєвих додаткових виплат. З моменту класифiкацiї контракту як страхового контракту його класифiкацiя залишається незмiнною до припинення дiї контракту або виконання всiх прав та зобов'язань. 
Контракти, згiдно з якими передача страхового ризику до Компанiї вiд власника страхового полiса є несуттєвою, класифiкуються як фiнансовi iнструменти.
(ii)	Визнання та оцiнка страхових контрактiв
Премiї
Валова сума страхових премiй за договорами страхування життя визнається як дохiд перiоду, до якого вона стосується. Премiї подаються у звiтностi з урахуванням комiсiй, належних до сплати посередникам, i не включають податкiв та зборiв, якi стосуються премiй.
Валова сума страхових премiй за додатковими ризиками включає премiї за договорами, укладеними протягом року, незалежно вiд того, чи вiдносяться вони повнiстю або частково до бiльш пiзнього облiкового перiоду. Премiї визнаються з урахуванням комiсiй, належних до сплати посередникам, i без урахування податкiв та зборiв на основi премiй.
Дострокове припинення дiї страхових полiсiв
Дiя страхових полiсiв може бути достроково припинена, якщо iснують об'єктивнi ознаки того, що страхувальник не бажає або не може продовжувати сплачувати страховi премiї. Таким чином, дострокове припинення дiї страхових полiсiв стосується переважно тих полiсiв, умовами яких передбачена сплата страхових премiй на основi графiку платежiв. Стандартний термiн оплати премiї становить 60 днiв. Протягом цього перiоду Компанiя оцiнює очiкуванi кредитнi збитки для страхових премiй. Якщо премiї простроченi бiльш нiж на 60 днiв, Компанiя анулює всю суму премiї.
Збитки
Чиста сума понесених збиткiв являє собою збитки, сплаченi протягом фiнансового року, викупнi суми, якi Компанiя сплачує у разi добровiльного припинення договору, а також змiну резерву збиткiв.
Резерв збиткiв являє собою сукупну суму оцiнки Компанiєю всiх витрат на вiдшкодування збиткiв, понесених, але не виплачених на будь-яку звiтну дату, включаючи як заявленi, так i незаявленi збитки, та вiдповiднi витрати, такi, як внутрiшнi та зовнiшнi витрати на вiдшкодування збиткiв. Неврегульованi збитки оцiнюються шляхом аналiзу окремих збиткiв та створення резерву по понесених, але ще не заявлених збитках, враховуючи вплив внутрiшнiх та зовнiшнiх передбачуваних подiй, таких як змiни зовнiшнiх витрат на врегулювання збиткiв, змiни у законодавствi та минулий досвiд та тренди. Вимоги вигодонабувачiв за полiсами страхування життя до страхової компанiї у зв'язку зi смертю застрахованої особи або у зв'язку з достроковим припиненням договору вiдображаються в облiку пiсля отримання вiдповiдних повiдомлень. Виплати по закiнченнi термiну дiї контракту та ануїтетнi платежi вiдображаються в облiку, коли вони пiдлягають сплатi. Резерви по неврегульованих збитках не дисконтуються.
Очiкуванi вiдшкодування вiд перестраховикiв визнаються окремо як активи. Вiдшкодування вiд перестраховикiв оцiнюються за методом, подiбним до оцiнки резерву збиткiв.
Хоча управлiнський персонал вважає, що валова сума резервiв на покриття збиткiв та вiдповiднi вiдшкодування вiд перестраховикiв достовiрно представленi з урахуванням наявної у них iнформацiї, зобов'язання, якi виникатимуть, буде змiнюватися в результатi подальшої iнформацiї та подiй, що може призвести до суттєвих коригувань поданих сум. Коригування сум резервiв на покриття збиткiв, створених у попереднi роки, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за перiод, в якому проводяться такi коригування, i розкриваються окремо, якщо вони є суттєвими. Методи, що використовуються, та оцiнки регулярно переглядаються.
(iii)	Активи перестрахування
Компанiя укладає договори перестрахування в ходi звичайної дiяльностi з метою обмеження потенцiйного чистого збитку шляхом диверсифiкацiї ризикiв. Активи, зобов'язання, доходи та витрати, що виникають у зв'язку з укладеними договорами перестрахування, подаються окремо вiд активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, пов'язаних з вiдповiдними страховими контрактами, оскiльки договори перестрахування не звiльняють Компанiю вiд її прямих зобов'язань перед страхувальниками.
Тiльки права за контрактами, що призводять до передачi суттєвої частини страхового ризику, облiковуються як активи з перестрахування. Права за контрактами, що не передбачають передачi суттєвого страхового ризику, облiковуються як фiнансовi iнструменти.
Премiї, вiдступленi перестраховикам, визнаються в облiку як витрати у спосiб, що узгоджується з основою визнання премiй за вiдповiдними договорами страхування. 
Активи перестрахування включають заборгованiсть перестраховикiв перед Компанiєю стосовно сплачених збиткiв. Вони класифiкуються як частка перестраховикiв у резервах збиткiв у звiтi про фiнансовий стан.
Активи перестрахування оцiнюються на предмет iснування ознак знецiнення на кожну звiтну дату. Актив вважається знецiненим, якщо iснують об'єктивнi ознаки, в результатi подiї, що мала мiсце пiсля їх первiсного визнання, що Компанiя може не отримати всi суми належнi до сплати, i якщо iснує можливiсть достовiрно оцiнити вплив такої подiї на суми, якi Компанiя зможе отримати вiд перестраховика.
(iv)	Аквiзицiйнi витрати
Аквiзицiйнi витрати представленi витратами на збут. Аквiзицiйнi витрати визнаються в тих перiодах, в яких вони понесенi.
(v)	Тест адекватностi зобов'язань
На кожну звiтну дату проводиться тест адекватностi зобов'язань з метою визначення того, чи є адекватними страховi резерви. Величина зобов'язань коригується, якщо вона є недостатньою для того, щоб забезпечити майбутнi вигоди та витрати. Для проведення тесту адекватностi зобов'язань використовуються найбiльш достовiрнi поточнi оцiнки всiх майбутнiх грошових потокiв за договорами страхування та вiдповiдних витрат, таких, як витрати на вiдшкодування збиткiв, i iнвестицiйного доходу вiд активiв, що покривають резерви. Будь-який виявлений дефiцит вiдображається у прибутку або збитку шляхом коригування технiчного резерву по ризиках, що залишилися.
(vi)	Дебiторська та кредиторська заборгованiсть за операцiями страхування
Суми дебiторської та кредиторської заборгованостi утримувачiв полiсiв, агентiв та перестраховикiв є фiнансовими iнструментами i включаються до складу дебiторської та кредиторської заборгованостi за операцiями страхування, а не до страхових резервiв чи до активiв за договорами перестрахування. 
(vii)	Страховi резерви
Страховi резерви включають резерви страхування життя, резерв незароблених премiй та резерви збиткiв.
Резерви страхування життя
До складу резервiв страхування життя входять математичнi резерви, якi включають резерв нетто-премiй та резерв бонусiв. Для розрахунку математичного резерву Компанiя використовує актуарний метод оцiнки загальної суми зобов'язань з виплат окремо за кожним договором страхування життя. Цей метод припускає облiк очiкуваних грошових потокiв страхових премiй, виплат за страховими випадками, витрат на обслуговування та продовження полiсiв. Цi грошовi потоки дисконтуються за допомогою ставки дисконтування, що визначається виходячи з очiкуваної доходностi по активах, якi покривають резерви страхування життя. Величина математичного резерву вiдкоригована (зменшена) на суму додаткової цильмеризацiї резерву (що представлена вiдстроченими аквiзицiйними витратами). Додаткова цильмеризацiя резерву - це величина, що вказує, наскiльки має бути зменшений розмiр модифiкованого резерву нетто-премiй, щоб повнiстю врахувати всi витрати, якi понiс страховик по залученню нових клiєнтiв-страхувальникiв. Розраховується як частина очiкуваних брутто-премiй, якi будуть заробленi в майбутньому i якi вiдображають реальнi витрати перших рокiв, понесенi по договору.
Резерв бонусiв розраховується як сума нарахованого додаткового iнвестицiйного доходу за всiма чинними договорами страхування життя.
Резерви збиткiв
Резерви збиткiв включають резерви по неврегульованих збитках, розрахованi на основi оцiнених остаточних витрат на врегулювання всiх заявлених, але не виплачених на звiтну дату збиткiв ("RBNS"), та резерви понесених, але не заявлених збиткiв ("IBNR"), включаючи пов'язанi з ними витрати на вiдшкодування збиткiв. Мiж поданням повiдомлення про певнi типи збиткiв та їх вiдшкодуванням можуть мати мiсце затримки, тому остаточна сума витрат за такими збитками може залишатися невизначеною на звiтну дату. 
З урахуванням фактiв та обставин, вiдомих на дату оцiнки резерву, сума резерву по всiх збитках, що були понесенi, але не виплаченi на звiтну дату, є оцiночною iндивiдуальною основою для додаткових ризикiв. Оцiнки вiдображають обгрунтованi судження управлiнського персоналу щодо збиткiв, сформованi на основi загальної практики створення страхових резервiв та знання характеру та сум окремих типiв збиткiв. Суми резервiв регулярно переглядаються в процесi врегулювання та коригуються по мiрi отримання нової iнформацiї. Компанiя припиняє визнання зобов'язання, коли зазначенi у договорi зобов'язання були виконанi, анульованi або строк їх дiї закiнчився.
в)	Фiнансовi iнструменти
(i)	Визнання та первiсна оцiнка
Фiнансовi активи
Первiсне визнання страхової та iншої дебiторської заборгованостi здiйснюється у момент її виникнення. Первiсне визнання всiх iнших фiнансових активiв i зобов'язань вiдбувається тодi, коли Компанiя стає стороною договору, що стосується зазначених iнструментiв.
Первiсна оцiнка фiнансового активу (якщо вiн не мiстить значного компонента фiнансування) або фiнансового зобов'язання здiйснюється за справедливою вартiстю, плюс, для статей, що не вiдображаються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, витрати на операцiю, безпосередньо пов'язанi з їх придбанням або емiсiєю. Первiсна оцiнка страхової та iншої дебiторської заборгованостi, яка не мiстить значного компонента фiнансування, здiйснюється за цiною операцiї.
(ii)	Класифiкацiя фiнансових активiв
При первiсному визнаннi фiнансовий актив класифiкується як такий, що оцiнюється за амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (надалi - "FVOCI") або за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у складi прибутку або збитку за перiод (надалi - "FVTPL"). 
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю, якщо вiн вiдповiдає обом нижченаведеним умовам i не класифiкується, на розсуд Компанiї, як оцiнюваний за FVTPL для усунення або значного зменшення облiкової невiдповiдностi: 
"	актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв, i 
"	договiрнi умови фiнансового активу передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, якi являють собою виплату виключно основної суми i процентiв на непогашену частину основної суми. 
Борговий iнструмент оцiнюється за FVOCI тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає обом нижченаведених умовам i не класифiкується, на розсуд Компанiї, як оцiнюваний за FVTPL для усунення або значного зменшення облiкової невiдповiдностi: 
"	актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом отримання передбачених договором грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i 
"	договiрнi умови фiнансового активу передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, якi являють собою виплату виключно основної суми i процентiв на непогашену частину основної суми. 
За борговими фiнансовими активами, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, прибутки або збитки визнаються в складi iншого сукупного доходу, за винятком таких статей, якi визнаються у прибутку чи збитку так само, як i за фiнансовими активами, що оцiнюються за амортизованою вартiстю: 
"	процентних доходiв, розрахованих з використанням методу ефективного вiдсотка; 
"	очiкуваних кредитних збиткiв (ECL/ОКЗ) i сторно збиткiв вiд зменшення корисностi; 
"	прибуткiв та збиткiв вiд курсових рiзниць. 
При припиненнi визнання боргового фiнансового активу, що оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, накопиченi прибуток або збиток, ранiше визнанi у складi iншого сукупного доходу, перекласифiковуються зi складу власного капiталу в прибуток або збиток.
При первiсному визнаннi iнвестицiй в iнструменти капiталу, якi не призначенi для торгових операцiй, Компанiя може на власний розсуд прийняти рiшення, без права його подальшого скасування, вiдображати подальшi змiни їх справедливої вартостi в складi iншого сукупного доходу. Такий вибiр здiйснюється для кожної iнвестицiї окремо. 
За такими iнструментами капiталу прибутки та збитки нiколи не перекласифiковуються у чистий прибуток, а збиток вiд зменшення корисностi у складi прибутку або збитку не визнається. Дивiденди визнаються в прибутку чи збитку, крiм випадкiв, коли є очевидним, що вони являють собою повернення частини первiсної вартостi iнвестицiї, i в цьому випадку дивiденди визнаються в складi iншого сукупного доходу. При вибуттi iнвестицiї накопиченi прибутки та збитки, визнанi у складi iншого сукупного доходу, переносяться до складу нерозподiленого прибутку.
Всi iншi фiнансовi активи класифiкуються як оцiнюванi за FVTPL. 
Крiм того, при первiсному визнаннi Компанiя може на власний розсуд класифiкувати, без права подальшої перекласифiкацiї, фiнансовий актив, який вiдповiдає критерiям для оцiнки за амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, як оцiнюваний за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо це дозволить усунути або значно зменшити облiкову невiдповiднiсть, яка виникла б в iншому випадку. 
Оцiнка бiзнес-моделi
Компанiя здiйснює оцiнку мети бiзнес-моделi, в рамках якої утримується актив, на рiвнi портфеля фiнансових iнструментiв, оскiльки це найкращим чином вiдображає спосiб управлiння бiзнесом i надання iнформацiї управлiнському персоналу. При цьому Компанiєю враховується така iнформацiя: 
"	полiтики i цiлi, встановленi для управлiння портфелем, а також реалiзацiя зазначених полiтик на практицi. Зокрема, чи орiєнтована стратегiя управлiнського персоналу на отримання процентного доходу, передбаченого договором, пiдтримку певної структури ставок вiдсотка, забезпечення вiдповiдностi термiнiв погашення фiнансових активiв строкам погашення фiнансових зобов'язань, що використовуються для фiнансування цих активiв, або реалiзацiю грошових потокiв шляхом продажу активiв; 
"	яким чином оцiнюється результативнiсть портфеля i яким чином ця iнформацiя повiдомляється управлiнському персоналу Компанiї; 
"	ризики, якi впливають на результативнiсть бiзнес-моделi (i фiнансових активiв, утримуваних в рамках цiєї бiзнес-моделi), i яким чином здiйснюється управлiння цими ризиками; 
"	яким чином винагороджуються менеджери, що здiйснюють керiвництво бiзнесом - наприклад, чи залежить ця винагорода вiд справедливої вартостi активiв, якими вони управляють, або вiд отриманих ними вiд активiв грошових потокiв, передбачених договором; та 
"	частота, обсяг i термiни продажiв в минулих перiодах, причини таких продажiв, а також очiкування щодо майбутнього рiвня продажiв. Однак iнформацiя про рiвнi продажiв розглядається не iзольовано, а в рамках єдиного цiлiсного аналiзу того, яким чином досягається заявлена Компанiєю мета управлiння фiнансовими активами i як реалiзуються грошовi потоки. 
Фiнансовi активи, якi утримуються для торгових операцiй i управлiння якими здiйснюється та результативнiсть яких оцiнюється на основi справедливої вартостi, будуть оцiнюватися за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, оскiльки вони не утримуються анi з метою отримання передбачених договором грошових потокiв, анi з метою як отримання передбачених договором грошових потокiв, так i продажу фiнансових активiв. 
Оцiнка того, чи є передбаченi договором грошовi потоки виключно виплатою основної суми та процентiв 
Для цiлей даної оцiнки "основна сума" визначається як справедлива вартiсть фiнансового активу при його первiсному визнаннi. "Проценти" визначаються як вiдшкодування за вартiсть грошей у часi, за кредитний ризик щодо основної суми, що залишається непогашеною протягом певного перiоду часу, та за iншi основнi ризики i витрати, пов'язанi з кредитуванням (наприклад, ризик лiквiдностi та адмiнiстративнi витрати), а також маржу прибутку. 
При оцiнцi того, чи є передбаченi договором грошовi потоки виключно виплатами основної суми i процентiв на непогашену частину основної суми ("критерiй SPPI"), Компанiя аналiзує договiрнi умови фiнансового iнструмента. Сюди входить оцiнка того, чи мiстить фiнансовий актив яку-небудь договiрну умову, яка може змiнити термiни або суму передбачених договором грошових потокiв так, що фiнансовий актив не буде вiдповiдати аналiзованiй вимозi. При проведеннi оцiнки Компанiя аналiзує: 
"	умовнi подiї, якi могли б змiнити суму або строки грошових потокiв; 
"	умови, що мають ефект важеля (левередж); 
"	умови про дострокове погашення та пролонгацiю термiну дiї фiнансового iнструмента; 
"	умови, якi обмежують вимоги Компанiї грошовими потоками вiд обумовлених активiв - наприклад, фiнансовi активи без права регресу; та 
"	умови, якi викликають змiни у вiдшкодуваннi за вартiсть грошей у часi - наприклад, перiодичний перегляд ставок вiдсотка. 
Перекласифiкацiя
Класифiкацiя фiнансових активiв пiсля первiсного визнання не змiнюється, крiм як у перiодi, наступному за тим, в якому Компанiя змiнює свою бiзнес-модель з управлiння фiнансовими активами.
Фiнансовi зобов'язання
Компанiя класифiкує свої фiнансовi зобов'язання як такi, що оцiнюються за амортизованою вартiстю. Такi фiнансовi зобов'язання при первiсному визнаннi оцiнюються за справедливою вартiстю, яка збiльшується на суму затрат, що безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї.

Перекласифiкацiя
Класифiкацiя фiнансових зобов'язань пiсля первiсного визнання не пiдлягає змiнi.
(iii)	Подальша оцiнка фiнансових активiв
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток	Цi активи у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю. Чистi прибутки та збитки за цими фiнансовими активами, включаючи будь-який процентний дохiд або дохiд у формi дивiдендiв, визнаються у прибутку або збитку. 
Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю	Цi активи у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка. Амортизована вартiсть зменшується на величину збиткiв вiд зменшення корисностi. Процентний дохiд, прибутки та збитки вiд курсових рiзниць та зменшення корисностi визнаються в прибутку або збитку. Будь-який прибуток або збиток вiд припинення визнання визнається у прибутку або збитку за перiод.
Iнвестицiї в борговi цiннi папери,  що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд	Цi активи у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю. Процентний дохiд, розрахований з використанням методу ефективного вiдсотка, прибутки та збитки вiд курсових рiзниць та зменшення корисностi визнаються в прибутку або збитку. Iншi чистi прибутки та збитки визнаються в iншому сукупному доходi. При припиненнi визнання прибутки або збитки, накопиченi в складi iншого сукупного доходу, перекласифiковуються в категорiю прибутку або збитку за перiод.
Iнвестицiї в дольовi цiннi папери,  що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд	Цi активи у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю. Дивiденди визнаються в прибутку або збитку крiм випадкiв, коли дивiденди явно являють собою вiдшкодування частини собiвартостi iнвестицiй. Iншi чистi прибутки або збитки визнаються в iншому сукупному доходi i нiколи не перекласифiковуються в категорiю прибутку або збитку за перiод. Прибутки та збитки вiд зменшення корисностi не визнаються.
(iv)	 Припинення визнання
 Фiнансовi активи
Компанiя припиняє визнання фiнансового активу, коли закiнчується строк дiї прав на отримання передбачених договором грошових коштiв вiд цього фiнансового активу, або коли вона передає права на отримання передбачених договором грошових у рамках операцiї, за якою передаються практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням фiнансовим активом, або за якою Компанiя не передає i не зберiгає практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням, але припиняє здiйснювати контроль за фiнансовим активом.
При припиненнi визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю активу (чи балансовою вартiстю, вiднесеною на частину активу, визнання якого було припинене) i сумою (i) отриманої винагороди (включаючи всi одержанi новi активи мiнус усi прийнятi новi зобов'язання) та (ii) будь-якого накопиченого прибутку або збитку, якi були визнанi в складi iншого сукупного доходу, визнається в прибутку чи збитку.
Будь-яка накопичена сума прибутку/збитку, визнана у складi iншого сукупного доходу, за дольовими iнвестицiйними цiнними паперами, класифiкованими на розсуд Компанiї в категорiю оцiнки за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, не пiдлягає перекласифiкацiї в чистий прибуток або збиток при припиненнi визнання таких цiнних паперiв. Будь-яка частка участi у переданих фiнансових активах, щодо яких виконуються вимоги до припинення визнання, створена чи утримана Компанiєю, визнається як окремий актив чи зобов'язання.
Фiнансовi зобов'язання
Припинення визнання фiнансових зобов'язань вiдбувається тодi, коли визначенi у договорi зобов'язання Компанiї виконанi, анульованi, або коли строк їх дiї закiнчився.
(v)	Зменшення корисностi
Компанiя визнає резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (ECL/ОКЗ) за фiнансовими активами, що оцiнюються за амортизованою вартiстю (АС) та активами, що облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (FVOCI).
За iнвестицiями в iнструменти капiталу збиток вiд зменшення корисностi не визнається. 
Компанiя визначає резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки в сумi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збитках за весь строк дiї iнструмента, за винятком iнших фiнансових iнструментiв, за якими з моменту первiсного визнання не вiдбулося значного збiльшення кредитного ризику. По таким iнструментам сума визнаного резерву буде дорiвнювати очiкуваним кредитним збиткам за 12 мiсяцiв.
Очiкуванi кредитнi збитки за торговою дебiторською заборгованiстю завжди оцiнюються сумою, що дорiвнює сумi ОКЗ а весь строк дiї iнструмента.
Очiкуванi кредитнi збитки за 12 мiсяцiв  - це частина очiкуваних кредитних збиткiв внаслiдок подiй дефолту за фiнансовим iнструментом, можливих протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Фiнансовi iнструменти, по яких визнаються очiкуванi кредитнi збитки за 12 мiсяцiв, iменуються "Фiнансовими iнструментами Стадiї 1".
Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї iнструмента - це очiкуванi кредитнi збитки, що виникають внаслiдок усiх можливих випадкiв дефолту протягом усього очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента. 
ОКЗ дисконтуються за ефективною ставкою вiдсотка за даним фiнансовим активом.
При визначеннi того, чи дiйсно кредитний ризик за фiнансовим iнструментом зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, та при оцiнюваннi ОКЗ, Компанiя бере до уваги обгрунтовану та пiдтверджену iнформацiю, яка є актуальною та була отримана без невиправданих затрат або зусиль. Це включає в себе як кiлькiсну, так i якiсну iнформацiю, а також результати аналiзу, що грунтується на попередньому досвiдi Компанiї та експертнiй оцiнцi кредитної якостi, включаючи прогнозну iнформацiю.
Фiнансовi iнструменти, за якими кредитний ризик зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, iменуються "Фiнансовими iнструментами Стадiї 2".
Компанiя припускає, що значне зростання кредитного ризику за фiнансовим активом вiдбулося, якщо кiлькiсть днiв простроченої заборгованостi за фiнансовим активом перевищує 90 днiв.
Фiнансовий актив вiдноситься Компанiєю до фiнансових активiв, за якими настала подiя дефолту, якщо:
"	малоймовiрно, що кредитнi зобов'язання позичальника перед Компанiєю будуть погашенi в повному обсязi без застосування Компанiєю таких дiй, як реалiзацiя забезпечення (за його наявностi); або
"	кiлькiсть днiв простроченої заборгованостi за фiнансовим активом перевищує 90 днiв.
Фiнансовi iнструменти, якi ж кредитно-знецiненими iменуються "Фiнансовими iнструментами Стадiї 3".

Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв
Очiкуванi кредитнi збитки являють собою розрахункову оцiнку кредитних збиткiв, зважених за ступенем ймовiрностi настання дефолту. Вони оцiнюються таким чином: 
"	щодо фiнансових активiв, якi не є кредитно-знецiненими станом на звiтну дату:  теперiшня вартiсть усiх очiкуваних недоотримань грошових коштiв (тобто рiзниця мiж грошовими потоками, що належать Компанiї вiдповiдно до договору, i грошовими потоками, якi Компанiя очiкує отримати); 
"	щодо фiнансових активiв, якi є кредитно-знецiненими станом на звiтну дату: як рiзниця мiж валовою балансовою вартiстю активiв i теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв.
Кредитно-знецiненi фiнансовi активи
На кожну звiтну дату Компанiя проводить оцiнку фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю, i боргових фiнансових активiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд. Фiнансовий актив є "кредитно-знецiнений", коли вiдбувається одна або кiлька подiй, що чинять негативний вплив на оцiненi майбутнi грошовi потоки за таким фiнансовим активом.
Свiдченням кредитного знецiнення фiнансового активу є, зокрема, такi спостережнi данi: 
"	значнi фiнансовi труднощi у позичальника чи емiтента; 
"	порушення умов договору, таке як дефолт чи прострочення платежу; 
"	реструктуризацiя Компанiєю заборгованостi чи авансового платежу на умовах, якi Компанiя не розглядала б за iнших обставин; 
"	виникнення ймовiрностi банкрутства чи iншої фiнансової реорганiзацiї позичальника; чи 
"	зникнення активного ринку для цiнного паперу в результатi фiнансових труднощiв.
Пiд час оцiнки на предмет кредитного знецiнення iнвестицiї у державнi облiгацiї, боржником за якими є держава, Компанiя розглядає такi фактори: 
"	Ринкова оцiнка кредитоспроможностi, вiдображена у прибутковостi облiгацiй. 
"	Оцiнки кредитоспроможностi, проведенi рейтинговими агентствами. 
"	Спроможнiсть країни отримати доступ на ринки капiталу для випуску нового боргу. 
"	Вiрогiднiсть реструктуризацiї боргу, внаслiдок якої утримувачi  понесуть збитки в результатi добровiльного чи вимушеного прощення боргу. 
"	Наявнiсть механiзмiв надання мiжнародної пiдтримки, що дозволяють забезпечити такiй країнi необхiдну пiдтримку у ролi "кредитора в останнiй iнстанцiї", а також висловлений у публiчних заявах намiр державних органiв i вiдомств використовувати цi механiзми. Це включає оцiнку ефективностi дiї зазначених механiзмiв i iснування спроможностi виконання необхiдних критерiїв незалежно вiд полiтичного намiру.
Пiд час оцiнки на предмет кредитного знецiнення депозитiв в банках (поточнi фiнансовi активи), Компанiя розглядає такi фактори:
"	Значнi фiнансовi труднощi банка;
"	Порушення умов договору, такi як дефолт або прострочка платежу бiльш, нiж на 1 день;
"	Поява вiрогiдностi банкрутства або iншої фiнансової реорганiзацiї банку.
Значне збiльшення кредитного ризику
При визначеннi того, чи має мiсце значне збiльшення кредитного ризику (тобто ризику дефолту) за фiнансовим iнструментом з моменту його первiсного визнання, Компанiя розглядає обгрунтовану i пiдтверджувану iнформацiю, актуальну i доступну без надмiрних витрат або зусиль, включаючи як кiлькiсну, так i якiсну iнформацiю, а також аналiз, заснований на iсторичному досвiдi Компанiї, i прогнознiй iнформацiї. 
Компанiя в першу чергу виявляє, чи вiдбулося значне збiльшення кредитного ризику для експозицiй, що зазнають кредитного ризику, у таких випадках:
"	позичальник має прострочення платежiв бiльш, нiж на декiлька днiв перед банками та урядом, та прострочення погашення платежiв за будь-яким суттєвим кредитним зобов'язанням перед Компанiєю становить бiльше 30 днiв, але менше 90 днiв, крiм депозитiв у банках та урядових облiгацiй.
"	для банкiв значне збiльшення кредитного ризику вiдбувається, якщо рейтинг позичальникiв зменшився на 3 пункти. 
"	вплив внутрiшньої iнформацiї та iнформацiї про позичальника iз зовнiшнiх джерел.
Компанiя здiйснює перевiрку ефективностi критерiїв, використовуваних для виявлення значного збiльшення кредитного ризику шляхом регулярних перевiрок аби переконатися, що: 
"	через застосування критерiїв можливо виявляти значне збiльшення кредитного ризику до того, як за експозицiєю, що зазнає кредитного ризику, станеться дефолт; 
"	критерiї не збiгаються з моментом часу, коли оплата за активом прострочена бiльш нiж на 30 днiв;
"	середнiй час мiж виявленням значного збiльшення кредитного ризику i дефолту вбачається розумним; 
"	ризиковi позицiї не переходять безпосередньо зi складу оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв за 12 мiсяцiв до складу кредитно-знецiнених.
Подання резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки у звiтi про фiнансовий стан
Резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки представленi у звiтi про фiнансовий стан таким чином: 
"	фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю: як зменшення валової балансової вартостi цих активiв; 
"	борговi iнструменти, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд: резерв пiд збитки не визнається у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан), оскiльки балансова вартiсть цих активiв є їх справедливою вартiстю. Однак величина розрахункового резерву пiд збитки розкривається i визнається у складi капiталу у дооцiнках.
Списання
Заборгованiсть i борговi цiннi папери списуються (частково або повнiстю), якщо Компанiя не може обгрунтовано очiкувати вiдшкодування фiнансового активу в цiлому або його частини. Як правило, це той випадок, коли Компанiя визначає, що у позичальника немає активiв чи джерел доходу, що можуть генерувати грошовi потоки у обсязi, достатньому для погашення сум заборгованостi, що пiдлягають списанню. Ця оцiнка проводиться на рiвнi окремого активу.
На фiнансовi активи, що списуються, все ж може бути звернене стягнення для виконання процедур Компанiї щодо вiдшкодування сум заборгованостi. 
(vi)	Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання згортаються, i вiдповiдна чиста сума вiдображається у звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли Компанiя має юридично забезпечене право на їх взаємозалiк та намiр або здiйснити розрахунок по них на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив та погасити зобов'язання. Компанiя наразi має законне право на проведення взаємозалiку, якщо це право не залежить вiд майбутньої подiї та може бути здiйснене як в ходi звичайної господарської дiяльностi, так i в разi дефолту, неплатоспроможностi або банкрутства суб'єкта господарювання i всiх контрагентiв.

г)	Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки коштiв на поточних рахунках, у касi, грошовi кошти у дорозi та депозити на вимогу та високолiквiднi iнвестицiї з початковим строком погашення до 100 днiв з дати придбання iз несуттєвим ризиком змiн справедливої вартостi. 
д)	Акцiонерний капiтал
Простi акцiї
Простi акцiї вiдносяться до категорiї власного капiталу. Додатковi затрати, що безпосередньо вiдносяться до емiсiї простих акцiй та опцiонiв на акцiї, визнаються як зменшення власного капiталу за вирахуванням будь-яких податкових ефектiв.
е)	Основнi засоби та нематерiальнi активи 
(i)	Визнання та оцiнка
Основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Вартiсть придбання включає витрати, якi безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Вартiсть активiв, створених за рахунок власних коштiв, включає вартiсть матерiалiв та витрати на оплату працi основних працiвникiв, iншi витрати, що безпосередньо вiдносяться на приведення активу в робочий стан, придатний для його цiльового використання, витрати на демонтаж та перевезення об'єктiв, на вiдновлення територiї, на якiй розмiщенi активи, та капiталiзованi витрати по позики. Придбане програмне забезпечення, яке є складовою функцiональностi вiдповiдного обладнання, капiталiзується у складi вартостi цього обладнання.
Якщо одиницi основних засобiв складаються з суттєвих компонентiв, що мають рiзнi строки корисного використання, вони облiковуються як окремi одиницi основних засобiв.
Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень вiд її вибуття з її балансовою вартiстю та визнаються за чистою вартiстю за рядками "Iншi доходи" або "Iншi витрати" у прибутку чи збитку. 
Подальшi витрати
Витрати, понесенi на замiну частини одиницi основних засобiв, визнаються у балансовiй вартостi такої одиницi, якщо iснує ймовiрнiсть того, що така частина принесе Компанiї майбутнi економiчнi вигоди, а її вартiсть може бути достовiрно оцiнена. При цьому припиняється визнання балансової вартостi замiненої частини. Витрати на поточне обслуговування основних засобiв визнаються у складi прибутку або збитку за перiод, в якому вони були понесенi.
(ii)	Знос та амортизацiя
Знос та амортизацiя нараховуються на одиницi основних засобiв та нематерiальних активiв з дати їх встановлення та готовностi до експлуатацiї, а для активiв, створених за рахунок власних ресурсiв - з дати завершення створення активу та його готовностi до використання. Знос нараховується на вартiсть придбання активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Значнi компоненти активу оцiнюються окремо, i якщо строк корисного використання будь-якого компонента вiдрiзняється вiд строкiв корисного використання решти компонентiв активу, знос такого компонента нараховується окремо.
Знос та амортизацiя визнаються у складi прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом строкiв корисного використання кожної частини одиницi основних засобiв з використанням таких ставок:

Будiвлi та капiтальнi вкладення 	2%
Комп'ютерне та офiсне обладнання 	25%
Транспортнi засоби	14%
Меблi та устаткування	20%
Нематерiальнi активи	10-20%
Знос полiпшень орендованих активiв нараховується протягом менш тривалого з двох строкiв: строку оренди або строку їх корисного використання, крiм випадкiв, коли iснує обгрунтована впевненiсть у тому, що Компанiя отримає право власностi на вiдповiднi активи до кiнця строку оренди.
Методи нарахування зносу, строки корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв аналiзуються в кiнцi кожного фiнансового року та коригуються за необхiдностi. Знос на землю та незавершене будiвництво не нараховується.
ж)	Зменшення корисностi нефiнансових активiв
Iншi нефiнансовi активи, крiм вiдстрочених податкiв, оцiнюються на кожну звiтну дату на предмет виявлення ознак зменшення корисностi. Сумою очiкуваного вiдшкодування нефiнансових активiв є бiльша з двох оцiнок: їх справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть у використаннi. 
При оцiнцi вартостi у використаннi очiкуванi в майбутньому грошовi потоки дисконтуються до їх теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту без урахування оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi та ризики, притаманнi вiдповiдному активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу, який самостiйно не генерує надходження грошових коштiв незалежно вiд надходжень вiд iнших активiв, визначається для одиницi, що генерує грошовi кошти, до якої вiдноситься цей актив. Збиток вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує суму очiкуваного вiдшкодування.
Усi збитки вiд зменшення корисностi нефiнансових активiв визнаються у прибутку або збитку i сторнуються тiльки якщо вiдбулася змiна оцiнок, що використовуються для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi сторнується тiльки у випадку, якщо балансова вартiсть активу не перевищує балансову вартiсть, що була б визначена, за вирахуванням амортизацiї, якби збиток вiд зменшення корисностi не був визнаний взагалi. 
з)	Дебiторська заборгованiсть за операцiями страхування та перестрахування та iнша дебiторська заборгованiсть
Кредитний ризик залежить, головним чином, вiд iндивiдуальних характеристик кожного клiєнта. Демографiчнi характеристики клiєнтської бази Компанiї, включаючи ризик дефолту у галузi чи дефолту країни, в якiй здiйснює свою дiяльнiсть клiєнт, справляють менший вплив на кредитний ризик. 
Управлiнський персонал затвердив кредитну полiтику, згiдно з якою кожна окрема страхова компанiя, з якою планується укласти договiр вхiдного чи вихiдного перестрахування, пiдлягає iндивiдуальному аналiзу на предмет платоспроможностi перед тим, як з нею буде укладений договiр перестрахування. Такий аналiз охоплює огляд зовнiшнiх рейтингiв, iнформацiї зi страхових пулiв, репутацiї на ринку та iншої опублiкованої iнформацiї.
При здiйсненнi монiторингу кредитного ризику, пов'язаного з утримувачами полiсiв, клiєнти подiляються на групи за типами страхування в розрiзi їх кредитних рейтингiв та платiжної поведiнки. Бiльшiсть страхових полiсiв, виданих Компанiєю, є дiйсними тiльки за умови внесення страхових премiй власником полiса iз дотриманням графiку платежiв.
Для крупних клiєнтiв управлiнський персонал затвердив кредитну полiтику, згiдно з якою цi клiєнти проходять iндивiдуальну оцiнку платоспроможностi, за результатами якої їм надаються певнi конкретнi умови вiдстрочки сплати страхових премiй.
и)	Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть являє собою офiснi примiщення, якi утримуються з метою отримання довгострокових доходiв вiд оренди або приросту вартостi та не використовуються Компанiєю. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на здiйснення операцiї. Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається за переоцiненою вартiстю, яка являє собою справедливу вартiсть на дату переоцiнки та визначається на основi ринкових даних за допомогою професiйних незалежних оцiнювачiв. Прибутки або збитки, якi виникають у результатi змiни справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi, включаються до складу прибутку або збитку того перiоду, у якому вони виникають.
к)	Орендованi активи
Орендний договiр визнається як актив з правом використання та вiдповiдне зобов'язання на дату, коли об'єкт лiзингу доступний для використання Компанiєю. Кожен лiзинговий платiж розподiляється мiж вартiстю зобов'язань та фiнансування. Фiнансовi витрати облiковуються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) протягом перiоду оренди з метою отримання постiйної перiодичної ставки вiдсотка на залишок зобов'язань за кожний перiод. Компанiя застосувала модель собiвартостi для активiв з правом використання. Активи права користування амортизуються протягом бiльш короткого термiну корисного використання активу та строку оренди на основi прямолiнiйного методу. Крiм того, актив з правом використання перiодично коригується на збитки вiд знецiнення (якщо такi є), та коригуються одночасно з переоцiнкою зобов'язань за орендою при змiнi умов договору (орендна плата, строк).
Активи та зобов'язання, що виникають в результатi оренди, спочатку оцiнюються на основi поточної вартостi орендних платежiв, якi не були сплаченi на дату початку оренди. Зобов'язання щодо оренди включають теперiшню вартiсть таких орендних платежiв, якi не сплачуються на дата початку оренди:
"	фiксованi платежi (у тому числi по сутi фiксованi платежi);
"	змiнна орендна плата, що грунтується на iндексi або ставцi, що спочатку оцiнюється за допомогою iндексу або ставки на дату початку договору оренди.
Оренднi платежi дисконтуються з використанням додаткової ставки запозичення, у випадках, коли неможливо визначити процентну ставку, закладену в договорi оренди.
Строк оренди, визначений Компанiєю, включає:
"	нескасовуваний перiод договору оренди;
"	перiоди, на якi поширюється можливiсть продовження оренди, якщо орендодавець цiлком певною мiрою впевнений у здiйсненнi цього варiанту;
"	перiоди, що охоплюються правом припинення договору оренди, якщо орендодавець є достатньо впевненим, що не скористається цим варiантом.

Компанiя застосовує невiдмовний договiрний перiод для визначення строку оренди за договорами, у яких вона виступає орендатором. Компанiя вважає, що правове забезпечення такого строку встановлюється договором, що укладений в письмовiй формi. Термiн дiї орендного договору в середньому складає 1 рiк.
Орендне зобов'язання оцiнюється згодом за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Воно переоцiнюється, коли вiдбувається змiна майбутнiх орендних платежiв, що виникають внаслiдок змiни iндексу або ставки, якщо вiдбувається змiна в оцiнцi Компанiї щодо того, чи буде вона застосовувати варiант розширення чи припинення.
Коли таким чином переоцiнюється зобов'язання по орендi, здiйснюється вiдповiдне коригування балансової вартостi активу з правом використання, або така переоцiнка вiдображається у прибутку або збитку, якщо балансова вартiсть активу з правом використання була зменшена до нуля.
Актив з правом використання оцiнюється за вартiстю, яка включає наступне:
"	розмiр первiсної оцiнки орендного зобов'язаня
"	будь-якi лiзинговi платежi, здiйсненi на або до дати початку оренди;
"	будь-якi початковi прямi витрати.
Пiсля початку дiї договiр оренди актив з правом використання оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд знецiнення та коригуються на будь-яку переоцiнку орендних зобов'язань. Компанiя амортизує на прямолiнiйнiй основi актив з правом використання з дати початку оренди до бiльш ранньої дати: кiнець строку корисного використання активу або закiнчення строку оренди.
Компанiя вирiшила не визнавати актив з правом використання та орендне зобов'язання за короткостроковими договорами оренди примiщень та iнших активiв, якi мають термiн оренди до 12 мiсяцiв. Компанiя визначила вартiсний критерiй оцiнки малоцiнних активiв на рiвнi 75 тисяч гривень, та оцiнює вартiсть орендованого активу на основi вартостi активу, коли вiн є новим, незалежно вiд вiку активу, що орендується. Платежi, пов'язанi з короткостроковими договорами оренди iнших активiв, визнаються на прямолiнiйнiй основi як витрати на прибуток або збиток.
л)	Резерви
Резерв визнається тодi, коли Компанiя має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання в результатi подiй, що сталися у минулому, коли iснує ймовiрнiсть того, що погашення даного зобов'язання призведе до вiдтоку ресурсiв, що являють собою економiчнi вигоди, i коли iснує можливiсть достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
м)	Iншi активи 
Iншi активи вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
н)	Iншi зобов'язання
Iншi зобов'язання вiдображаються за вартiстю придбання.
о)	Фiнансовi доходи та фiнансовi витрати
До складу iнших фiнансових доходiв та фiнансових витрат Компанiї входять:
"	процентний дохiд, розрахований з використання ефективної ставки вiдсотка;
"	процентнi витрати;
"	чистi прибутки або збитки вiд вибуття iнвестицiй у борговi цiннi папери, оцiнюванi за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд;
"	чистi прибутки або збитки вiд вибуття фiнансових активiв, оцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Процентнi доходи або витрати визнаються iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Дохiд у формi дивiдендiв визнається у складi прибутку або збитку на дату, на яку встановлюється право Компанiї на отримання платежу. 
Ефективна ставка вiдсотка
Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка забезпечує точне дисконтування оцiнюваних майбутнiх грошових потокiв або надходжень за очiкуваний строк дiї фiнансового iнструменту до: 
"	валової балансової вартостi фiнансового активу або
"	амортизованої вартостi фiнансового зобов'язання.
При розрахунку ефективної ставки вiдсотка ефективна ставка вiдсотка застосовується до валової балансової вартостi активу (коли актив не є кредитно-знецiненим). Проте для фiнансових активiв, якi стали кредитно-знецiненими пiсля первiсного визнання, процентний дохiд розраховується шляхом застосування ефективної ставки вiдсотка до величини амортизованої вартостi фiнансового активу. Якщо фiнансовий актив бiльше не є кредитно-знецiненим, то розрахунок процентного доходу знову здiйснюється на нетто-основi.
Амортизована вартiсть i валова балансова вартiсть
"Амортизована вартiсть" фiнансового активу або фiнансового зобов'язання - це сума, за якою фiнансовий актив чи фiнансове зобов'язання оцiнюється пiд час первiсного визнання з вирахуванням погашення основної суми, i з додаванням або вирахуванням накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю при погашеннi, вiдкоригованої, у випадку фiнансових активiв, iз урахуванням резерву пiд кредитнi збитки.
"Валова балансова вартiсть фiнансового активу", що оцiнюється за амортизованою вартiстю, - це амортизована вартiсть фiнансового активу до коригування на будь-який резерв пiд кредитнi збитки.
п)	Принципи оцiнки за справедливою вартiстю
Справедлива вартiсть - це цiна, яка буде отримана при продажi активу чи сплачена при передачi зобов'язання при здiйсненнi звичайної операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки на основному ринку, або, за його вiдсутностi, на найбiльш вигiдному ринку, на який у Компанiї є доступ на цю дату. Справедлива вартiсть зобов'язання вiдображає ризик неплатоспроможностi.
Якщо можливо, Компанiя оцiнює справедливу вартiсть iнструмента, використовуючи котирування для такого iнструмента на активному ринку. Ринок вважається активним, якщо операцiї за активом або зобов'язанням здiйснюються з належною частотою та в достатньому обсязi для забезпечення iнформацiєю щодо цiн котирування на регулярнiй основi. 
За вiдсутностi котирувань на активному ринку Компанiя застосовує методи оцiнки, якi максимально використовують релевантнi вiдкритi вхiднi данi, та мiнiмiзує використання закритих вхiдних даних. Вибраний метод оцiнки включає всi фактори, якi учасники ринку взяли б до уваги за даних обставин.
Найкращим доказом справедливої вартостi фiнансового iнструменту на момент первiсного визнання є зазвичай цiна транзакцiї, тобто справедлива вартiсть наданої або отриманої винагороди. Якщо Компанiя визначає, що справедлива вартiсть фiнансового iнструмента при первiсному визнаннi вiдрiзняється вiд цiни операцiї i справедлива вартiсть не пiдтверджується анi котирувальною цiною активу чи зобов'язання, що можуть бути iдентифiкованi, на активному ринку, анi методом оцiнки вартостi, який застосовує тiльки вiдкритi ринковi данi, такий фiнансовий iнструмент спочатку оцiнюється за справедливою вартiстю, скоригованою для вiдстрочення рiзницi мiж справедливою вартiстю при початковому визнаннi та цiною операцiї. Пiсля цього зазначена рiзниця визнається у прибутку або збитку на основi належного принципу протягом строку дiї iнструмента, але не пiзнiше моменту, коли оцiнка вартостi повнiстю пiдтверджується вiдкритими ринковими даними або коли операцiя закривається.
р)	Прибуток на акцiю
Компанiя надає данi про чистий i скоригований чистий прибуток на одну акцiю щодо своїх простих акцiй. Чистий прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку або збитку, що вiдноситься до власникiв простих акцiй Компанiї, на середньозважену кiлькiсть простих акцiй в обiгу протягом перiоду, з урахуванням утримуваних власних акцiй. Скоригований чистий прибуток на акцiю визначається шляхом коригування прибутку або збитку, що вiдноситься до власникiв простих акцiй, та середньозваженої кiлькостi простих акцiй в обiгу, з урахуванням утримуваних власних акцiй, на вплив усiх потенцiйних простих акцiй з розводнюючим ефектом.
с)	Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з поточного i вiдстроченого податкiв. Податок на прибуток визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадкiв, коли вiн вiдноситься до статей, визнаних безпосередньо у власному капiталi. У таких випадках вiн визнається в iншому сукупному доходi або власному капiталi.
(i)	Поточний податок
Витрати з поточного податку на прибуток являють собою очiкуваний податок до сплати, розрахований на основi оподатковуваного прибутку за рiк iз використанням ставок оподаткування, що встановленi або по сутi встановленi на звiтну дату, i будь-яких коригувань податку, що пiдлягає сплатi за попереднi роки. Поточний податок до сплати включає також будь-яке податкове зобов'язання, що виникає в результатi оголошення дивiдендiв.
(ii)	Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок визнається за тимчасовими рiзницями мiж балансовими сумами активiв i зобов'язань, якi використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i сумами, якi використовуються для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок не визнається за:
"	тимчасовими рiзницями, що виникають при первiсному визнаннi активiв або зобов'язань в операцiї, яка не є об'єднанням бiзнесу i не впливає анi на облiковий, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток.
Вiдстрочений податковий актив визнається за невикористаними податковими збитками, податковими кредитами та тимчасовими рiзницями, що вiдносяться на валовi витрати, якщо iснує ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, завдяки якому вони зможуть бути використанi. Вiдстроченi податковi активи аналiзуються на кожну звiтну дату i зменшуються, якщо реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди бiльше не є вiрогiдною.
Сума вiдстроченого податку розраховується за ставками оподаткування, якi, як очiкується, будуть застосовуватись до тимчасових рiзниць на момент їх сторнування згiдно iз законодавством, яке буде чинним або практично введеним в дiю на звiтну дату.
т)	 Новi стандарти або тлумачення, якi ще не були застосованi
МСФЗ 17 "Страховi контракти" (чинний для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2023 р. або пiсля цiєї дати). 
Метою цього стандарту є встановлення єдиної облiкової полiтики для всiх типiв страхових контрактiв, включаючи контракти перестрахування, держателем яких є страховик. Впровадження цього єдиного стандарту повинно забезпечити порiвняннiсть показникiв фiнансової звiтностi рiзних суб'єктiв господарювання, що дiють у рiзних державах i на рiзних ринках.  
Новий стандарт визначає страховий контракт як контракт, за яким одна сторона приймає значний страховий ризик вiд iншої сторони (держателя страхового полiсу), погоджуючись виплатити держателевi страхового полiсу компенсацiю в разi певної подiї в майбутньому, настання якої пов'язане з невизначенiстю, - страхової подiї, що справляє на держателя страхового полiсу несприятливий вплив. Поза сферою дiї цього стандарту знаходяться, серед iнших, iнвестицiйнi контракти, гарантiї якостi виробiв, гарантiї, пов'язанi з кредитами, катастрофнi облiгацiї та т.зв. "погоднi деривативи" (контракти, що встановлюють обов'язковiсть здiйснення платежу, який залежить вiд клiматичної, геологiчної або iншої змiнної фiзичного характеру, яка не є специфiчною для сторони контракту).   
Цей стандарт вводить поняття межi контракту, визначаючи її початок як бiльш ранню з таких дат: початок перiоду покриття, дату, коли перший платiж держателя полiсу настає до сплати, або момент, коли факти та обставини вказують на те, що контракт належить до групи обтяжливих контрактiв.  Кiнець межi контракту настає тодi, коли страховик має право або практичну спроможнiсть переоцiнити ризики конкретного держателя страхового полiсу або групи полiсiв,  а оцiнка премiї не покриває ризик, пов'язаний з майбутнiми перiодами.  
Страховикам необхiдно буде бiльш детально розкривати у облiку результати своєї господарської дiяльностi. Це забезпечить бiльшу порiвняннiсть та прозорiсть даних про прибутки нових та iснуючих компанiй та напрямкiв бiзнесу i надасть користувачам фiнансової звiтностi можливiсть краще зрозумiти фiнансовий стан страховика. Окреме подання результатiв андерайтингу та фiнансових  результатiв пiдвищить рiвень прозоростi iнформацiї щодо джерел прибуткiв та якостi доходiв.
Згiдно з МСФЗ 17, контракти оцiнюватимуться iз застосуванням одного з методiв, наведених нижче:
"	Загальна модель оцiнки (GMM) - базова модель оцiнки, за якою загальна величина страхового зобов'язання розраховується як сума:
-	дисконтованої величини найбiльш точної оцiнки майбутнiх грошових потокiв - величину (середньозважену ймовiрнiсть) очiкуваних грошових потокiв вiд премiй, страхових вимог, страхових виплат, аквiзицiйних витрат i затрат;
-	коригування на ризик (RA) - iндивiдуальної оцiнки невизначеностi щодо суми та строкiв майбутнiх грошових потокiв, та 
-	контрактної сервiсної маржi (CSM) - що представляє оцiнку майбутнiх прибуткiв, визнаних протягом строку страхового полiсу. Величина CSM є чутливою до оцiнок грошових потокiв, що виникають, наприклад, в результатi змiни припущень неекономiчного характеру. Значення CSM не може бути вiд'ємним - будь-якi збитки за контрактом повиннi визнаватися негайно у звiтi про прибутки та збитки; 
	
"	Пiдхiд на основi розподiлу премiї (PAA) - спрощена модель, яка може бути застосована при оцiнцi страхових контрактiв, чий перiод покриття становить менше 1 року, або коли її застосування не приводить до значних змiн по вiдношенню до GMM. Згiдно з цiєю моделлю, механiзм розрахунку зобов'язання за рештою покриття є аналогiчним тому, що застосовується при створеннi резерву незароблених премiй, без окремого подання RA та CSM, у той час, як зобов'язання за понесеними страховими збитками оцiнюється з використанням GMM (без розрахунку CSM). 
"	Метод змiнної винагороди (VFA) - модель, що використовується для страхових контрактiв     з умовами прямої участi. Величина зобов'язання розраховується у такий самий спосiб, як i GMM, при цьому величина CSM має додаткову чутливiсть до змiн економiчних припущень. 
Положення МСФЗ 17 передбачають, що контракти перестрахування облiковуються окремо вiд страхових контрактiв, переданих у перестрахування. Цедент повинен оцiнювати контракти перестрахування, застосовуючи модифiкований метод GMM або, якщо можливо, метод PAA. Модифiкацiї методу GMM випливають перш за все з того факту, що контракти перестрахування, як правило, є активами, а не зобов'язаннями, i цедент сплачує винагороду перестраховику, а не отримує прибуток вiд контракту. Також очiкується, що модифiкацiї зменшать облiковi рiзницi, що виникають в результатi визнання контракту вiд перестрахування окремо вiд страхового контракту, переданого у перестрахування
Стосовно контрактiв перестрахування, як прибуток, так i збиток, розрахованi на момент визнання контракту, визнаються у балансi (звiтi про фiнансовi результати) та врегульовуються протягом перiоду покриття контракту перестрахування. Припущення щодо оцiнки контракту перестрахування повиннi бути узгодженi з тими, що використовувалися стосовно оцiнки страхового контракту, переданого у перестрахування. Крiм того, при оцiнцi необхiдно враховувати ризик невиконання перестраховиком його зобов'язань.      
Протягом 2020 року компанiя активно працювала над iмплементацiєю МСФЗ 17. Планований термiн готовностi всiх систем компанiї до регулярного формування звiтностi вiдповiдно до вимог стандарту - 2 квартал 2022 року. Компанiя залучила мiжнародних консультантiв, а також отримує методологiчну пiдтримку з боку материнської компанiї. Результати попереднього тестового складання звiтностi за 2019 рiк вiдповiдно до вимог стандарту свiдчать про те, що незважаючи на кардинальнi вiдмiнностi в поданнi iнформацiї та деяких пiдходах, загальний ефект на результати компанiї не є суттєвим. Серед основних причин: мала кiлькiсть збиткових груп (договорiв), рiзноспрямований ефект змiни пiдходiв до дисконтування грошових потокiв та впровадження коригування на ризик (risk adjustment).
Наступнi новi чи змiненi стандарти та тлумачення, поданi далi, як очiкується, не матимуть значного впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї:
"	Обтяжливi контракти - Вартiсть виконання контракту (Поправки до МСБО 37).
"	Базова реформа процентних ставок - Фаза 2 (Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ 4 та МСФЗ 16).
"	Поступкина оренду, пов'язанi з COVID-19 (Поправка до МСФЗ 16).
"	Основнi засоби: надходження до використання за призначенням (Поправки до МСБО 16).
"	Посилання на Концептуальну основу (Поправки до МСФЗ 3).
"	Класифiкацiя зобов'язань як поточних або довгострокових (Поправки до МСБО 1).



5	Iстотнi облiковi судження, оцiнки i припущення 
Складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. 
Далi розглядаються основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi мають iстотний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
Оцiнки та покладенi в їх основу припущення постiйно переглядаються. Змiни бухгалтерських оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому вони вiдбуваються, а також в  iнших майбутнiх перiодах, якщо змiна стосується цих майбутнiх перiодiв.
Iнформацiя про судження, використанi при застосуваннi облiкової полiтики, якi мали найбiльш суттєвий вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi, розкрита у таких примiтках:
"	класифiкацiя фiнансових активiв: оцiнка бiзнес-моделi, в рамках якої утримуються фiнансовi активи -  Примiтка 4 (в)(ii).
Зобов'язання за страховими договорами 
Оцiнка зобов'язань за договорами страхування життя потребує застосування професiйного судження та є суттєвою облiковою оцiнкою у фiнансовiй звiтностi Компанiї.  
Зобов'язання за договорами страхування життя базуються або на поточних припущеннях, або на припущеннях, встановлених на початку термiну договору, що вiдображають найкращу оцiнку на цей час i збiльшуються з запасом на ризик i несприятливi вiдхилення. Всi договори пiдлягають тестуванню зобов'язань на адекватнiсть, що вiдображає кращу поточну оцiнку керiвництвом майбутнiх грошових потокiв. На 31 грудня 2020 р. та 2019 р., зобов'язання за договорами страхування життя становили 991,601 тисячi гривень та 
782,472 тисяч гривень, вiдповiдно. Припущення, що були використанi, та чутливiсть оцiнки розкритi у Примiтцi 23.
Справедлива вартiсть iнвестицiй у ПрАТ "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"
Управлiнський персонал оцiнює справедливу вартiсть iнвестицiй в ПрАТ "Страхова компанiя "ПЗУ Україна" на основi моделi дисконтованої вартостi грошових потокiв та методу доданої економiчної вартостi, що включає ряд припущень. При визначеннi справедливої вартостi використовується ставка дисконтування, визначена з урахуванням ризикiв емiтента. Використанi припущення та чутливiсть оцiнки розкритi у Примiтцi 22. 
Зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй i грошових коштiв та їх еквiвалентiв
Управлiнський персонал оцiнює зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй, грошей та їх еквiвалентiв, визначаючи ймовiрнiсть вiдшкодування їх вартостi на основi детального аналiзу банкiв. Фактори, що беруться до уваги, включають фiнансовий стан контрагенту, кредитнi рейтинги, iсторiю спiвробiтництва з ним, iншу наявну iнформацiю.
На 31 грудня 2020 р. та на 31 грудня 2019 р. управлiнський персонал Компанiї вважає, що вартiсть фiнансових iнвестицiй, грошей та їх еквiвалентiв є вiдшкодовуваною.
Збiльшення очiкуваних кредитних збиткiв по фiнансовим iнвестицiям, грошовим коштам  та їх еквiвалентам на 1% на 31 грудня 2020 р. призвело б до зменшення чистого прибутку за рiк на 11,981 тисяч гривень (2019 р.: 8,016 тисячу гривень), а отже, до зменшення розмiру власного капiталу на 31 грудня 2020 р. та 2019 р. на таку ж саму суму.

6	Основнi засоби та нематерiальнi активи
Рух основних засобiв та нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020р., представлений таким чином:
      (у тисячах гривень)	Комп'ютер-не та офiсне обладнання	Транс-портнi засоби 	Меблi та устатку-вання	Будiвлi та капiтальнi вкладення	Немате-рiальнi активи 	Усього 
Iсторична собiвартiсть 				 
1 сiчня 2020 р.	1,418	2,389	498	19	3,493	       7,817
Надходження  	182	-	123	-	2,443	2,748
Вибуття 	(181)	-	(89)	-	(33)	(303)
						
31 грудня 2020 р.	1,419	2,389	532	19	5,903	10,262
						
Знос та амортизацiя 						
1 сiчня 2020 р.	1,042	1,321	467	4	2,408	5,242
Нарахований знос та амортизацiя 	141	446	57	-	1,506	2,150
Вибуття	(179)	-	(54)	-	(33)	(266)
						
31 грудня 2020 р.	1,004	1,767	470	4	3,881	7,126
						
Чиста балансова вартiсть на 1 сiчня 2020 р.	376	1,068	31	15	1,085	2,575
						
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2020 р.	415	622	62	15	2,022	3,136
						
Рух основних засобiв та нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р., представлений таким чином:
      (у тисячах гривень)	Комп'ютер-не та офiсне обладнання	Транс-портнi засоби 	Меблi та устатку-вання	Будiвлi та капiтальнi вкладення	Немате-рiальнi активи 	Усього 
Iсторична собiвартiсть 				
1 сiчня 2019 р.	1,621	2,382	557	19	2,061	        6,640
Надходження  	279	7	34	-	1,772	2092
Вибуття 	(482)	-	(93)	-	(340)	(915)
						
31 грудня 2019 р.	1,418	2,389	498	19	3,493	7,817
						
Знос та амортизацiя 						
1 сiчня 2019 р.	1,379	876	504	3	1,466	4,228
Нарахований знос та амортизацiя 	145	445	45	1	1,275	1,911
Вибуття	(482)	-	(82)	-	(333)	(897)
						
31 грудня 2019 р.	1,042	1,321	467	4	2,408	5,242
						
Чиста балансова вартiсть на 1 сiчня 2019 р.	242	1,506	53	16	595	2,412
						
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2019 р.	376	1,068	31	15	1,085	2,575
						
7	Iнвестицiйна нерухомiсть
На 31 грудня 2020 р. та 2019 р. iнвестицiйна нерухомiсть включає примiщення, що знаходяться у м. Києвi по вул. Сiчових Стрiльцiв, 42. Переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi була проведена на основi результатiв оцiнки вартостi, виконаної незалежним оцiнювачем. Переоцiнена вартiсть на 31 грудня 2020 р. та 2019 р. вiдображає результат оцiнки справедливої вартостi за допомогою порiвняльного методу.
У нижченаведенiй таблицi представлена iнформацiя про рух iнвестицiйної нерухомостi за рiк, що закiнчився 31 грудня:
	2020		2019
(у тисячах гривень)			
			
На 1 сiчня 	8,146		8,720
			
Змiна справедливої вартостi	1,623		(574)
			
На 31 грудня	9,769		8,146
8	Фiнансовi iнвестицiї
На 31 грудня фiнансовi iнвестицiї представленi таким чином:
	2020		2019
(у тисячах гривень)			
			
Фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки  у складi  iнших сукупних доходiв 			
Iнвестицiї в ПрАТ "СК "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"	142,265		104,539
Усього фiнансових iнвестицiй за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки  у складi  iнших сукупних доходiв 	142,265		104,539
			
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку			
Облiгацiї внутрiшньої державної позики (ОВДП):			
деномiнованi у доларах США	-		-
деномiнованi у гривнях	56,434		-
Усього фiнансових активiв за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку	56,434		-
			
Фiнансовi активи за амортизованою вартiстю : 			
			
ОВДП, деномiнованi у доларах США	34,948		6,044
ОВДП, деномiнованi у гривнях	564,296		507,376
резерв пiд збитки	(4,543)		(7,304)
Усього фiнансових активiв за амортизацiйною вартiстю 	594,701		506,116
Фiнансовi iнвестицiї за амортизованою вартiстю			
Депозити в банках (з контрактним строком погашення бiльше 100 днiв)	555,299		345,598
Нарахованi проценти по депозитах	3,924		4,522
резерв пiд збитки	(2,589)		(7,697)
Усього фiнансових iнвестицiй за амортизованою вартiстю	556,634		342,423
			
Усього короткострокових iнвестицiй (рядок 1160)	878,184		556,274
Усього довгострокових iнвестицiй (рядок 1035)	471,850		396,804
Усього фiнансових iнвестицiй	1,350,034		953,078
Депозити в банках у розрiзi валют представленi у Примiтцi 23. Суттєва невизначенiсть оцiнок щодо фiнансових iнвестицiй розкрита у Примiтцi 5. Управлiння кредитним ризиком представлено у Примiтцi 23.
Облiгацiї внутрiшньої державної позики i депозити в банках, що облiковуються за амортизованою вартiстю, з метою оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв вiдображенi в Стадiї 1. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року Компанiя використовувала кредитний рейтинг України, що становить B на основi даних рейтингового агентства S&P, для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв за даними облiгацiями внутрiшньої державної позики.
На 31 грудня депозити в банках мають такi кредитнi рейтинги Fitch або їх еквiваленти:
	2020		2019
(у тисячах гривень)			
			
Депозити в банках

			
вiд ААА до АА-	-		-
вiд BBB+ до B-	391,958		270,308
без рейтингу (локальнi банки)	164,676		72,115
На 31 грудня	556,634
		342,423
Суттєва невизначенiсть оцiнок щодо можливостi вiдшкодування фiнансових iнвестицiй, грошей та їх еквiвалентiв розкрита у Примiтцi 5.
Депозити на суму 164,676 тисячi гривень розмiщенi у банках, якi не мають кредитного рейтингу Fitch або його еквiваленту. Переважна частина цих депозитiв, вiдкритi в українських банках, якi є частиною мiжнародних фiнансових груп, мають значнi обсяги власного капiталу та вiдсутня iнформацiя у засобах масової iнформацiї щодо проблем зазначених банкiв iз платоспроможнiстю чи лiквiднiстю.
У попереднiх роках Компанiя придбала 10.03% акцiй ПрАТ "Страхова компанiя "ПЗУ Україна", яка є пов'язаною стороною (Примiтка 25).
Збiльшення вартостi iнвестицiї за 2020 рiк становило 37,726 тисяч гривень та було вiдображено у складi iншого сукупного доходу (2019: 59,677 тисяч гривень). Для деталей розрахунку справедливої вартостi, дивiться Примiтку 22.
Дохiд вiд дивiдендiв за цiєю iнвестицiєю не пiдлягає оподаткуванню, та при реалiзацiї даної iнвестицiї не виникає податкових зобов'язань, тому Компанiя не визнає вiдстрочених податкових зобов'язань у зв'язку з переоцiнкою iнвестицiї у ПрАТ "Страхова компанiя "ПЗУ Україна".
Концентрацiя депозитiв:
На 31 грудня 2020 р., депозити, розмiщенi у чотирьох банках, складали 387,199 тисячi гривень або 70.0% загальної суми депозитiв (31 грудня 2019 р.: 191,867 тисячi гривень або 56.0%). 









9	Страхова та iнша дебiторська заборгованiсть
Страхова та iнша дебiторська заборгованiсть представлена страховими премiями до отримання вiд застрахованих осiб. На 31 грудня 2020 р. дебiторська заборгованiсть вiд перестраховикiв вiдсутня (на 31 грудня 2019 р. дебiторська заборгованiсть вiд перестраховикiв вiдсутня).
На 31 грудня страхова та iнша дебiторська заборгованiсть є такою:
		2020		2019
(у тисячах гривень)				
				
Страхова та iнша дебiторська заборгованiсть				
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги		21,118		12,153
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки		(5,230)	 	(2,157)
Усього страхової та iншої дебiторської заборгованостi 		15,888		9,996
Змiни резерву пiд збитки за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
	2020		2019
(у тисячах гривень)			
			
 Резерв пiд збитки на 1 сiчня 	2,157		1,847
Збiльшення резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки	3,073		310
 Резерв пiд збитки на 31 грудня 	5,230		2,157
10	Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня представленi таким чином:
(у тисячах гривень)	2020		2019
			
Кошти на вимогу в банку та кошти в касi	16,762		42,918
Короткостроковi депозити	21,000		75,625
Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв	37,762		118,543
Депозити, включенi до грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв, представляють собою вклади з первинним термiном погашення до 100 днiв.
На 31 грудня 2020 р. грошовi кошти та їх еквiваленти, розмiщенi у п'яти банках, складають 37,371 тисяч гривень або 98,9% загальної суми грошових коштiв та їх еквiвалентiв (31 грудня 2019 р.: 113,093 тисяч гривень 95,4%).  
На 31 грудня 2020 р. грошовi кошти та їх еквiваленти на суму 37,762 тисячi гривень були непростроченими i незнецiненими. 
На 31 грудня грошовi кошти та їх еквiваленти в банках мають такi кредитнi рейтинги Fitch або їх еквiваленти:
	2020		2019
(у тисячах гривень)			
			
Вiд ААА до АА-	-		-
Вiд ВВВ+ до В-	16,546		80, 641
Без рейтингу (локальнi банки)	21,216		37,902
На 31 грудня	37,762		118,543
			
Суттєва невизначенiсть оцiнок щодо можливостi вiдшкодування грошей та їх еквiвалентiв розкрита у Примiтцi 5.
Грошовi кошти та їх еквiваленти на суму 21,216 тисячi гривень розмiщенi у банках, якi не мають кредитного рейтингу Fitch або його еквiваленту. Переважна частина цих депозитiв, вiдкритi в українських банках, якi є частиною мiжнародних фiнансових груп, мають значнi обсяги власного капiталу та вiдсутня iнформацiя у засобах масової iнформацiї щодо проблем зазначених банкiв iз платоспроможнiстю чи лiквiднiстю.
11	Власний капiтал
а)	Зареєстрований капiтал 
На 31 грудня 2020 р. та 2019 р. зареєстрований капiтал становить 32,540 тисяч гривень i складається з 187,011 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 174 гривень кожна. 
Вiдповiдно до Статуту Компанiї, на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р., акцiонерний капiтал був розподiлений таким чином: 
		31 грудня 2020 р.		31 грудня 2019 р.
Акцiонер		Частка володiння, %		Кiлькiсть акцiй		Частка володiння, %		Кiлькiсть акцiй
"Powszechny Zak?ad Ubezpiecze? SA", Польща	53.4723		99,999		53.4723		99,999
ПрАТ "СК "ПЗУ Україна", Україна	46.5224		87,002		46.5224		87,002
"Powszechny Zak?ad Ubezpiecze? na ?ycie SA", Польща	0.0053		10		0.0053		10
								
Усього		100.000		187,011		100.000		187,011
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019р, дивiденди не оголошувалися i не виплачувалися Компанiєю.
б)	Регуляторнi вимоги
Компанiя зобов'язана дотримуватися показникiв достатностi капiталу, визначених регуляторними вимогами. Закон України "Про страхування" та iншi нормативнi акти мiстять такi вимоги:
"	Компанiя повинна пiдтримувати резервний капiтал, додатковий оплачуваний капiтал (якщо такий є) та нерозподiлений прибуток;
"	чистi активи Компанiї мають перевищувати розрахункове нормативне значення, що базується на фактичних iсторичних даних Компанiї;
"	створенi резерви за договорами страхування мають бути покритi диверсифiкованими лiквiдними активами;
"	згiдно зi змiнами до Закону України "Про страхування", що були набули чинностi               17 травня 2013 року, сума статутного капiталу суб'єкта господарювання, який здiйснює дiяльнiсть у сферi страхування життя, повинна складати мiнiмум 10,000 тисяч євро, проте, вiдповiдно до листа Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг (далi - "Нацкомфiнпослуг") №565-12-11 вiд 19 квiтня 2013 року, страховикам, якi були створенi до набуття чинностi вищевказаними змiнами до зазначеного закону, не потрiбно приводити свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть iз зазначеним законом у частинi збiльшення розмiру статутного капiталу. Якщо вимоги Нацкомфiнпослуг стосовно вищезазначеного будуть змiненi, Компанiя може бути зобов'язана збiльшити розмiр статутного капiталу;
"	оскiльки Компанiя була створена до 2013 року, сума статутного капiталу Компанiї повинна складати мiнiмум 1,500 тисяч євро за курсом обмiну, встановленим НБУ на дату реєстрацiї. 
Станом на 31 грудня  2020 р. та 31 грудня 2019 р. Компанiя виконує всi вищезазначенi вимоги, включаючи нормативнi показники, що встановленi Розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 07.06.2018 року №850 "Про затвердження Положення про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика". 
12	Страховi резерви
Страховi резерви на 31 грудня 2020 р. представленi таким чином: 
	Валова сума		Частка перестраховика		Чиста сума
(у тисячах гривень)					
					
Резерв довгострокових зобов'язань	669,460		(3,281)		666,179
Резерв бонусiв	268,018		-		268,018
Резерв заявлених, але не врегульованих збиткiв 	53,284		(2,041)		51,243
Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi	839		-		839
Усього страхових резервiв	991,601		(5,322)		986,279
					
Страховi резерви на 31 грудня 2019 р. представленi таким чином:
	Валова сума		Частка перестраховика		Чиста сума
(у тисячах гривень)

					
					
Резерв довгострокових зобов'язань	523,989		(2,664)		521,325
Резерв бонусiв	213,923		-		213,923
Резерв заявлених, але не врегульованих збиткiв 	44,038		(2,480)		41,558
Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi	522		-		522
Усього страхових резервiв	782,472		(5,144)		777,328
					
Змiни валових резервiв страхування життя за роки, що закiнчились 31 грудня, представленi таким чином:
(у тисячах гривень)			2020		2019
					
Змiна резерву довгострокових зобов'язань			145,471		89,205
Змiна резерву бонусiв			54,095		54,856
Змiна резерву збиткiв			9,563
		2,395

Змiна частки перестраховика в страхових резервах			(178)		(1,356)
Усього страхових резервiв			208,951		145,100





					
Змiни резерву збиткiв, що виникли, але не заявленi, за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
		2020		2019
(у тисячах гривень)				
Резерв збиткiв, що виникли але не заявленi на 1 сiчня 		522		408
Змiна резерву збиткiв, що виникли але не заявленi, протягом року		317		114
Резерв збиткiв, що виникли але не заявленi на 31 грудня 		839		522
Припущення, що використовуються при оцiнцi страхових активiв та страхових зобов'язань, повиннi забезпечувати створення резервiв, достатнiх для покриття будь-яких зобов'язань, що виникають у зв'язку iз страховими контрактами, наскiльки це можна розумно передбачити (див. Примiтку 23). 
Однак, зважаючи на iснування невизначеностi при створеннi резерву збиткiв, остаточний результат, ймовiрно, вiдрiзнятиметься вiд зобов'язання, яке було визначене спочатку.
Резерв створюється на звiтну дату на основi очiкуваної суми остаточних витрат на  вiдшкодування всiх збиткiв, понесених у зв'язку зi страховими випадками, що сталися до цiєї дати, незалежно вiд того, чи були вони заявленi, разом з вiдповiдними зовнiшнiми витратами на врегулювання збиткiв, за вирахуванням уже виплачених сум. Резерв збиткiв не дисконтується на вартiсть грошових коштiв у часi.
Данi, що використовуються для формування припущень, як правило, отриманi iз внутрiшнiх джерел Компанiї, зокрема, це можуть бути результати детальних дослiджень, що проводяться щонайменше один раз на рiк. Припущення перевiряються на предмет їх вiдповiдностi наявнiй ринковiй iнформацiї чи будь-якiй iншiй оприлюдненiй iнформацiї.
13	Поточна кредиторська заборгованiсть 
Поточна кредиторська заборгованiсть на 31 грудня представлена таким чином: 
(у тисячах гривень)		2020		2019
				
Заборгованiсть перед агентами, брокерами та iншими посередниками 		23,036		27,684
Заборгованiсть перед перестраховиками 		2,142		2,485
Iнше		2		580
Усього поточної кредиторської заборгованостi		25,180		30,749
14	Поточнi забезпечення
Поточнi забезпечення на 31 грудня представленi таким чином: 
		2020		2019
(у тисячах гривень)				
				
Забезпечення виплат персоналу				
				
Резерв невикористаних вiдпусток		648		1,239
Забезпечення виплат премiй та бонусiв спiвробiтникам		2,727		2,558
Усього забезпечень виплат персоналу		3,375		3,797
				
Iншi забезпечення				
				
Забезпечення витрат на аудит		779		744
Резерв виплат по додатковому iнвестицiйному  доходу		433		433
Усього iнших забезпечень		1,212		1,177
Усього поточних забезпечень  		4,587		4,974
15	Податок на прибуток
Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2020 р. та 2019 р., податок на дохiд за договорами страхування за ставкою 3% розраховується на базi валової суми отриманих премiй. У 2020 та 2019 роках, враховуючи те, що даний податок розраховується виключно на валовiй основi, вiн класифiкується не як податок на прибуток, а як податок на страховi премiї, представлений у складi iнших операцiйних витрат. 
Компоненти витрат з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:

(у тисячах гривень)	2020 		2019
			
Витрати з поточного податку на прибуток	15,865		12,565
Витрати (вигода) з вiдстроченого податку на прибуток: виникнення i сторно тимчасових рiзниць	256		(107)
Усього витрати з податку на прибуток	16,121		12,458
а)	Узгодження дiючої ставки оподаткування
Рiзниця мiж очiкуваною загальною сумою витрат з податку на прибуток, пiдрахованою iз застосуванням дiючої ставки оподаткування до прибутку до оподаткування, i фактичною сумою витрат з податку на прибуток представлена таким чином:
(у тисячах гривень)	2020 		%		2019		%
							
Прибуток до оподаткування 	92,921		100%		67,494		100%
Очiкуванi витрати з податку на прибуток за ставкою 18%	16,726		18.00%		12,149		18.00%
Податковий ефект статей, що не оподатковуються та не вiдносяться на валовi витрати	(605)		(0.65%)		309		0.46%
Усього витрати з податку на прибуток	16,121		17.35%		12,458		18.46%
б)	Визнанi вiдстроченi податковi активи та зобов'язання
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання Компанiї на 31 грудня вiдносяться до таких статей:
(у тисячах гривень)	2020	2019
	Актив	Зобов'я-зання	Чиста сума	Актив	Зобов'я-зання	Чиста сума
						
Iнше 	330	(883)	(553)	294	(590)	(296)
						
Усього визнаних вiдстрочених податкових активiв (зобов'язань)	330	(883)	(553)	294	(590)	(296)

						
в)	Змiни визнаних тимчасових рiзниць протягом року
Змiни визнаних тимчасових рiзниць протягом року, що закiнчився 31 грудня 2020 р., представленi таким чином:
(у тисячах гривень)	Сальдо на 1 сiчня 2020 р.		Визнано у прибутку або збитку		Сальдо на 31 грудня 2020 р.
					
Iнше	(296)		(257)		(553)
	(296)		(257)		(553)




Змiни визнаних тимчасових рiзниць протягом року, що закiнчився 31 грудня 2019 р., представленi таким чином:
(у тисячах гривень)	Сальдо на 1 сiчня 2019 р.		Визнано у прибутку або збитку		Сальдо на 31 грудня 2019 р.
					
Iнше	(403)		107		(296)
	(403)		107		(296)
16	Чиста сума зароблених премiй 
Чиста сума зароблених премiй за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р., представлена таким чином: 
(у тисячах гривень)	За договорами страхування, якими передбачено  досягнення застрахованою особою визначеного договором вiку		За iншими договорами накопичу-вального  страхування		За договорами страхування життя лише на випадок смертi		За iншими договорами страхування життя		Усього
									
Валовi страховi премiї              	9,411		316,207		169,644		43,020		538,282
Страховi премiї переданi в перестрахування	(2)		(2,845)		(489)		(3,420)		(6,756)
									
Чиста сума страхових премiй	9,409		313,362		169,155		39,600		531,526
									

Чиста сума зароблених премiй за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р., представлена таким чином:
(у тисячах гривень)	За договорами страхування, якими передбачено  досягнення застрахованою особою визначеного договором вiку		За iншими договорами накопичу-вального  страхування		За договорами страхування життя лише на випадок смертi		За iншими договорами страхування життя		Усього
									
Валовi страховi премiї              	6,743		273,462		185,560		58,062		523,827
Страховi премiї переданi в перестрахування	(2)		(1,880)		(345)		(3,323)		(5,550)
									
Чиста сума страхових премiй	6,741		271,582		185,215		54,739		518,277
									
Премiї за iншими договорами накопичувального страхування генеруються за страховими полiсами, що покривають обидва ризики: смертi та дожиття, що є основною страховою програмою, i може також включати рiзнi види райдерiв (наприклад, iнвалiднiсть, критична хвороба тощо). Премiї за договорами страхування лише на випадок смертi генеруються за страховими полiсами, що покривають лише ризик смертi застрахованої особи. Премiї за iншими договорами страхування життя генеруються з ненакопичувальних договорiв страхування (iншi контракти по страхуванню життя), якi додатково до ризику смертi покривають iншi ризики (райдери), такi як втрата дiєздатностi, критична хвороба тощо.
17	Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
(у тисячах гривень)	2020		2019
			
Збитки по смертi, нещасним випадкам, або здоров'ю (рядок 2070)	27,403		22,041
Збитки по дожиттю (рядок 2070)	13,950		22,020
Викупнi суми при розiрваннi договорiв страхування життя (рядок 2070)	13,112		9,001
Затрати на врегулювання збиткiв (рядок 2050)	1,006		1,099
Вiдшкодування вiд перестраховикiв (рядок 2070)	(6,337)		(1,090)
Усього страхових вiдшкодувань	49,134		53,071
18	Iншi операцiйнi доходи та iншi доходи та  витрати
Iншi операцiйнi доходи та iншi доходи та витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином: 
(у тисячах гривень)	2020
		2019

Iншi операцiйнi доходи			
			
Доходи вiд зменшення резерву знецiнення	4,795		-
Доходи вiд переоцiнки активiв	1,623		26
Доходи вiд операцiйної оренди	414		845
Доходи вiд списання кредиторської заборгованостi	721		84
Iнше	-		3
Всього iншi операцiйнi доходи (рядок 2120)	7,553		958
Iншi доходи			
Чистi прибутки вiд змiни курсу валют	13,313		-
Всього iншi доходи (рядок 2240)	13,313		-
Iншi витрати			
Чистi збитки вiд змiни курсу валют	-		13,108
Всього iншi витрати (рядок 2270)	-		13,108

Доходи та витрати вiд змiни курсових валют за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. не включають в себе ефект змiни курсу валют на страховi резерви за договорами страхування життя, деномiнованими в iноземнiй валютi. 


19	Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
(у тисячах гривень)
		                                                                    2020                     2019
   
Виплати спiвробiтникам та вiдповiднi вiдрахування	22,222		20,350
Оренднi витрати	3,248		2,847
Комiсiї банкiв	2,740		2,790
Знос та амортизацiя 	2,002		1,551
Професiйнi послуги 	1,606		872
Витрати на обслуговування та ремонт	511		178
Поштовi витрати	304		222
Податки, iншi нiж податок на прибуток	208		233
Комунальнi послуги	155		61
Членськi внески	144		170
Витрати на страхування 	113		114
Витрати на рекламу	36		52
Послуги зв'язку	27		43
Витрати на навчання	19		47
Витрати на вiдрядження	4		188
Представницькi витрати 	2		9
Iнше	349		677
Адмiнiстративнi витрати	33,690		30,404
Оренднi вирати представленi витратами за договорами короткострокової оренди, що не пiдподають вiд визначення оренди згiдно вимог МСФЗ 16.
20	Витрати на збут
Витрати на збут за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
(у тисячах гривень)	2020		2019
			
Комiсiї та бонуси агентам, брокерам та iншим посередникам	277,848		312,308
Усього комiсiйних витрат	277,848		312,308
			
Виплати спiвробiтникам та вiдповiднi вiдрахування	4,128		4,172
Поштовi витрати	1,417		1,440
Телекомунiкацiйнi витрати	1,207		1,098
Витрати на рекламу	560		728
Амортизацiйнi витрати	148		360
Витрати на обслуговування та ремонт	114		87
Оренднi витрати	24		216
Витрати на вiдрядження	13		86
Витрати на навчання агентiв, брокерiв та iнших посередникiв	11		136
Витрати на пiдтримку агентiв 	-		2,363
Податки, iншi нiж податок на прибуток	-		789
Iнше	127		504
Усього iнших витрат на збут	7,749		11,979
Витрати на збут	      285,597		324,287

21	Фiнансовi доходи
Фiнансовi доходи за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:

(у тисячах гривень)	2020		2019
			
Процентнi доходи вiд фiнансових активiв, за амортизованою вартiстю, розрахованi з використанням ефективної ставки вiдсотка	74,769		69,117
Процентнi доходи за депозитами, розрахованi з використанням ефективної ставки вiдсотка 	50,764		52,947
Чистий прибуток вiд продажу фiнансових активiв, вiдображених за справедливою вартiстю через прибуток або збиток	6,628		8,705
Фiнансовий дохiдна суму диiсконту по довгостроковiй кредиторськiй заборгованостi	434		1,751
Процентнi доходи за грошовими коштами та їхнiми еквiвалентами, розрахованi з використанням ефективної ставки вiдсотка

	1,564		820
			
Усього фiнансових доходiв	134,159		133,340
			

22	Справедлива вартiсть
а)	Визначення справедливої вартостi
Згiдно з принципами облiкової полiтики Компанiї та вимогами до розкриття iнформацiї, Компанiя повинна проводити оцiнку справедливої вартостi фiнансових активiв та зобов'язань.
Нижче у таблицi наведено аналiз балансової та справедливої вартостi фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань на 31 грудня 2020 р.:
(у тисячах гривень)				Справедлива вартiсть через прибутки/
	збитки						Справедлива вартiсть через iнший сукупний дохiд				Амортизована вартiсть				Загальна балансова вартiсть				Справедлива вартiсть
	Грошовi кошти та їх еквiваленти 				-				-		37,762		37,762		37,762
	Страхова та iнша дебiторська заборгованiсть 				-				-		17,019		17,019		17,019
	Фiнансовi iнвестицiї				56,434				142,265		1,151,335		1,350,034		1,367,234
	Усього фiнансовi активи				56,434				142,265		1,206,116		1,404,815		1,422,015
	Поточна кредиторська заборгованiсть				-				-		25,180		25,180		25,180
	Усього фiнансовi зобов'язання 				-				-		25,180		25,180		25,180

?
Нижче у таблицi наведено аналiз балансової та справедливої вартостi фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань на 31 грудня 2019 р.:
(у тисячах гривень)				Справедлива вартiсть через прибутки/
	збитки						Справедлива вартiсть через iнший сукупний дохiд				Амортизована вартiсть				Загальна балансова вартiсть				Справедлива вартiсть
	Грошовi кошти та їх еквiваленти 				-				-		118,543		118,543		118,543
	Страхова та iнша дебiторська заборгованiсть 				-				-		10,804		10,804		10,804
	Фiнансовi iнвестицiї			-				104,539		848,539		953,078		978,529
	Усього фiнансовi активи			-				104,539		977,886		1,082,425		1,107,876
	Поточна кредиторська заборгованiсть				-				-		30,749		30,749		30,749
	Усього фiнансовi зобов'язання 				-				-		30,749		30,749		30,749
Компанiя має затверджену систему контролю стосовно оцiнки справедливої вартостi, яка включає Департамент iнвестицiй, управлiння грошовими потоками та економiчного аналiзу, що є вiдповiдальним за нагляд за всiма суттєвими аспектами оцiнки справедливої вартостi i звiтує безпосередньо фiнансовому директору.
Департамент iнвестицiй, управлiння грошовими потоками та економiчного аналiзу регулярно перевiряє значнi вхiднi данi, що не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел, та коригування оцiнки. Якщо для оцiнки справедливої вартостi використовується iнформацiя, отримана вiд третьої сторони, така як брокерськi котирування, Департамент iнвестицiй, управлiння грошовими потоками та економiчного аналiзу використовує докази, отриманi вiд третьої сторони, для пiдтвердження висновку щодо того, що такi оцiнки вiдповiдають вимогам МСФЗ, включаючи рiвень в iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi, в межах якої слiд класифiкувати такi оцiнки. 
Оцiнюючи справедливу вартiсть активу чи зобов'язання, Компанiя використовує по мiрi можливостi данi, отриманi з вiдкритих ринкових джерел. Виходячи з характеру вхiдних даних, що використовуються у методах оцiнки вартостi, справедлива вартiсть розподiляється за рiзними рiвнями в iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi таким чином:
"	Рiвень 1: котирувальнi цiни (без коригування) на активних ринках для iдентичних активiв або зобов'язань;
"	Рiвень 2: iншi вхiднi данi щодо активу чи зобов'язання, крiм котирувальних цiн, включених до Рiвня 1, якi є наявними у вiдкритих джерелах безпосередньо (тобто цiни) чи опосередковано (тобто данi, визначенi на основi цiн);
"	Рiвень 3: вхiднi данi щодо активу чи зобов'язання, якi не грунтуються на наявних ринкових даних (данi, що не є наявними у вiдкритих ринкових джерелах).

Якщо вхiднi данi, якi використовуються для оцiнки справедливої вартостi активу або зобов'язання, можуть бути вiднесенi до рiзних категорiй за рiвнями в iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi, то оцiнка справедливої вартостi в цiлому вiдноситься до того рiвня в iєрархiї, що i вхiднi данi найнижчого рiвня, якi є значними для оцiнки в цiлому. 
Компанiя визнає перемiщення оцiнок мiж рiвнями в iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi на кiнець того звiтного перiоду, в якому вiдбулося таке перемiщення.
б)	Класифiкацiя у бухгалтерському облiку i справедлива вартiсть
Оцiнка справедливої вартостi має апроксимувати цiну, яка була б отримана при продажу активу або сплачена при передачi зобов'язання у ходi звичайної операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Однак у зв'язку з невизначенiстю та використанням суб'єктивних суджень справедлива вартiсть не повинна розглядатися як вартiсть, що може бути реалiзована при негайному продажу активiв чи передачi зобов'язань.
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, якi мають котирування на активному ринку, визначається з використанням ринкових або дилерських цiн котирувань. Для оцiнки справедливої вартостi всiх iнших активiв та зобов'язань Компанiя використовує iншi методи оцiнки вартостi. 
Цi методи оцiнки вартостi спрямованi на визначення справедливої вартостi, яке вiдображає цiну, яка була б отримана при продажу активу або сплачена при передачi зобов'язання у ходi звичайної операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки.
Методи оцiнки вартостi включають моделi оцiнки чистої приведеної вартостi та дисконтованих грошових потокiв. Цi методи оцiнки спрямованi на визначення справедливої вартостi, яке вiдображає цiну фiнансового iнструмента на звiтну дату, яка була б визначена учасниками ринку в операцiї на ринкових умовах.
в)	Iєрархiя джерел визначення справедливої вартостi
На 31 грудня 2020 р. та 2019 р. справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв та iнших нефiнансових активiв Компанiї, що вiдображенi у цiй фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю, була представлена таким чином:
(у тисячах гривень)	Рiвень 1		Рiвень 2		Рiвень 3
					
					
31 грудня 2020 р. 					
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку	13,756		42,678		-
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки через iнший сукупний дохiд	-		-		142,265
Iнвестицiйна нерухомiсть	-		9,769		-
					
31 грудня 2019 р. 					
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через iнший сукупний дохiд					104,539
Iнвестицiйна нерухомiсть	-		8,146		-
Справедлива вартiсть iнвестицiї в акцiї ПрАТ "Страхова компанiя "ПЗУ Україна" вiднесена до 3 рiвня iєрархiї справедливої вартостi. На 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. справедлива вартiсть iнвестицiї в акцiї ПрАТ "СК "ПЗУ Україна" становить 
142,265 тисяч гривень i 104,539 тисяч гривень, вiдповiдно. Збiльшення справедливої вартостi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р., становить 37,726 тисяч гривень (2019: 59,677 тисяч гривень).
Протягом 2020 та 2019 рокiв не було виплат дивiдендiв або iнших переносiв мiж рiвнями iєрархiї серед фiнансових iнструментiв представлених у Рiвнi 3 в iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi.
Справедлива вартiсть iнвестицiї в акцiї ПрАТ "Страхова компанiя "ПЗУ Україна" визначається на основi моделi дисконтованої вартостi грошових потокiв та методу доданої економiчної вартостi, що включає ряд припущень. При визначеннi справедливої вартостi станом на 31 грудня 2020 р. та 2019 р. наступнi припущення були використаннi:
"	Ставка дисконтування у розмiрi 17% з урахуванням ризикiв емiтента на 
31 грудня 2020 та 17% на 31 грудня 2019 року;
"	Станом на 31 грудня 2020 року темпи зростання нового бiзнесу в межах 7%-13% за 
2021-2025 роки. (Станом на 31 грудня 2019 р. темпи зростання нового бiзнесу в межах 8%-16% за 2020-2024 роки);
"	Станом на 31 грудня 2020 року коефiцiєнти збитковостi в межах 53%-56% за 2021-2025 роки. (Станом на 31 грудня 2019 року коефiцiєнти збитковостi в межах 
49%-52% за 2020-2024 роки).
Наведена таблиця демонструє чутливiсть моделi до змiни припущень зазначених вище: 
(у тисячах гривень)	31 грудня 2020 р. 		31 грудня 2019 р. 
			
	Балансова вартiсть	Вплив на iнший сукупний дохiд		Балансова вартiсть	Вплив на прибуток до оподаткування
					
Припущення					
					
Ставка дисконтування -1% 	146,394	4,129 		109,217	4,678 
Ставка дисконтування +1%	138,645	(3,620)		100,412	(4,127)
Зростання об'єму валових премiй +10%	156,367	14,102		124,146	19,607
Зменшення об'єму валових премiй -10%	128,163	(14,102)		84,932	(19,607)
Коефiцiєнт збитковостi -1%
	154,979	12,714		117,661	13,122
Коефiцiєнт збитковостi +1%	129,550	(12,714)		91,199	(13,340)
Коефiцiєнт збитковостi для договорiв страхування "Зелена карта" -15%	159,008	16,743		131,774	27,235
Коефiцiєнт збитковостi для договорiв страхування "Зелена карта" +15%	125,522	(16,743)		77,304	(27,235)
Ставка iнвестицiйного доходу +1%	155,588	13,323		118,942	14,403
Ставка iнвестицiйного доходу -1%	128,941	(13,323)		90,136	(14,403)

Можливо, що змiна припущень може значно перевищити значення, що припускається у вищенаведенiй таблицi. У такому випадку сума впливу на iнший сукупний дохiд (прибуток до оподаткування) може бути значно вищою, нiж тi суми, якi наведено вище у таблицi.
У наведенiй нижче таблицi представлено аналiз справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, якi не вiдображаються за справедливою вартiстю, за рiвнями iєрархiї методiв її визначення, у якi категоризується кожна оцiнка справедливої вартостi на 
31 грудня 2020 року:
(у тисячах гривень)	Рiвень 1		Рiвень 2		Загальна справедлива вартiсть		Загальна балансова вартiсть
							
Фiнансовi активи, що не вiдображаються за справедливою вартiстю						
	Грошовi кошти та їх еквiваленти	-		37,762		37,762		37,762
	Страхова та iнша дебiторська заборгованiсть 	-		  17,019		17,019		17,019
	Фiнансовi iнвестицiї	241,913		926,622  		1,168,535  		1,151,335
Усього	241,913		981,403		1,223,316		1,206,116
							
Фiнансовi зобов'язання							
	Поточна кредиторська заборгованiсть	-		25,180		25,180		25,180
Усього	-		25,180		25,180		25,180
Припускається, що балансова вартiсть деяких iнших фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi через короткостроковий характер зазначених фiнансових iнструментiв та/або враховуючи ринковi процентнi ставки на кiнець перiоду.
У наведенiй нижче таблицi представлено аналiз справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, якi не вiдображаються за справедливою вартiстю, за рiвнями iєрархiї методiв її визначення, у якi категоризується кожна оцiнка справедливої вартостi на 31 грудня 2019 року:
(у тисячах гривень)	Рiвень 1		Рiвень 2		Загальна справедлива вартiсть		Загальна балансова вартiсть
							
Фiнансовi активи, що не вiдображаються за справедливою вартiстю						
	Грошовi кошти та їх еквiваленти	-		118,543		118,543		118,543
	Страхова та iнша дебiторська заборгованiсть 	-		10,804		10,804		10,804
	Фiнансовi iнвестицiї	320,618		553,372		873,990		848,539
Усього	320,618		682,719		1,003,337		977,886
							
Фiнансовi зобов'язання							
	Поточна кредиторська заборгованiсть	-		30,749		30,749		30,749
Усього	-		30,749		30,749		30,749
23	Управлiння ризиками
Управлiння ризиками є фундаментальним для страхового бiзнесу i є суттєвим елементом операцiй Компанiї. Основнi ризики, з якими стикається Компанiя - це ринковий ризик, кредитний ризик та ризик лiквiдностi.
а)	Управлiння капiталом
Компанiя намагається пiдтримувати стабiльний рiвень капiталу з метою забезпечення довiри з боку iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також сталого розвитку бiзнесу в майбутньому. Компанiя здiйснює монiторинг доходностi капiталу, який вона розраховує як вiдношення чистих операцiйних доходiв до загальної суми власного капiталу.
Зовнiшнi вимоги до капiталу розкритi в Примiтцi 11(б).
б)	Полiтика i процедури управлiння ризиками 
Полiтики управлiння ризиками Компанiї призначенi для виявлення, аналiзу та управлiння ризиками, з якими стикається Компанiя, для встановлення належних лiмiтiв ризику i системи контролю, для постiйного монiторингу рiвнiв ризику i дотримання лiмiтiв. Полiтики i процедури управлiння ризиками постiйно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов, продуктiв i послуг, що пропонуються, та провiдних практик. 
Директор Компанiї несе загальну вiдповiдальнiсть за нагляд за системою управлiння ризиками. Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за управлiння ключовими ризиками, розробку i впровадження процедур управлiння ризиками i контролю, а також за затвердження операцiй на значнi суми.
Перестрахування
У ходi звичайної дiяльностi Компанiя перестраховує страховi ризики у нерезидентiв. Угоди про перестрахування не звiльняють Компанiю вiд виконання її зобов'язань перед власниками її страхових пролiсiв. Компанiя здiйснює монiторинг фiнансового стану перестраховикiв i перевiряє концентрацiю кредитного ризику та економiчнi характеристики перестраховикiв, з тим, щоб мiнiмiзувати можливi збитки в результатi неплатоспроможностi перестраховикiв.
Надмiрна концентрацiя ризику 
Концентрацiя ризику виникає тодi, коли кiлька контрагентiв займаються подiбною дiяльнiстю, або коли їх дiяльнiсть здiйснюється в одному географiчному регiонi, або коли контрагенти мають подiбнi економiчнi характеристики i внаслiдок цього змiни в економiчному, полiтичному чи iншому середовищi однаково впливають на спроможнiсть цих контрагентiв виконувати їх договiрнi зобов'язання. Концентрацiя ризику вiдображає вiдносну чутливiсть результатiв дiяльностi Компанiї до змiн середовища, якi впливають на певну галузь чи географiчний регiон.
З метою уникнення надмiрного ризику концентрацiї, процедури Компанiї передбачають спецiальнi принципи, спрямованi на пiдтримання диверсифiкованого портфеля.
в)	Система управлiння ризиками
Полiтика Компанiї щодо управлiння капiталом у рамках страхової i не страхової дiяльностi спрямована на пiдтримку достатнього рiвня капiталу, передбаченого вимогами Закону України "Про страхування" та всiма додатковими вимогами Нацкомфiнпослуг. 
Основним джерелом капiталу, яким користується Компанiя, є статутний капiтал. Вимоги щодо капiталу, як правило, регулярно прогнозуються i оцiнюються до прогнозiв щодо наявного капiталу i очiкуваної внутрiшньої ставки доходностi, включаючи аналiз ризикiв i аналiз чутливостi.   
Фiнансовi ризики виникають у зв'язку з вiдкритими позицiями за процентними ставками, валютами та дольовими цiнними паперами, якi так чи iнакше знаходяться пiд впливом загальних чи специфiчних змiн на ринку. Основний ризик, з яким стикається Компанiя у зв'язку з характером її iнвестицiй та зобов'язань - це процентний ризик. 
Управлiння фiнансовими ризиками в Компанiї поєднане з iншими фiнансовими активами i зобов'язаннями, не пов'язаними безпосередньо iз зобов'язаннями iз страхування. Складовою частиною полiтики управлiння страховим ризиком є забезпечення у кожному перiодi достатнiх грошових потокiв для виконання зобов'язань за договорами страхування.
г)	Управлiння активами та пасивами
(i)	Страховий ризик
Основним ризиком для Компанiї за договорами страхування є те, що суми i строки фактичних збиткiв i виплат можуть вiдрiзнятися вiд очiкуваних через вплив таких факторiв, як частота виплат, тяжкiсть збиткiв, здiйсненi фактичнi виплати та подальшi змiни довгострокових збиткiв. У зв'язку з цим метою Компанiї є забезпечення достатнiх резервiв для покриття зобов'язань. 
Зазначений ризик послаблюється завдяки диверсифiкацiї великого портфеля договорiв страхування. Мiнливiсть ризикiв забезпечується також ретельним вибором i впровадженням стратегiї андерайтингу, а також використанням перестрахування. 
Далi представленi основнi ризики Компанiї, пов'язанi з договорами страхування життя. 
Одним з основних припущень є таблиця смертностi, яка використовується для розрахунку страхових тарифiв. Таблиця смертностi, яку використовує Компанiя, вiдображає досвiд попереднiх рокiв i включає маржу безпеки як додаткову маржу. Таблицi смертностi регулярно перевiряються, при цьому враховуються такi фактори, як стать, вiк, страхова сума тощо. 
Особлива увага придiляється процесу андерайтингу. Компанiя розробила спецiальнi процедури, iнструкцiї, посiбники i форми для забезпечення цього процесу. Також встановлюються лiмiти на андерайтинг. 
З метою зменшення ризику, пов'язаного з рiвнем смертностi та захворюваностi, Компанiя укладає також договори перестрахування на суми, що перевищують встановленi лiмiти.
Компанiя також регулярно переглядає ризик довголiття.  
Оцiнка ризику дострокового припинення дiї договорiв проводиться щоквартально. Результати такого аналiзу беруться до уваги при розрахунку тарифiв, а також для вжиття iнших заходiв, спрямованих на адекватне обслуговування зобов'язань за договорами страхування та оптимiзацiю полiтик андерайтингу.
Найбiльш значними ризиками за договорами загального страхування, що покривають додатковi ризики, є ризики, якi виникають в результатi нещасних випадкiв, що спричиняють фiзичну недiєздатнiсть чи смерть. Цi ризики суттєво вiдрiзняються залежно вiд типу застрахованого ризику та галузi. 
Зазначенi ризики послаблюються завдяки диверсифiкацiї великого портфеля договорiв страхування та диверсифiкацiї за географiчними регiонами України.
Нижче наведена таблиця, що показує рiвень концентрацiї страхових резервiв Компанiї за страховими полiсами у розрiзi страхових продуктiв Компанiї станом на 31 грудня 2020 р.:
(у тисячах гривень)	Валовi страховi резерви за страховими контрактами		Частка перестраховика у страхових резервах		Чистi страховi резерви за страховими контрактами
Страхування життя на випадок смертi	12,300		(2,894)		9,406
Страхування на випадок смертi або дожиття	944,781		(916)		943,865
Додатковi програми страхування життя	34,520		(1,512)		33,008
					
Усього страхування життя	991,601		(5,322)		986,279

Нижче наведена таблиця, що показує рiвень концентрацiї страхових резервiв Компанiї за страховими полiсами у розрiзi страхових продуктiв Компанiї станом на 31 грудня 2019 р. (перераховано):
(у тисячах гривень)	Валовi страховi резерви за страховими контрактами		Частка перестраховика у страхових резервах		Чистi страховi резерви за страховими контрактами
Страхування життя на випадок смертi	10,510		(3,126)		7,384
Страхування на випадок смертi або дожиття	740,802		(799)		740,003
Додатковi програми страхування життя	31,160		(1,219)		29,941
					
Усього страхування життя	782,472		(5,144)		777,328
Основнi припущення, використанi при визначеннi суми страхових резервiв
Страхування життя
Визначення суми зобов'язань i вибiр припущень вимагає застосування суттєвих суджень. Використовуванi припущення грунтуються на досвiдi попереднiх рокiв, поточних внутрiшнiх даних, зовнiшнiх ринкових показниках та порiвняльних оцiнках, що вiдображають поточнi ринковi курси, якi можна спостерiгати, та iншiй оприлюдненiй iнформацiї. Припущення та обачнi оцiнки визначаються на дату оцiнювання, при цьому не береться до уваги можливий вигiдний вплив добровiльного припинення дiї договору. Пiсля цього припущення пiдлягають постiйнiй оцiнцi з метою забезпечення реалiстичних i обгрунтованих оцiнок. 
Основнi припущення, щодо яких оцiнка зобов'язань є особливо чутливою, є наступними:
Показник смертностi
Припущення формуються на основi стандартних таблиць за галузями та на загальнонацiональному рiвнi вiдповiдно до типу договору страхування. Припущення вiдображають досвiд попереднiх рокiв i коригуються за необхiдностi для вiдображення власного досвiду Компанiї. При цьому робиться належна, але не надмiрно обережна оцiнка очiкуваних у майбутньому покращень. Припущення розрiзняються за статтю, класами андерайтингу та типами договорiв.  
Пiдвищення показникiв смертностi призведе до значної кiлькостi збиткiв, якi можуть виникати ранiше, нiж очiкувалось. Внаслiдок цього, витрати Компанiї збiльшаться, а прибуток зменшиться.
Витрати
Припущення щодо операцiйних витрат вiдображають прогнознi витрати на ведення i обслуговування чинних страхових полiсiв та пов'язанi з цим накладнi витрати. Поточний рiвень витрат розглядається як належна витратна база, скоригована на очiкувану iнфляцiю, якщо це доцiльно.   
Збiльшення витрат може привести до збiльшення виплат, внаслiдок чого прибутки Компанiї зменшаться.
Ставка дисконту
Резерви страхування життя визначаються через очiкуванi грошовi потоки страхових премiй, виплат за страховими випадками, витрат на обслуговування та продовження полiсiв, дисконтованi за допомогою ставки дисконтування, що визначається виходячи з очiкуваної доходностi по активах, якi покривають резерви страхування життя. 
Зменшення ставки дисконту приведе до збiльшення вартостi зобов'язання iз страхування i таким чином зменшить прибутки учасникiв.
Чутливiсть
Для розрахунку чутливостi за основу взято резерв нетто-премiй (за вирахуванням резерву незароблених премiй, резерву бонусiв та додаткової цильмеризацiї). Спершу проведено розрахунок на 31 грудня 2020 р. без змiни початкових параметрiв (параметрiв, з якими розраховано тариф - смертнiсть, гарантована дохiднiсть). Далi розраховувався резерв нетто-премiй за умови, що смертнiсть зросте (зменшиться) на 10% або гарантована дохiднiсть зросте (упаде) на 0.25% (адитивно). Оскiльки достроковi припинення договорiв не були врахованi при розрахунку тарифiв та резервiв, цей фактор може мати одностороннiй ефект, тобто це призведе до зниження резерву на пiдставi коефiцiєнту грошової викупної вартостi. Вплив коливання курсу валют є несуттєвим за рахунок повного покриття валютного резерву активами у вiдповiднiй валютi.
Нижче наведена таблиця з розрахунками станом на 31 грудня 2020 р.:
Основнi суттєвi фактори впливу	Змiна в припущеннях		Вплив на валовi страховi резерви		Вплив на чистi страховi резерви		Вплив на прибуток до оподаткування, тис. грн.
Смертнiсть 	+10%		3.8%		3.8%		(22,593)
Смертнiсть 	-10%		(3.4%)		(3.4%)		20,611
Гарантована дохiднiсть 	 -0.25%		10.1%		10.1%		(60,474)
Гарантована дохiднiсть 	 +0.25%		(8.7%)		(8.7%)		52,132



Нижче наведена таблиця з розрахунками станом на 31 грудня 2019 р.:
Основнi суттєвi фактори впливу	Змiна в припущеннях		Вплив на валовi страховi резерви		Вплив на чистi страховi резерви		Вплив на прибуток до оподаткування, тис. грн.
Смертнiсть 	+10%		4.1%		4.1%		(19,220)
Смертнiсть 	-10%		(3.6%)		(3.6%)		16,963
Гарантована дохiднiсть 	 -0.25%		10.5%		10.5%		(49,561)
Гарантована дохiднiсть 	 +0.25%		(8. 8%)		(8.8%)		41,466
Резерви збиткiв за договорами страхування (включаючи збитки, понесенi власниками полiсiв, але не врегульованi, та збитки понесенi власниками полiсiв, але не заявленi) створюються для забезпечення загальної суми остаточної вартостi зобов'язань з виплати понесених збиткiв, якi оцiнюються виходячи з вiдомих фактiв на звiтну дату, включаючи повiдомлення щодо потенцiйних збиткiв, досвiд врегулювання аналогiчних збиткiв та судову практику на звiтну дату.  
Компанiя використовує всю наявну iнформацiю для оцiнки резерву заявлених збиткiв, включаючи витрати на коригування резерву по кожному класу договорiв страхування.
(ii)	Кредитний ризик
Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Компанiї в результатi невиконання клiєнтом або контрагентом за фiнансовим iнструментом своїх зобов'язань за договором. Кредитний ризик виникає у зв'язку з фiнансовими активами.
Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї вiдображається, як правило, у балансовiй вартостi фiнансових активiв, визнаними на звiтну дату. Вплив можливого згортання активiв i зобов'язань з метою зменшення потенцiйного кредитного ризику є незначним.  
Страхова та iнша дебiторська заборгованiсть
Компанiя здiйснює монiторинг рiвня ризику стосовно окремих власникiв страхових полiсiв та груп власникiв страхових полiсiв у рамках процесу кредитного контролю. У випадках iснування значного ризику щодо окремих власникiв страхових полiсiв або однорiдних груп власникiв страхових полiсiв проводиться фiнансовий аналiз. З метою зменшення ризику несплати власниками страхових полiсiв належних сум усi виданi полiси мiстять спецiальнi положення, згiдно з якими у разi несплати страхових внескiв у визначенi строки страховий полiс анулюється. Укладаючи страховi договори, якi не можуть бути анульованi, Компанiя має на метi отримання страхових премiй на момент початку дiї страхового покриття.
Всi посередники повиннi вiдповiдати мiнiмальним вимогам, встановленим на рiвнi Компанiї. Монiторинг кредитних рейтингiв посередникiв та iсторiї їх платежiв проводиться на регулярнiй основi.
Компанiя застосовує також полiтику управлiння ризиком, що виникає у зв'язку з дiяльнiстю контрагентiв за договорами перестрахування. Компанiя оцiнює кредитоспроможнiсть усiх перестраховикiв шляхом вивчення загальнодоступної iнформацiї щодо рейтингiв та проведення внутрiшнiх дослiджень. Регулярна оцiнка впливу невиконання зобов'язань перестраховиком та вiдповiдне управлiння цим процесом здiйснюються у масштабi групи.
Для iндивiдуально несуттєвих дебiторiв Компанiя використовує матрицю розрахунку резерву для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв. Рiвнi збитковостi розраховуються з використанням методу "ставки рефiнансування" виходячи з вiрогiдностi руху дебiторської заборгованостi послiдовними етапами прострочення аж до моменту списання. Ставки рефiнансування розраховуються на основi даних про збитки Компанiї за минулi перiоди. 
Макро-чинники мають незначний вплив на iсторичнi рiвнi збитковостi у зв'язку з короткостроковим характером дебiторської заборгованостi Компанiї.
Компанiя не вимагає застави по дебiторськiй заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги, передоплатi та iнших фiнансових iнструментах. 
Iнформацiя про змiну резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки страхової та iншої дебiторської заборгованостi подається у Примiтцi 9.
У наступнiй таблицi представлена iнформацiя про рiвень кредитного ризику та очiкуванi кредитнi збитки вiд дебiторської заборгованостi, що входить до складу портфеля дебiторської заборгованостi iндивiдуально несуттєвих клiєнтiв, оцiнюваної у сукупностi, на 
31 грудня 2020 р.:
(у тисячах гривень)	Середньозважений рiвень збитковостi 
	Валова балансова вартiсть	Резерв пiд збитки (примiтка 10)	Кредитно-знецiнена заборгованiсть
Поточна (не прострочена) та прострочена на 1-30 днiв	15%	11,006	(1,651)	Нi
Прострочена на 31-60 днiв	25%	6,171	(1,543)	Нi
Прострочена на 61-90 днiв 	50%	3,688	(1,844)	Нi
Прострочена на 91-180 днiв	75%	243	(182)	Так
Прострочена бiльш нiж на 180 днiв	100%	10	(10)	Так
				
Усього	25%	21,118	(5,230)	

Рiвень кредитного ризику та очiкуванi кредитнi збитки вiд дебiторської заборгованостi на 31 грудня 2019р.:
(у тисячах гривень)	Середньозважений рiвень збитковостi 
	Валова балансова вартiсть	Резерв пiд збитки (примiтка 10)	Кредитно-знецiнена заборгованiсть
Поточна (не прострочена) та прострочена на 1-30 днiв	15%	9,055	(1,358)	Нi
Прострочена на 31-60 днiв	25%	3,041	(760)	Нi
Прострочена на 61-90 днiв 	50%	16	(8)	Нi
Прострочена на 91-180 днiв	75%	39	(29)	Так
Прострочена бiльш нiж на 180 днiв	100%	2	(2)	Так
				
Усього	18%	12,153	(2,157)	
Змiни резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки фiнансових iнвестицiй, що оцiнюються за амортизованою вартiстю, представленi в наступнiй таблицi:
	2020	2019
(у тисячах гривень)	12-мiсячнi ОКЗ	12-мiсячнi ОКЗ
Залишок на 1 сiчня	15,001	13,033
Фiнансовi активи, визнання яких припинено	(13,131)	(10,470)
Новi придбанi фiнансовi активи	5,262	12,438
Залишок на 31 грудня	7,132	15,001
у тому числi:		
Резерв пiд збитки по ОВДП за амортизованою вартiстю (Примiтка 8)	4,543	7,304
Резерв пiд збитки по депозитам в банках (Примiтка 8)	2,589	7,697


Протягом 2020 року Компанiя придбала фiнансовi iнвестицiї у виглядi ОВДП та депозитiв на суму 863,002 тисяч гривень (2019: 738,963 тисяч гривень) iз вiдповiдним збiльшенням резервiв пiд 12-мiсячнi очiкуваннi кредитнi збитки у сумi 5,262 тисяч гривень (2019: 12,438 тисяч гривень). Погашення фiнансових iнвестицiй на суму 719,410 тисяч гривень (2019: -589,192 тисяч гривень), стало результатом зменшення резервiв пiд 12-мiсячнi очiкуваннi кредитнi збитки на 10,058 тисяч гривень (2019: 9,643 тисяч гривень).
Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Компанiя утримувала грошовi кошти та їх еквiваленти на суми, що зазначенi в Примiтцi 10. Цi суми являють собою максимальний рiвень кредитного ризику за цими активами. 
Зменшення корисностi грошових коштiв та їх еквiвалентiв було оцiнене на основi очiкуваних кредитних збиткiв за 12 мiсяцiв як несуттєве, i воно вiдображає короткi строки позицiй, що зазнають ризику, у зв'язку з чим Компанiя не вiдобразила в облiку резерв пiд збитки вiд зменшення корисностi на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. Виходячи зi своєї оцiнки надiйностi банкiв, в яких розмiщенi грошi та їх еквiваленти, Компанiя також вважає, що наявнi у неї грошовi кошти та їх еквiваленти мають низький кредитний ризик.
Депозити та борговi цiннi папери
Компанiя утримувала депозити та борговi цiннi папери, що представленi ОВДП, на суми, що зазначенi в Примiтцi 8. Цi суми являють собою максимальний рiвень кредитного ризику за цими активами. 
Основними вхiдними даними при оцiнцi очiкуваних кредитних збиткiв є часова структура таких перемiнних: 
"	ймовiрнiсть дефолту (PD); 
"	величина збитку у випадку дефолту (LGD); 
"	сума пiд ризиком у випадку дефолту (EAD). 
ECL/ОКЗ за позицiями, що зазнають кредитного ризику на Рiвнi 1, розраховуються шляхом множення PD за 12 мiсяцiв на LGD та EAD. 
Значення ймовiрностi дефолту Компанiя отримує вiд зовнiшнiх кредитних рейтингових агентств, що оцiнюють рейтинги банкiв та сувереннi рейтинги держав. 
Компанiя оцiнює показники LGD, виходячи з професiйного судження щодо повернення коштiв за позовами проти контрагентiв. Керiвництво Компанiї встановило наступнi LGD: для депозитiв, розмiщених у банках iнших, нiж державних - 90%-100%; для державних банкiв та держави Україна в цiлому (для ОВДП) - 80%. Оцiнки величини збитку у випадку дефолту розраховуються на основi дисконтування грошових потокiв з використанням ефективної ставки вiдсотка як коефiцiєнта дисконтування. 
EAD являє собою очiкувану величину позицiї, що зазнає кредитного ризику в дату настання дефолту. Даний показник розраховується Компанiєю, виходячи з поточної величини позицiї, що зазнає кредитного ризику, та її можливих змiн, припустимих за договором. Для фiнансового активу величиною EAD буде його валова балансова вартiсть у момент дефолту та вiдсотки, що будуть  нарахованi до моменту дефолту та вiдсотки, що будуть  нарахованi до моменту дефолту.
(iii)	Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що суб'єкту господарювання буде складно виконати свої фiнансовi зобов'язання, що пiдлягають погашенню грошовими коштами або iншими фiнансовими активами. Ризик лiквiдностi виникає у випадках неузгодження строкiв погашення за активами та зобов'язаннями. Узгодженiсть та/або контрольована неузгодженiсть строкiв погашення за активами та зобов'язаннями та процентних ставок по активах та зобов'язаннях є основою управлiння лiквiднiстю. Фiнансовi установи, як правило, не можуть повнiстю узгоджувати строки погашення, оскiльки господарським операцiям притаманнi невизначеностi рiзного характеру. Неузгодженi позицiї за активами та зобов'язаннями потенцiйно збiльшують прибутковiсть, але при цьому пiдвищується ризик понесення збиткiв. Основний ризик лiквiдностi, що виникає у Компанiї, пов'язаний iз щоденним забезпеченням наявностi грошових ресурсiв для врегулювання збиткiв, понесених по страхових договорах.
Аналiз фiнансових активiв, фiнансових зобов'язань та страхових резервiв за строками виплат
Нижче у таблицi представлено аналiз сум фiнансових активiв, зобов'язань та страхових резервiв, визнаних у звiтi про фiнансовий стан, за строками виплат згiдно з договорами:
На 31 грудня 2020 р.	До 1-го року		1-5 рокiв		Не визначена		Усього
(у тисячах гривень)							
Частка перестраховика у страхових резервах	5,322		-		-		5,322
ОВДП за амортизованою вартiстю	265,116   		329,585   		-		594,701
ОВДП за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток	56,434						56,434
Iнвестицiї в дольовi iнструменти за справедливою вартiстю з переоцiнкою через iнший сукупний дохiд	-		-		142,265		142,265
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	1,131		-	-	-		1,131
Страхова дебiторська заборгованiсть	15,888		-		-		15,888
Депозити в банках	556,634		-		-		556,634
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти	37,762		-		-		37,762
Усього фiнансових активiв	938,287		329,585   		142,265		1,410,137
Кредиторська заборгованiсть перед перестраховиками	2,142		-		-		2,142
Iншi поточнi зобов'язання	2		-		-		2
Заборгованiсть перед агентами, брокерами та iншими посередниками	23,036		-		-		23,036
Страховi резерви	196,500		795,101		-		991,601
Усього фiнансових зобов'язань та резервiв	221,680		795,101		-		1,016,781
Чиста позицiя	716,607		(465,516)		142,265		393,356
?
 На 31 грудня 2019 р. 	До 1-го року		1-5 рокiв		Не визначена		Усього
(у тисячах гривень)							
Частка перестраховика у страхових резервах	5,144		-		-		5,144
ОВДП за амортизованою вартiстю	292,265		213,851		-		506,116
Iнвестицiї в дольовi iнструменти за справедливою вартiстю з переоцiнкою через iнший сукупний дохiд			-		104,539		104,539
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	808		-	-	-		808
Страхова дебiторська заборгованiсть	9,996		-		-		9,996
Депозити в банках	342,423		-		-		342,423
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти	118,543				-		118,543
Усього фiнансових активiв	769,179		213,851		104,539		1,087,569
Кредиторська заборгованiсть перед перестраховиками	2,485		-		-		2,485
Iншi поточнi зобов'язання	580		-		-		580
Заборгованiсть перед агентами, брокерами та iншими посередниками	27,684		-		-		27,684
Страховi резерви	154,022		628,450		-		782,472
Усього фiнансових зобов'язань та резервiв	184,771		628,450		-		813,221
Чиста позицiя	584,408		(414,599)		104,539		274,348
Сума недисконтованих майбутнiх грошових потокiв фiнансових зобов'язань та невиплачених збиткiв, окрiм зобов'язання за орендою, станом на 31 грудня 2020 р. та 2019 р. не вiдрiзняється вiд їх балансової вартостi та вiдповiдає iнформацiї розкритiй у таблицi вище.
Оцiнка управлiнського персоналу стосовно строкiв виплат збиткiв грунтується на оцiнцi перiоду, необхiдного для збору всiх пiдтверджуючих первинних документiв, та на законодавчо встановленому перiодi виплати збиткiв.
Станом на 31 грудня 2020 р. та 2019 р. у Компанiї вiдсутнiй ризик географiчного розташування, так як усi фiнансовi активи i зобов'язання були створенi в Українi, окрiм активiв i зобов'язань з перестрахування вiд країн ОЄСР на суму 2,142 тисяч гривень i 
2,485 тисяч гривень, вiдповiдно.
(iv)	Ринковий ризик 
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть фiнансового iнструмента або майбутнi грошовi потоки за фiнансовим iнструментом будуть коливатись у зв'язку iз змiнами ринкових курсiв. Ринковий ризик включає валютний ризик, процентний ризик та ризики змiни iнших курсiв. Ринковий ризик виникає у зв'язку з вiдкритими позицiями за процентними ставками, валютами i фондовими фiнансовими iнструментами, на якi впливають загальнi i специфiчнi змiни на ринку та змiни рiвня нестабiльностi ринкових курсiв.
Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового ризику в прийнятних межах з одночасною оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях.
(i)	Процентний ризик 
Процентний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть фiнансового iнструмента або майбутнi грошовi потоки за фiнансовим iнструментом будуть коливатись у зв'язку iз змiнами ринкових процентних ставок. Компанiя зазнає впливу коливань домiнуючих рiвнiв ринкових процентних ставок на її фiнансовий стан та грошовi потоки. Процентна маржа може збiльшуватись в результатi таких змiн, але може й зменшуватись або призводити до збиткiв у випадках несподiваних змiн. Компанiя не має iнструментiв з плаваючими процентними ставками.
 	Гривня	 	Долар США	 	Євро	 
Фiнансовi активи на 31 грудня 2020 р.	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 
Фiнансовi активи по амортизованiй вартостi	14.02%		3.25%		-	 
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, 
з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку	11.65%		-		-	
Депозити в банках	7.75%		2.30%		-	 
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти, в т.ч:					 	 
    - поточнi рахунки	5.49%		-		-	 
    - депозити термiном до 100 днiв	8.83%	 	-	 	-	 
						
	Гривня	 	Долар США	 	Євро	 
Фiнансовi активи на 31 грудня 2019 р.	 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 
Фiнансовi активи	16.99%		5.44%		-	 
Депозити в банках	16.06%		4.92%		-	 
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти, в т.ч:					 	 
    - поточнi рахунки	12.27%		-		-	 
    - депозити термiном до 100 днiв	15.37%	 	-	 	-	 
Аналiз чутливостi чистого прибутку або збитку i капiталу в результатi змiн справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, крiм iнвестицiй в ПрАТ "СК "ПЗУ Україна" (див. Примiтку 22 (в)) до змiн у процентних ставках, виходячи з позицiї, що iснували станом на 31 грудня 2020 р. та 2019 р. та на основi спрощеного сценарiю, що передбачає паралельне зменшення або збiльшення процентних ставок на 100 базисних пунктiв (bp) по всiх кривих доходностi, представлений таким чином:
	2020		2019
(у тисячах гривень)	Чистий прибуток або збиток		Капiтал		Чистий прибуток або збиток		Капiтал
100 б.п. одночасне падiння 	839		839		-		-
100 б.п. одночасне зростання	(810)		(810)		-		-
(ii)	Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть фiнансового iнструмента або майбутнi грошовi потоки за фiнансовим iнструментом будуть коливатись у зв'язку iз змiнами валютних курсiв.
?
Ризик Компанiї щодо змiни курсiв обмiну валют представлений у таблицях нижче:
(у тисячах гривень)	Гривня		Долар США		Євро		Усього
							
Фiнансовi активи на 31 грудня 2020 р.							
Частка перестраховика у страхових резервах	5,032		288		2		5,322
Фiнансовi активи по амортизованiй вартостi 	560,259		34,442		-		594,701
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку	56,434		-		-		56,434
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у складi сукупного доходу	142,265		-		-		142,265
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	1,131		-		-		1,131
Страхова дебiторська заборгованiсть	15,888		-		-		15,888
Депозити в банках	515,285		41,349		-		556,634
Грошовi кошти та їх еквiваленти	33,135		4,453		174		37,762
							
Усього фiнансових активiв	1,329,429		80,532		176		1,410,137
							

Фiнансовi зобов'язання на 31 грудня 2020 р.							
Кредиторська заборгованiсть перед перестраховиками	-		2,142		-		2,142
Iншi поточнi зобов'язання	2		-		-		2
Заборгованiсть перед агентами, брокерами та iншими посередниками	23,036		-		-		23,036
Страховi резерви	913,452		78,092		57		991,601
							
Усього фiнансових зобов'язань та страхових резервiв	936,490		80,234		57		1,016,781
Чиста валютна позицiя	392,939		298		119		393,356
							
(у тисячах гривень)	Гривня		Долар США		Євро		Усього
							
Фiнансовi активи на 31 грудня 2019 р.							
Частка перестраховика у страхових резервах	4,574		564		6		5,144
Фiнансовi активи по амортизованiй вартостi 	500,116		6,000		-		506,116
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 	-				-		-
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у складi сукупного доходу	104,539		-		-		104,539
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	808		-		-		808
Страхова дебiторська заборгованiсть	9,996		-		-		9,996
Депозити в банках	284,092		58,331		-		342,423
Грошовi кошти та їх еквiваленти	115,986		2,293		264		118,543
Усього фiнансових активiв	1,020,111		67,188		270		1,087,569
							
Фiнансовi зобов'язання на 31 грудня 2019 р.							
Кредиторська заборгованiсть перед перестраховиками			2,485		-		2,485
Iншi поточнi зобов'язання	580		-		-		580
Заборгованiсть перед агентами, брокерами та iншими посередниками	27,684		-		-		27,684
Страховi резерви	713,077		69,108		287		782,472
Усього фiнансових зобов'язань та страхових резервiв	741,341		71,593		287		813,221
Чиста валютна позицiя	278,770		(4,405)		(17)		274,348

На 31 грудня 2020 р. та 2019 р. Компанiя має валютний ризик на фiнансових активах та зобов'язаннях.

(у тисячах гривень)

Аналiз чутливостi	Вплив долару США		Вплив Євро
31 грудня 2020 р. 	UAH/USD		UAH/USD		UAH/EUR		UAH/EUR
	10%		(10%)		10%		(10%)
							
Вплив на прибуток до оподаткування	30		(30)		12		(12)

(у тисячах гривень)

Аналiз чутливостi	Вплив долару США		Вплив Євро
31 грудня 2019 р. 	UAH/USD		UAH/USD		UAH/EUR		UAH/EUR
	10%		(10%)		10%		(10%)
							
Вплив на прибуток до оподаткування	497		(497)		122		(122)
24	Зобов'язання та непередбаченi зобов'язання
а)	Судовi процеси
У ходi звичайної дiяльностi Компанiя залучається до рiзних судових процесiв. На думку управлiнського персоналу, зобов'язання, якщо такi виникатимуть в результатi цих процесiв, не матимуть значного негативного впливу на фiнансовий стан чи результати майбутнiх операцiй.
б)	Непередбаченi податковi зобов'язання
Компанiя здiйснює бiльшу частину операцiй в Українi i тому має вiдповiдати вимогам українського податкового законодавства. Для української системи оподаткування характерним є наявнiсть численних податкiв та законодавство, яке часто змiнюється, може застосовуватися ретроспективно, мати рiзну iнтерпретацiю, а в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевими, обласними i державними податковими органами та мiж Нацiональним банком України i Мiнiстерством фiнансiв. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi згiдно iз законодавством уповноваженi застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Податковий рiк є вiдкритим для перевiрки податковими органами протягом наступних трьох календарних рокiв, але за деяких обставин такий перiод може бути подовжено. Цi факти створюють значно серйознiшi податковi ризики в Українi, нiж тi, якi є типовими для країн з бiльш розвиненими системами оподаткування.
Управлiнський персонал вважає, що вiн належним чином виконав свої податковi зобов'язання, грунтуючись на своєму тлумаченнi податкового законодавства, офiцiйних роз'яснень i судових рiшень. Проте, тлумачення вiдповiдних податкових органiв можуть вiдрiзнятися i вплинути на цю фiнансову звiтнiсть, якщо вони зможуть довести правомiрнiсть своєї позицiї, в цьому випадку ефект може бути суттєвим. Жодних резервiв для потенцiйних податкових оцiнок було створено у фiнансовiй звiтностi.
Станом на 31 грудня 2020 р. та 2019 р. Компанiя не мала зобов'язань з капiтальних витрат.
Працiвники отримують пенсiйнi виплати згiдно з пенсiйним законодавством України, згiдно з яким роботодавець здiйснює поточнi внески, якi розраховуються як процент вiд поточної валової суми заробiтної плати; причому такi виплати робляться у тому перiодi, в якому зароблена вiдповiдна зарплата. Працiвники мають право отримувати пенсiю внаслiдок таких накопичених платежiв з державного пенсiйного фонду. Станом на 
31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. Компанiя не мала жодних iнших зобов'язань iз виплати пенсiй, з охорони здоров'я, страхових або iнших компенсацiйних виплат перед своїми теперiшнiми або колишнiми працiвниками.

25	Операцiї з пов'язаними сторонами
До пов'язаних сторiн або операцiй зi пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони", вiдносяться:
"	Фiзична особа або близький родич такої особи є пов'язаною стороною iз суб'єктом господарювання, що звiтує, якщо така особа:
-	контролює суб'єкт господарювання, що звiтує, або здiйснює спiльний контроль над ним; 
-	має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звiтує; 
-	є членом провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання, що звiтує, або материнського пiдприємства суб'єкта господарювання, що звiтує.
"	Суб'єкт господарювання є пов'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує, якщо виконується будь-яка з таких умов:
-	суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звiтує, є членами однiєї групи (а це означає, що кожне материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство пiд спiльним контролем є пов'язанi одне з одним);
-	один суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством iншого суб'єкта господарювання (або асоцiйованого пiдприємства чи спiльного пiдприємства члена групи, до якої належить iнший суб'єкт господарювання); 
-	обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони; 
-	один суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб'єкта господарювання, а iнший суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього суб'єкта господарювання; 
-	суб'єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв або суб'єкта господарювання, що звiтує, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є пов'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує. Якщо суб'єкт господарювання, що звiтує, сам є такою програмою виплат, то працедавцi-спонсори також є пов'язаними iз суб'єктом господарювання, що звiтує; 
-	суб'єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної в пунктi а); 
-	особа, визначена в пунктi а)i), має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського пiдприємства суб'єкта господарювання).
При розглядi взаємовiдносин кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага надається змiсту вiдносин, а не тiльки їх юридичнiй формi. 
Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2020 р. i 2019 р., пов'язаними сторонами Компанiї були акцiонери Компанiї, суб'єкт господарювання пiд спiльним контролем та провiдний управлiнський персонал. На 31 грудня 2020 р. та  2019 р. та за роки, що закiнчилися на зазначенi дати, Компанiя мала такi залишки за розрахунками та операцiї з пов'язаними сторонами:

(у тисячах гривень)	2020 		На 31 грудня 2020 р.
			
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через iнший сукупний дохiд - суб'єкт господарювання пiд спiльним контролем*	37,736		142,265
Нарахованi страховi премiї  для суб'єкта господарювання пiд спiльним контролем	1,306		64
Страхування спiвробiтникiв у суб'єкта господарювання пiд спiльним контролем 	(194)		(48)
Страхування майна для суб'єкта господарювання пiд спiльним контролем	(7)		-
Оренда рухомого майна у суб'єкта господарювання пiд спiльним контролем	(8)		-
Адмiнiстративнi витрати ( витрати на провiдний управлiнський персонал)	(7,845)		(1,477)
			
(у тисячах гривень)	2019 		На 31 грудня 2019 р.
			
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку - суб'єкт господарювання пiд спiльним контролем*	59,677		104,539
Нарахованi страховi премiї  для суб'єкта господарювання пiд спiльним контролем	871		62
Медичне страхування спiвробiтникiв у суб'єкта господарювання пiд спiльним контролем 	(164)		(16)
Страхування майна для суб'єкта господарювання пiд спiльним контролем	(7)		-
Адмiнiстративнi витрати ( витрати на провiдний управлiнський персонал)	(8,558)		(1,887)

Узгодження мiж видами операцiй i показниками рядкiв у фiнансовiй звiтностi представлено таким чином:
	Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)		Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
			
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через iнший сукупний дохiд (суб'єкт господарювання пiд спiльним контролем)	Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв		Iншi фiнансовi iнвестицiї
Нарахованi страховi премiї для суб'єкта господарювання пiд спiльним контролем	Премiї пiдписанi, валова сума		Страхова та iнша дебiторська заборгованiсть
Медичне страхування спiвробiтникiв у суб'єкта господарювання пiд спiльним контролем 	Адмiнiстративнi витрати		Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю
Страхування майна для суб'єкта господарювання пiд спiльним контролем	Адмiнiстративнi витрати		Кредиторська заборгованiсть, пов'язана зi страховою дiяльнiстю
Оренда рухомого майна у суб'єкта господарювання пiд спiльним контролем	Адмiнiстративнi витрати		-
Адмiнiстративнi витрати (витрати на провiдний управлiнський персонал)	Адмiнiстративнi витрати		Поточнi забезпечення
Збiльшення справедливої вартостi iнвестицiї в ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" на суму 37,726 тисяч гривень i 59,677 тисяч гривень за роки, що закiнчилися вiдповiдно 
31 грудня 2020 р. та 2019 р., було визнано у складi iншого сукупного доходу.  
Операцiї з пов'язаними сторонами здiйснюються на ринкових умовах.

26	Подiї пiсля звiтної дати
Пiсля 31 грудня 2020 року не вiдбулося жодних iнших подiй пiсля звiтної дати, щоб потребували б розкриття у данiй фiнансовiй звiтностi.


Вiд iменi управлiнського персоналу Компанiї:


___________________________                                                 ___________________________
Збiгнєв Шолига                                                                            Лариса Мартиненко
Генеральний директор                                                                 Головний бухгалтер 


"17" березня 2021 р.

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
ПрАТ"КПМГ Аудит"
2
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
2 - суб'єкти аудиторської діяльності
3
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
31032100
4
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
м. Київ, вул. Московська,32/2
5
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
2397
6
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: АПУг3335/4, дата: 22.12.2013
7
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2020 по 31.12.2020
8
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
01 - немодифікована
9
Пояснювальний параграф (за наявності)
немає
10
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 163-SA/201-, дата: 05.11.2019
11
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 14.01.2021, дата закінчення: 31.03.2021
12
Дата аудиторського звіту
18.03.2020
13
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
778 965,00
14
Текст аудиторського звіту

Звiт незалежних аудиторiв

Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя" ("Компанiя"), що складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2020 р., звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик та iншу пояснювальну iнформацiю. 
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2020 р. та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") та вимог законодавства України щодо фiнансового звiтування.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудиторiв за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з Мiжнародним кодексом етики професiйних бухгалтерiв (включаючи мiжнароднi стандарти незалежностi) Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.



Ключовi питання аудиту, що включають найбiльш значущi ризики суттєвих викривлень, у тому числi оцiнений ризик суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 
Адекватнiсть резервiв виплат за договорами страхування життя
Див. Примiтки 12 та 23 до фiнансової звiтностi.
Назва ключового питання аудиту	Як це питання вирiшувалось пiд час аудиту
Оцiнка величини страхових резервiв включає комплекснi та суб'єктивнi судження щодо майбутнiх подiй як всерединi органiзацiї, так i ззовнi, а також припущення, вiдносно незначнi змiни яких можуть справити значний вплив на оцiнку технiчних резервiв (як описано у Примiтцi 23). Ключовими припущеннями є рiвень смертностi, рiвень гарантованого доходу. 
Через значущiсть професiйного судження та потенцiйний вплив на фiнансову звiтнiсть ми вважаємо адекватнiсть резервiв виплат за договорами страхування життя ключовим питанням аудиту.

	Ми проаналiзували процеси та принципи облiкової полiтики, пов'язанi з оцiнкою величини страхових резервiв, а також оцiнили структуру та впровадження систем i засобiв контролю, пов'язаних iз цим процесом.

Нашi аудиторськi процедури, виконанi за допомоги наших спецiалiстiв з актуарних розрахункiв, включали, серед iншого:

-	оцiнку методологiї, моделей та припущень Компанiї, використаних при оцiнцi величини страхових резервiв Компанiї, виходячи з нашого знання галузi та наших очiкувань, що грунтуються на iсторичному досвiдi Компанiї та поточних тенденцiях;

-	виконання аналiтичних процедур, спрямованих на iдентифiкацiю та аналiз будь-яких незвичайних та/або несподiваних змiн;

-	перерахунок страхових резервiв станом на 31 грудня 2020 р. для вибраних груп ключових продуктiв;

-	аналiз адекватностi страхових резервiв станом на 31 грудня 2020 р. по вiдношенню до розрахункових майбутнiх зобов'язань Компанiї за договорами страхування;
-	звiрку даних щодо збиткiв, що використовуються в актуарних прогнозах, з даними вихiдних джерел i, на вибiрковiй основi, перевiрку достовiрностi вiдображення даних згiдно з вiдповiдними полiтиками та iншою документацiєю щодо страхових справ;
-	аналiз чутливостi страхових резервiв до змiн ключових суджень та припущень;

-	аналiз розкриттiв Компанiї, пов'язаних з резервами виплат за договорами страхування життя.
Оцiнка iнвестицiї у капiтал ПрАТ СК "ПЗУ Україна" 
Див. Примiтки 8 та 22 до фiнансової звiтностi.
Назва ключового питання аудиту	Як це питання вирiшувалось пiд час аудиту
Компанiя має iнвестицiю в ПрАТ СК "ПЗУ Україна", яка не має котирування на активному ринку. Справедлива вартiсть цiєї iнвестицiї визначена Компанiєю з використанням моделi дисконтованих грошових потокiв та моделi доданої економiчної вартостi, яка застосовує комплекснi бiзнес та актуарнi припущення i використовує вхiднi данi, що не є наявними з вiдкритих джерел. 
Для цiлей оцiнки було визначено набiр параметрiв, отриманих на основi внутрiшньої iнформацiї об'єкта iнвестування, якi можуть справити суттєвий вплив на оцiнку справедливої вартостi (як описано у Примiтцi 22). 
Через значущiсть професiйного судження та потенцiйний вплив на фiнансову звiтнiсть ми вважаємо оцiнку справедливої вартостi ключовим питанням аудиту. 	У ходi аудиту ми проаналiзували процеси та принципи облiкової полiтики, пов'язанi з оцiнкою iнвестицiї в ПрАТ СК "ПЗУ Україна", а також оцiнили структуру та впровадження систем i засобiв контролю, пов'язаних iз цим процесом.

Нашi аудиторськi процедури, виконанi за допомоги наших спецiалiстiв з актуарних розрахункiв та оцiнки, включали, серед iншого:

-	оцiнку прийнятностi суттєвих припущень та моделi оцiнки. З цiєю метою ми обговорили питання очiкуваних грошових потокiв та припущення щодо темпiв зростання з управлiнським персоналом Компанiї. Ми також провели звiрку цiєї iнформацiї з iншими наявними внутрiшнiми та зовнiшнiми прогнозами;

-	критичний аналiз окремих припущень, використаних при пiдготовцi прогнозiв грошових потокiв, на основi нашого розумiння операцiйної дiяльностi, розвитку макроекономiчної ситуацiї та припущень, використаних минулого року;

-	пiдтвердження достовiрностi попереднiх прогнозiв Компанiї шляхом порiвняння розрахункових оцiнок, зроблених у попереднi фiнансовi роки, з фактичними результатами, та аналiз вiдхилень;

-	аналiз чутливостi справедливої вартостi iнвестицiї до змiн ключових суджень та припущень;

-	аналiз адекватностi розкриттiв, пов'язаних з оцiнкою iнвестицiї в капiтал.

Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається зi Звiту про управлiння, але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудиторiв щодо неї.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та вимог законодавства України щодо фiнансового звiтування та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Компанiї.

Вiдповiдальнiсть аудиторiв за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудиторiв, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 
-	iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
-	отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Компанiї;
-	оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 
-	доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудиторiв до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудиторiв. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
-	оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, про дiї, спрямованi на усунення загроз, або вжитi застережнi заходи.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудиторiв, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Згiдно з вимогами статтi 14(4) Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" ми надаємо наступну iнформацiю в нашому Звiтi незалежних аудиторiв, що вимагається додатково до вимог МСА.
Призначення аудитора та тривалiсть виконання аудиторського завдання
Ми були призначенi аудиторами фiнансової звiтностi Компанiї станом на 31 грудня 2020 р. та за рiк, що закiнчився зазначеною датою, Загальними Зборами Акцiонерiв 30 вересня 2019 р. Загальна тривалiсть виконання нами аудиторських завдань без перерв складає 7 рокiв, починаючи з року, що закiнчився 31 грудня 2014 р., по рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р.
Надання неаудиторських послуг
Ми стверджуємо, що ми не надавали неаудиторськi послуги, якi забороненi положеннями Статтi 6(4) Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть". 
Також, за перiод, якого стосується обов'язковий аудит, що ми виконуємо, ми не надавали Компанiї iнших послуг, крiм послуг з обов'язкового аудиту, iнформацiя про якi не розкрита у Звiтi про управлiння.

Додатковий звiт Ревiзiйнiй комiсiї
Ми пiдтверджуємо, що цей звiт аудиторiв узгоджений з додатковим звiтом, наданим нами  Ревiзiйнiй комiсiї Компанiї, що виконує функцiї Аудиторського комiтету згiдно Статуту.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежних аудиторiв, є:

Тетяна Фодчук
Сертифiкований аудитор
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi №101452
Заступник директора,
ПрАТ "КПМГ Аудит" 
18 березня 2021 р.
Київ, Україна



XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
17.02.2020
18.02.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.04.2020
30.04.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.04.2020
30.04.2020
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
01.06.2020
02.06.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.09.2020
14.09.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.10.2020
15.10.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.12.2020
30.12.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


