Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор

Шолига Збiгнев Кшиштоф

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

29.04.2015

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 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. Код за ЄДРПОУ
32456224
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 04053, Київ, Артема, 42
5. Міжміський код, телефон та факс
0442386238 0445810455
6. Електронна поштова адреса
mail@pzu.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

29.04.2015
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

3. Річна
інформація
розміщена на
власній сторінці

Бюлетень. Цiннi папери України 77

29.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://www.pzu.com.ua/about/finance/personalinformation.html

в мережі
Інтернет 29.04.2015

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій
емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
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
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів
продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним
покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття
або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за
видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав
на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець
звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати
чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права
вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного
покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій
підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом
передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Рейтингове агенство для присвоєння рейтингу в компанiї не залучалось.
Посадовi особи не володiють акцiями емiтента. Дивiденди в 2013 роцi
не виплачувались. Облiгацiї в 2013 роцi компанiєю не випускались.
Цiннi папери крiм акцiй в 2013 роцi не випускались. Сертифiкатiв в
2013 роцi компанiя не видавала.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01
3. Дата проведення державної реєстрації
08.04.2003
4. Територія (область)
5. Статутний капітал (грн)
18701100.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)
61
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.11 страхування життя
65.20 перестрахування
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом управлiння Товариства. Наглядова рада
Товариства. Генеральний директор Товариства. Ревiзор Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "ОТП Банк"
2) МФО банку
300528
3) поточний рахунок
26508001334138
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "ОТП Банк"
5) МФО банку
300528
6) поточний рахунок
26508001334138
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Страхування життя

АВ499971

18.12.2009

Державна комiсiя з регулювання
ринкiв фiнансових послуг
України

Необмежена

Лiцензiя безстрокова.

Опис

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
Приватне акцiонерне товариство "Cтрахова компанiя "ПЗУ Україна"
2) організаційно-правова форма
111
3) код за ЄДРПОУ
20782312
4) місцезнаходження
04053, м. Київ, вул. Артема, 40
5) опис
Володiє часткою у статутному капiталi 10,0279%.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування
юридичної особи
засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
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

00133Польща Варшава
Алея Яна Павла, 24

53.4723

Акцiонерне товариство
"Повшехни Заклад
Убезпечень на Жицє"

010572705

00133Польща Варшава
Алея Яна Павла, 24

0.0053

Приватне акцiонерне
товариство "Страхова
компанiя "ПЗУ Україна"

20782312

04053Україна Київ
Артема, 40

46.5224

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та
найменування органу, який видав
паспорт*

Усього

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)
100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Збiгнев Кшиштоф Шолига
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член правлiння ПрАТ СК "ПЗУ Україна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.06.2017 3 роки
9) Опис
Генеральний директор надiлений повноваженнями та виконує свої обов'язкi в рамках
статуту товариства. Змiна у персональному складi на протязi 2014 року не вiдбувались.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
Стаж керiвної роботи складає 9 рокiв. Окрiм посади Генерального директора ПрАТ СК
"ПЗУ Україна страхування життя" обiймав посаду Члена правлiння ПрАТ СК "ПЗУ
Україна".Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Богуслав Скуза
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**

28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ СК "ПЗУ Україна" Член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2013 2 роки
9) Опис
Припинено повноваження Голови Наглядової ради з 09.06.2014 року на пiдставi письмової
Заяви про припинення повноважень Голови Наглядової та вихiд зi складу Наглядової ради
вiд 09.06.2014 року. Повноваження та обов'язкi згiдно статуту. Надавав послуги на
пiдставi безоплатного договору. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. Стаж керiвної роботи 28 рокiв. Особа не надавала згоди на розкриття своїх
паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дарiуш Кшевiна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ СК "ПЗУ Україна" Голова Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2013 2 роки
9) Опис
Припинено повноваження Члена Наглядової ради з 01.12.2014 року на пiдставi письмової
Заяви про припинення повноважень Члена Наглядової ради вiд 17.11.2014 року.
Повноваження та обов'язки згiдно статуту. Надавав послуги на пiдставi безоплатного
договору. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної
роботи 6 рокiв. Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Войчех Врублевский
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1957
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керуючий директор з корпоративних питань ПЗУ СА
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2013 2 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки згiдно статуту. Надає послуги на пiдставi безоплатного
договору. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної
роботи 16 рокiв. Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Домiнiка Збихорська
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1982
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Керуючий директор проектiв ПЗУ СА
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2013 2 роки
9) Опис
Припинено повноваження Члена Наглядової ради з 01.12.2014 року на пiдставi письмової
Заяви про припинення повноважень Члена Наглядової ради вiд 17.11.2014 року.
Повноваження та обов'язки згiдно статуту. Надає послуги на пiдставi безоплатного
договору. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної
роботи 6 рокiв. Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рафал Мiрослав Гродзiцький
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Правлiння ПЗУ СА на Жиче
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2013 2 роки
9) Опис
До 11.12.2014 року перебував на посадi Члена Наглядової ради i Згiдно Рiшення
Наглядової ради № 14/2014 вiд 11.12.2014 року був обраний Головою Наглядової ради.
Повноваження та обов'язки згiдно статуту. Надає послуги на пiдставi безоплатного
договору. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної
роботи 16 рокiв. Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Богдан Бенчак
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.09.2011 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки згiдно статуту. Надає послуги на пiдставi безоплатного
договору. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної
роботи 6 рокiв. Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мартиненко Лариса Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор управлiння бухгалтерського облiку ПрАТ СК "ПЗУ Україна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.04.2011 на невизначений термiн

9) Опис
Повноваження та обов'язки згiдно статуту. Не має непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 7 рокiв. Особа не надавала згоди на розкриття
своїх паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiхал Копровiч
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор проекту ПЗУ СА
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2013 2 роки
9) Опис
Припинено повноваження Члена Наглядової ради з 01.12.2014 року на пiдставi письмової
Заяви про припинення повноважень Члена Наглядової ради вiд 17.11.2014 року.
Повноваження та обов'язки 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.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Томаш Тарковський
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**

1973
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Правлiння ПЗУ СА
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.12.2014 4 мiсяцi
9) Опис
Повноваження та обов'язки 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.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пшемислав Домбровський
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Правлiння ПЗУ СА
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.12.2014 4 мцiсяцi
9) Опис
Повноваження та обов'язки згiдно статуту. Надає послуги на пiдставi безоплатного
договору. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної
роботи 20 рокiв. Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нємєрку Славомiр
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Правлiння ПЗУ СА
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.12.2014 4 мiсяцi
9) Опис
Повноваження та обов'язки згiдно статуту. Надає послуги на пiдставi безоплатного
договору. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної
роботи 20 рокiв. Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Від
Кількість
Дата
Найменування
Кількість загальної
Ідентифікаційний
внесення
юридичної
Місцезнаходження
акцій
кількості прості прості на п
код за ЄДРПОУ
до
особи
(штук)
акцій (у іменні пред'явника
реєстру
відсотках)
Акцiонерне
товариство
"Повшехни
Заклад
Убезпечень
СА"

0000009831

Приватне
акцiонерне
товариство
"Страхова
компанiя "ПЗУ
Україна"

20782312

Прізвище, ім'я,

00133 Польща
немає Варшава
03.04.2013
Алея Яна Павла, 24

04053 Україна
Шевченкiвськiй
Київ Артема, 40

Серія, номер, дата видачі паспорта,

99999

53.4723

99999

0

03.04.2013

87002

46.5224

87002

0

Дата

Кількість

Від

Кількість

по батькові
фізичної особи*

найменування органу, який видав
паспорт**

внесення
до
реєстру
Усього

акцій
(штук)

загальної
кількості прості прості на п
акцій (у іменні пред'явника
відсотках)

187001

99.9947

187001

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові
X

Дата
проведення

24.04.2014

Кворум
зборів**

Опис

Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

позачергові

100.00
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Голови та секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Прийняття рiшення про затвердження результатiв дiяльностi ПрАТ СК "ПЗУ Україна
страхування життя" за 2014 рiк за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ
СК "ПЗУ Україна страхування життя" .
4. Прийняття рiшення про затвердження результатiв дiяльностi ПрАТ СК "ПЗУ Україна
страхування життя" за 2014 рiк за наслiдками розгляду звiту та висновку Ревiзора ПрАТ СК
"ПЗУ Україна страхування життя" .
5. Прийняття рiшення про затвердження результатiв дiяльностi ПрАТ СК "ПЗУ Україна
страхування життя" за 2014 рiк за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ СК
"ПЗУ Україна страхування життя" .
6. Затвердження рiчного звiту ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2014 рiк.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування
життя" за 2014 рiк.
8. Про погодження вчинення Товариством значного правочину (правочинiв).
9. Про затвердження умов обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у зборах та проголосували проти погодження вчинення Товариством значного
правочину (правочинiв).
10. Про обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв,
що укладатимуться з ними, встановлення розмiру iх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
Питання 1-8, що розглядались на зборах акцiонерiв були розглянутi та прийнятi
акцiонерами (представниками). Питання 9 та 10 що розглядалось на зборах акцiонерiв було
не прийнято акцiонерами (представниками). Пропозицiї до перелiку питань до порядку
денного подавав Генеральний директор. Iнiцiатором проведення зборiв виступала
Наглядова Рада Товариства.
чергові

позачергові
X
01.12.2014
100.00

1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Голови та секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
10. Про обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв,
що укладатимуться з ними, встановлення розмiру iх винагороди, обрання особи, яка

0

уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
Питання 1-3, що розглядались на зборах акцiонерiв були розглянутi та прийнятi
акцiонерами (представниками). Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавав
Генеральний директор. Iнiцiатором проведення зборiв виступала Наглядова Рада
Товариства.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Делойт енд Туш Юкрейнiан
Сервiсез Компанi"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

25642478

Місцезнаходження

01033 Україна м. Київ Шевченкiвськiй Київ Жилянська, 48-50А

Номер ліцензії або іншого документа на 1973
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

12.04.2012

Міжміський код та телефон

22.06.2001

Факс

0444909001

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних
паперiв.

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй
України"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвький Київ Б. Грiнченка 3

Номер ліцензії або іншого документа на АВ581322
цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних па

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

0442791325

Факс

0442791322

Вид діяльності

Депозитарнi послуги

Опис

Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних
паперiв.

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Корпоративний та
Iнвестицiйний банк Кредi агрiколь"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

19357443

Місцезнаходження

01034 Україна м. Київ Шевченкiвький Київ Володимирська, 23а

Номер ліцензії або іншого документа на АВ498004
цей вид діяльності
Назва 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

(044) 393-76-37

Факс

(044) 393-76-37

Вид діяльності

Депозитарнi послуги

Опис

Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних
паперiв.

XI. Опис бізнесу
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"
(надалi "Товариство") створено шляхом змiни найменування Вiдкритого акцiонерного
товариства "Страхова компанiя "СКАЙД-ВЕСТ-Життя" (у подальшому - "Товариство
попередник"), зареєстрованого 08 квiтня 2003 року (код ЄДРПОУ 32456224) у Вiдкрите
акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя",
найменування якого було змiнено на Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя
"ПЗУ Україна страхування життя". Товариство є правонаступником всiх прав та обов'язкiв
Товариства попередника.
Центральний офiс компанiї знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 42
Середня чисельнiсть постiйно працюючих робiтникiв складає 118 чоловiк.
Середня чисельнiсть працiвниеiв якi працюють на умовах неповного робочого часу4
чоловiк.
Середня чисельнiсть працюючих робiтникiв за сумiсництвом складає 44 чоловiк.
Фонд оплати працi складає 10852,1 грн. В червнi 2014 року посадовi оклади працiвникiв
були пiдвищенi. Кадрової програми емiтента, спрямованої на забезпечення рiвня
квалiфiкацiї працiвникiв на пiдприємствi немає.
Лiга страхових органiзацiй України.Здiйснює функцiї член лiги страхових органiзацiй
України. Термiн участi на перiод здiйснення страхової дiяльностi.
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
установами.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.

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 2014 р. Товариство застосовує
МСФЗ, що будуть чиннi на 31.12.2014р., 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 2500 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 2500 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 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» 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 39 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 прибутки
i збитки. 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
сумнiвних та безнадiйних боргiв.
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.
Емiтент є страховою органiзацiєю - небанкiвською фiнансовою установою, що надає
послуги з страхування життя за видом страхових послуг згiдно одержаної лiцензiй.
За останнi п'ять рокiв Компанiя придбала легковi автомобiлi та офiсне обладнання (меблi
та компьтерну технiку).
Компанiя не планує значнi iнвестицiї або придбання необоротних активiв в наступному
роцi.
До пов’язаних сторiн або операцiй зi пов’язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24
(переглянутому у 2009 роцi) “Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони”, вiдносяться:
а) Фiзична особа або близький родич такої особи є пов’язаною стороною iз
суб’єктомгосподарювання, що звiтує, якщо така особа:
i) контролює суб’єкт господарювання, що звiтує, або здiйснює спiльнийконтроль над ним;
ii) має суттєвий вплив на суб’єкт господарювання, що звiтує;
iii) є членом провiдного управлiнського персоналу суб’єкта господарювання, щозвiтує,
або материнського пiдприємства суб’єкта господарювання, що звiтує.
б) Суб’єкт господарювання є пов’язаним iз суб’єктом господарювання, що звiтує,
якщовиконується будь-яка з таких умов:
i) суб’єкт господарювання та суб’єкт господарювання, що звiтує, є членамиоднiєї групи (а
це означає, що кожне материнське пiдприємство, дочiрнє
пiдприємство або дочiрнє пiдприємство пiд спiльним контролем є пов’язанiодне з одним);

ii) один суб’єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або
спiльнимпiдприємством iншого суб’єкта господарювання (або асоцiйованогопiдприємства
чи спiльного пiдприємства члена групи, до якої належить
iнший суб’єкт господарювання);
iii) обидва суб’єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони;
iv) один суб’єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього
суб’єктагосподарювання, а iнший суб’єкт господарювання є асоцiйованимпiдприємством
цього третього суб’єкта господарювання;
v) 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 працедавцiспонсори також є пов’язаними iз суб’єктом господарювання, що звiтує;
vi) суб’єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролемособи,
визначеної в пунктi а);
vii) особа, визначена в пунктi а)i), має значний вплив на суб’єкт господарюванняабо 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 їхнiй юридичнiй формi.
Протягом рокiв, що закiнчився 31 грудня 2014 та 31 грудня 2013 пов’язаними сторонами
Компанiї були акцiонери Компанiї та провiдний управлiнський персонал. Станом на 31
грудня 2013 та 31 грудня 2014 рокiв та за рiк, що закiнчився цiєю датою, Компанiя мала
такi обороти та залишки за операцiями з пов’язаними сторонами:
(у тисячах гривень)
Оборот за Станом на Станом на
2014 рiк 31 грудня 2014 31 грудня2013 року
року
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю через
прибутки та збитки* (1,274) 9,853 11,127
Нарахованi страховi премiї для компанiї пiд
спiльним контролем 196 - Медичне страхування спiвробiтникiв у компанiї пiд
спiльним контролем (60) (5) (5)
Оренда рухомого майна у компанiї пiд спiльним
контролем (96) - Адмiнiстративнi витрати ( витрати на провiдний
управлiнський персонал) (5,057) (1,655) (у тисячах гривень)
Оборот за Станом на Станом на
2013 рiк 31 грудня 2013 31 грудня
року 2012 року
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю через
прибутки та збитки* (1,408) 11,127 12,535
Нарахованi страховi премiї для компанiї пiд
спiльним контролем 131 - Медичне страхування спiвробiтникiв у компанiї пiд
спiльним контролем (84) (5) (42)
Оренда рухомого майна у компанiї пiд спiльним
контролем (96 ) - Адмiнiстративнi витрати ( витрати на провiдний

управлiнський персонал) (2,685) - * Збиток вiд змiни справедливої вартостi iнвестицiї в ПрАТ «СК«ПЗУ Україна» в розмiрi
1,274 тисяч гривень за рiк,
що закiнчився 31 грудня 2014 року було включено до звiту про сукупний дохiд (2013:
1,408 тисяч гривень).
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Основнi засоби Компанiї складаються з частини будiвлi по вул.Артема,42, транспортних
засобiв, меблiв, комп'ютерного та офiсного обладнання.
Виробниче обладнання, що може становтит екологiсну небеспеку , на банансi Компанiї не
облiковується. Плани щодо капiтального будiвництва, розширення та удосконаленя
основних засобiв вiдсутнi.
На дiяльнiсть компанiї впливають наступнi фактори: полiтичнi, фiнансово-економiчнi,
виробничо-технiчнi, соцiальнi.
Полiтичнi фактори: змiни в Законi України Про страхування та змiни внормативних
документах Нацфiнпослуг.
Фiнансово-економiчнi фактори: Змiнив законi про оподаткування та змiни в розмiрах
податкових ставок,iнфляцiйнi процеси.
Соцiальнi: зменшення життєвого рiвня населення, антитерористична опреацiя на сходi
країни, анексiя Крима.
Фактiв виплати штрафiв у i компенсацiй за порушення законодавства у 2014 роцi не було.
У 2014 роцi керiвний орган ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» продовжував
полiтику, спрямовану на покращення функцiонування Товариства в окремих сферах.
У сферi корпоративного управлiння та адмiнiстрацiї у 2014 роцi проводився постiйний
монiторинг мережi регiональних пiдроздiлiв Товариства на пiдставi критерiїв порiвняння
здiйснених витрат та досягнутого обсягу зiбраних премiй, продовжувались розпочатi у
попереднi роки заходи, спрямованi на оптимiзацiю витрат на оренду примiщень для усiх
офiсiв. У результатi реорганiзацiї агентської мережi змiнено мiсцезнаходження 1
пiдроздiлу та закрито 2 офiси. З метою збiльшення обсягiв продажу було вiдкрито 2 нових
регiональних офiса. У звязку з подiями у АР Крим та Донецькiй i Луганськiй областях
було закрито 3 регiональнi офiси (агентства).
У сферi управлiння кадрами у 2014 вдалося забезпечити стабiльнiсть та суттєво знизити
рiвень плинностi кадрiв до 11,1% (порiвняно з 35,2% у 2013 р.), незважаючи на складну
ситуацiю в країнi. Багато зусиль докладалося для забезпечення соцiального захисту та
збереження персоналу, який перемiщувався з анексованого Криму та зони проведення
АТО. З огляду на мобiлiзацiйнi вимоги започатковано облiк вiйськовозобов’язаних
спiвробiтникiв. Запроваджено ряд змiн до премiальних систем спiвробiтникiв, якi
займаються продажами. Вдосконаленi системи мотивацiї значно пiдвищили
продуктивнiсть роботи, оскiльки узалежнили величину винагороди вiд технiчних
показникiв пiдроздiлiв, iндивiдуальних результатiв роботи, реалiзацiї поставлених
завдань, розширення функцiональностi та взаємозамiнностi. Запроваджено новi
процедури, направленi на зменшення перемiнної винагороди за невиконання, порушення
або неналежне виконання корпоративних полiтик та бiзнес процесiв. Здiйснено запуск
корпоративного сайту з оновленим пiдроздiлом «Кар’єра». Проводилося успiшне
формування кадрового резерву на базi автоматизованої системи оцiнки персоналу

«Мегаполiс-Персонал», 2 спiвробiтника отримав статус «резервiста» за результатами
оцiнки виконання iндивiдуального плану розвитку. Здiйснюються конструктивнi заходи
щодо зменшення залишкiв вiдпусток та забезпечення їх вiдповiдного резервування з
подальшим рознесенням витрат на тi пiдроздiли, якi їх понесли за фактом. Триває плiдна
спiвпраця iз мiжнародними студентськими органiзацiями Enactus i AIESEC та провiдними
вузами України (проведення нацiональних проектiв, участь у спiльних акцiях, органiзацiя
стажування студентiв, органiзацiя переддипломної практики, пiдготовка молодих
спецiалiстiв до роботи у страховiй галузi). Запроваджено новi форми нематерiальної
мотивацiї для спiвробiтникiв Товариства (змiна умов програм ДМС та страхування життя,
подяки за окремi досягнення, розвиток додаткових навикiв та вмiнь за рахунок навчання,
розширення проектної дiяльностi iз залученням сумiжних функцiональних напрямкiв,
формування внутрiшнього кадрового резерву, введення додаткової оплачуваної вiдпустки,
тощо).
У сферi продажу здiйснювалися заходи, спрямованi на подальше формування ефективної
агентської мережi продажiв через збiльшення чисельностi активних агентiв i пiдвищення
продуктивностi їх роботи, як для продуктiв страхування життя, так i для продуктiв,
вiдмiнних вiд страхування життя. У межах оптимiзацiї iснуючих процесiв та процедур
було внесено змiни до процедури базового навчання кандидатiв у агенти. Переглянуто
систему пiдтримки нових агентiв протягом першого року роботи i розроблено змiни у
нарахуваннi комiсiйної винагороди.
Середня вартiсть договору ризикового страхування життя зросла на 24% – з 1100 грн. до
1360 грн. Кiлькiсть договорiв зросла в основному за рахунок активностi у просуваннi
ризикових програм (динамiка 187%). Рiвень прийняття клiєнтами запропонованої
iндексацiї впродовж усього року перевищував 50%. Показник утримання бiзнесу у 2014
роцi склав 88%.
Основним каналом за загальними надходженнями (старий + новий бiзнес) залишалися
МЛМ-брокери, якi, незважаючи на складну економiчну ситуацiю в Українi,
продемонстрували зростання надходжень за новим бiзнесом (110%) порiвняно з 2013
роком та достатньо високий рiвень утриманням премiй другого та наступних рокiв
(79,3%).
Укладенi , але не виконанi договори вiдсутнi.
У 2014 роцi керiвництво ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" продовжувало
полiтику реструктуризацiї, спрямовану на обмеження витрат та покращення його
функцiонування в окремих сферах. У сферi продажу ключовi заходи були спрямованi на
диверсифiкацiю каналiв продажу, збалансування страхового портфеля, утримання клiєнтiв
i пошук нового бiзнесу, розпочато процеси з оптимiзацiї роботи продавцiв та вiдповiдно
пiдвищення їх продуктивностi. У сферi обслуговування продажiв, управлiння
продутктами та врегулювання збиткiв у 2014 роцi було проведено заходи щодо
оптимiзацiї та автоматизацiї процесiв.
Полiтики щодо дослiдження та розробок в 2014 роцi не було.
Судових вправ в 2014 роцi не було.
Показники дiяльностi ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2014 рiк наступнi:
1. Страховi премiї становили 154 303 тис. грн., що на 29% бiльше у порiвняннi з 2013 (119

857 тис. грн.) роком.
2. У 2014 роцi укладено 33 730 страхових договорiв, що на 13 229 договорiв бiльше, нiж у
2013 роцi.
3. У 2014 роцi зрiс розмiр страхових вiдшкодувань (страхових виплат) до 12 287,5 тис.
грн., що на 4 570 тис. грн. бiльше, нiж у 2013 роцi. При цьому, страховi виплати по
дожиттю застрахованих осiб до закiнчення дiї договорiв страхування склали 2 715 тис.
грн. Коефiцiєнт збитковостi Товариства при цьому склав 13%. Адмiнiстративнi витрати
склали 18 540 тис. грн., що на 17% бiльше, нiж заплановано, i на 2 877 тис. грн. бiльше,
нiж у 2013 р. Комбiнований коефiцiєнт брутто склав 69%.
4. Отримано доходи вiд iнвестицiй у виглядi вiдсоткiв за облiгацiями i депозитами на суму
45 402 тис. гривень.
5. Сформованi страховi резерви Товариства за пiдсумками 12 мiсяцiв 2014 року склали 429
685 тис. грн., частка перестраховикiв у страхових резервах складала 247 тис. грн.
6. Фiнансовий план Товариства було перевиконано за розмiром отриманих страхових
платежiв (внескiв, премiй) на 21 293 тис. грн., або 17%.
7. Прибуток Товариства за результатами дiяльностi у 2014 роцi склав 6 781 тис. грн.
8. Кiлькiсть штатних працiвникiв Товариства станом на 31.12.2014 р. становила 64 особи.
Товариство на кiнець 2014 року виконувало нормативи, передбаченi законодавством
України: показник перевищення фактичного запасу платоспроможностi над нормативним
становив 24 470 тис. грн., нетто-активи були бiльшi, нiж розмiр зареєстрованого
статутного фонду на 27 764 тис. грн.
Показник покриття страхових резервiв активами вiдповiдних категорiй було виконано.
У зв’язку з iстотною змiною курсової рiзницi UAH/EUR у 2015 роцi Генеральний
директор Товариства вживатиме заходи для забезпечення виконання Товариством
лiцензiйних умов та вимог до розмiру капiталу, у тому числi його потенцiйної
докапiталiзацiї вiдповiдно до плану розвитку бiзнесу в Українi.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби
(тис. грн.)

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

404

487

0

0

404

487

будівлі та споруди

22

16

0

0

22

16

машини та обладнання

296

254

0

0

296

254

транспортні засоби

2

145

0

0

2

145

інші

84

71

0

0

84

71

2. Невиробничого
призначення:

25

18

0

0

25

18

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

інші

25

17

0

0

25

17

Усього

428

504

0

0

428

504

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

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

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

09.06.2014

10.06.2014

Відомості про зміну
складу посадових осіб
емітента

17.11.2014

18.11.2014

Відомості про зміну
складу посадових осіб
емітента

01.12.2014

02.12.2014

Відомості про зміну
складу посадових осіб
емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ПрАТ"КПМГ
Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

31032100
м. Київ, вул.
михайлiвська,11

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2397 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів**

0074 08.10.2013

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014

Думка аудитора***

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про

ПрАТ "КПМГ Аудит"
31032100
м. Київ, вул.
Михайлiвська,11
2397 26.01.2001
0074 0074 08.10.2013

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

08.10.2018

Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ незалежних аудиторiв (аудиторський висновок)
Керiвництву
Приватного акцiонерного товариства
«Страхова компанiя «ПЗУ Україна Страхування Життя»
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ПЗУ
Україна Страхування Життя» (далi - Компанiя) (ЄДРПОУ 32456224, що знаходиться у м. Київ, вул. Артема,
42, зареєстроване у м. Київ 8 квiтня 2003 року), що додається, яка включає баланс (звiт про фiнансовий стан)
на 31 грудня 2014 р., звiти про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), про рух грошових коштiв,
про власний капiтал за рiк, що закiнчився на цю дату, та примiтки до них, якi включають стислий виклад
важливих аспектiв облiкової полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка
не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудиторiв
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в
якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської Палати України №304/1 вiд 24 грудня 2014
р. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв,
аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання
суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi
облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть представляє достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан
Компанiї на 31 грудня 2014 року, її фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на
зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примiтку 1(6) до фiнансової звiтностi, в якiй йдеться про полiтичнi та соцiальнi
протести, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, якi розпочалися у листопадi 2013 року i
наростали у 2014 роцi в Українi. Цi подiї, посилання на якi мiститься у Примiтцi 1(6), негативно вплинули та
можуть надалi мати негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Компанiї, характер якого
на поточний момент визначити неможливо. Ми не змiнювали нашу думку у зв'язку iз цим питанням.
ПрАТ «КПМГ Аудит»
Свiдоцтво Аудиторської палати України
№ 2397 вiд 26 сiчня 2001
Код ЄДРПОУ 31032100

Андрiй Цимбал
Директор
Сертифiкований аудитор
Сертифiкат АПУ: Серiя А № 005964 вiд 19
липня 2005 р.
ЗВIТ незалежних аудиторiв (аудиторський висновок)
Керiвництву
Приватного акцiонерного товариства
«Страхова компанiя «ПЗУ Україна Страхування Життя»

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ПЗУ
Україна Страхування Життя» (далi - Компанiя) (ЄДРПОУ 32456224, що знаходиться у м. Київ, вул. Артема,
42, зареєстроване у м. Київ 8 квiтня 2003 року), що додається, яка включає баланс (звiт про фiнансовий стан)
на 31 грудня 2014 р., звiти про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), про рух грошових коштiв,
про власний капiтал за рiк, що закiнчився на цю дату, та примiтки до них, якi включають стислий виклад
важливих аспектiв облiкової полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка
не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудиторiв
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в
якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської Палати України №304/1 вiд 24 грудня 2014
р. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв,
аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання
суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi
облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть представляє достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан
Компанiї на 31 грудня 2014 року, її фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на
зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примiтку 1(6) до фiнансової звiтностi, в якiй йдеться про полiтичнi та соцiальнi
протести, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, якi розпочалися у листопадi 2013 року i
наростали у 2014 роцi в Українi. Цi подiї, посилання на якi мiститься у Примiтцi 1(6), негативно вплинули та
можуть надалi мати негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Компанiї, характер якого
на поточний момент визначити неможливо. Ми не змiнювали нашу думку у зв'язку iз цим питанням.
ПрАТ «КПМГ Аудит»
Свiдоцтво Аудиторської палати України
№ 2397 вiд 26 сiчня 2001
Код ЄДРПОУ 31032100
Андрiй Цимбал
Директор
Сертифiкований аудитор
Сертифiкат АПУ: Серiя А № 005964 вiд 19
липня 2005 р.
ЗВIТ незалежних аудиторiв (аудиторський висновок)
Керiвництву
Приватного акцiонерного товариства
«Страхова компанiя «ПЗУ Україна Страхування Життя»
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ПЗУ
Україна Страхування Життя» (далi - Компанiя) (ЄДРПОУ 32456224, що знаходиться у м. Київ, вул. Артема,
42, зареєстроване у м. Київ 8 квiтня 2003 року), що додається, яка включає баланс (звiт про фiнансовий стан)
на 31 грудня 2014 р., звiти про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), про рух грошових коштiв,
про власний капiтал за рiк, що закiнчився на цю дату, та примiтки до них, якi включають стислий виклад
важливих аспектiв облiкової полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку

управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка
не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудиторiв
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в
якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської Палати України №304/1 вiд 24 грудня 2014
р. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв,
аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання
суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi
облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть представляє достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан
Компанiї на 31 грудня 2014 року, її фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на
зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примiтку 1(6) до фiнансової звiтностi, в якiй йдеться про полiтичнi та соцiальнi
протести, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, якi розпочалися у листопадi 2013 року i
наростали у 2014 роцi в Українi. Цi подiї, посилання на якi мiститься у Примiтцi 1(6), негативно вплинули та
можуть надалi мати негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Компанiї, характер якого
на поточний момент визначити неможливо. Ми не змiнювали нашу думку у зв'язку iз цим питанням.
ПрАТ «КПМГ Аудит»
Свiдоцтво Аудиторської палати України
№ 2397 вiд 26 сiчня 2001
Код ЄДРПОУ 31032100
Андрiй Цимбал
Директор
Сертифiкований аудитор
Сертифiкат АПУ: Серiя А № 005964 вiд 19
липня 2005 р.
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облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
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протести, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, якi розпочалися у листопадi 2013 року i
наростали у 2014 роцi в Українi. Цi подiї, посилання на якi мiститься у Примiтцi 1(6), негативно вплинули та
можуть надалi мати негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Компанiї, характер якого
на поточний момент визначити неможливо. Ми не змiнювали нашу думку у зв'язку iз цим питанням.
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

2

1

2

2013

1

1

3

2012

1

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах
акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Виключно реєстрацiйна комiсiя

Ні

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

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

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

Ні

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному
періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня

Ні

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

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
5
останніх трьох років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради
комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради
комiтетiв не створено

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
Iнформацiя вiдсутня

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах
акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Ні

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня

X

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

Ні

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

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

так, створено
ревізійну
комісію

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію
або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так,
введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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?
Не
належить
Загальні
Наглядова Виконавчий
до
збори
рада
орган
компетенції
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Так

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Так

Затвердження річного фінансового звіту або балансу,
або бюджету

Так

Ні

Ні

Так

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Так

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Ні

Так

Ні

Так

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та

Так

Ні

Ні

Так

розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Так

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

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
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Ні

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Положення про посадових осiб
акцiонерного товариства, про
акцiї, про порядок розподiлу
прибутку вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати
діяльності

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про
акціонерів, які
володіють 10

Так

Так

Так

Так

Ні

відсотків та більше
статутного капіталу
Інформація про
склад органів
управління
товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи
загальних зборів
акціонерів після їх
проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні

X
Iнформацiя вiдсутня

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

Iнформацiя вiдсутня

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Не визначились

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових
бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 19.09.2011 ; яким органом
управління прийнятий: Кодек прийнятий рiшенням Зборiв засновникiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином
його оприлюднено: Iнформацiя не оприлюднювалась.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного
управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на
джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом
року
Кодекс корпоративного управлiння в товариствi дотримується.
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "ПЗУ Україна
страхування життя"

за ЄДРПОУ

32456224

за КОАТУУ

80391

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

07794

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

65.11

Територія

Середня
кількість
працівників

105

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

м. Київ, вул. Артема, 42

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

331

600

3

первісна вартість

1001

622

1008

10

накопичена амортизація

1002

291

408

7

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

504

422

514

первісна вартість

1011

2111

2176

2030

знос

1012

1607

1754

1516

Інвестиційна нерухомість:

1015

4528

4891

4510

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

69805

41421

40845

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

324

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

249

183

3

Усього за розділом I

1095

75417

47517

46199

I. Необоротні активи

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

II. Оборотні активи

Запаси

1100

447

591

116

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги

1125

5642

7348

4991

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

304

755

351

з бюджетом

1135

24

34

93

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

183

3

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

58

159

6

Поточні фінансові інвестиції

1160

154596

269344

93595

Гроші та їх еквіваленти

1165

40056

147218

22917

Готівка

1166

2

1

1

Рахунки в банках

1167

40054

147217

22916

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

231

247

173

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

231

247

173

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

19556

21453

6639

Усього за розділом II

1195

221097

447152

128881

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

296514

494669

175080

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

18701

18701

18701

Внески до незареєстрованого статутного

1401

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

капіталу
Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

82071

82071

82071

Емісійний дохід

1411

82071

82071

82071

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-61088

-54307

-68924

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

39684

46465

31848

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

443

37

635

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

241981

429685

132838

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

1531

240954

428345

131792

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

1532

1027

1340

1046

резерв незароблених премій; (на початок
звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

242424

429722

133473

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

5267

6659

4007

за розрахунками з бюджетом

1620

537

2373

732

за у тому числі з податку на прибуток

1621

524

2363

705

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

за розрахунками зі страхування

1625

21

36

0

за розрахунками з оплати праці

1630

240

374

0

за одержаними авансами

1635

5791

5894

3665

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

92

56

1

Поточні забезпечення

1660

2456

3081

1271

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від
перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

2

9

83

Усього за розділом IІІ

1695

14406

18482

9759

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

296514

494669

175080

Примітки

Загальна iнформацiя
(а) Органiзацiйна структура та дiяльнiсть
ПрАТ «CK «ПЗУ Україна Страхування Життя»
(надалi – «Компанiя») – приватне
акцiонернетовариство, яке було створене 8 квiтня
2003 року як Вiдкрите акцiонерне
товариство«Страхова компанiя «СКАЙД-ВЕСТЖиття» вiдповiдно до вимог
українськогозаконодавства.
У 2005 роцi Компанiя змiнила назву на Вiдкрите
акцiонерне товариство «Страхова компанiя«ПЗУ
Україна Страхування Життя». У 2009 роцi Компанiя
змiнила свiй юридичний статус наПриватне
акцiонерне товариство. Основна дiяльнiсть Компанiї
полягає у наданнi послуг зiстрахування життя в
Українi. Компанiя проводила свою дiяльнiсть на
основi лiцензiї, яка булапоновлена у зв’язку з
юридичною перереєстрацiєю проведеною у 2009
роцi.
Станом на 31 грудня 2014 року в Компанiї працювали
64 штатнi працiвники та 159 страховихагентiв (31
грудня 2013 року: 66 штатних працiвникiв та 223
страховi агенти).
Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013
року кiнцевою контролюючою стороноюКомпанiї є
компанiя «Powszechny Zak?ad Ubezpiecze? SA»,
Польща, акцiї якої котируються наВаршавськiй
Фондовiй Бiржi. Кiнцева контролююча сторона готує
та публiкує консолiдовану фiнансову звiтнiсть

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
Юридична адреса Компанiї: Україна, м. Київ, вул.
Артема, 42.
Iнформацiя щодо пов’язаних сторiн розкрита у
примiтцi 24.
(б) Умови здiйснення дiяльностi в Українi
Полiтико-економiчна ситуацiя в Українi суттєво
погiршилася з того часу, як Уряд країни прийняв
рiшення про вiдмову вiд пiдписання Угоди про
асоцiацiю та Угоду про поглибленута всеосяжну зону
вiльної торгiвлi з Європейським Союзом в кiнцi
листопада 2013 року.
Полiтичнi та соцiальнi заворушення, поєднанi iз
зростанням регiонального протистояння,призвели до
поглиблення iснуючої в країнi економiчної кризи,
зростання дефiцитудержавного бюджету та
скорочення валютних резервiв Нацiонального банку
України i, як результат, до подальшого зниження
суверенних кредитних рейтингiв України.
У лютому 2014 року, пiсля девальвацiї нацiональної
валюти, Нацiональний банк України увiвряд
адмiнiстративних обмежень на операцiї з обмiну
валют та оголосив про перехiд до режиму
плаваючого курсу обмiну. З другої половини 2014
року в Українi посилився дефiцит надходження
iноземної валюти. Крiм того, в українському
банкiвському секторi вiдбуваєтьсяскорочення
лiквiдних коштiв внаслiдок дострокового зняття
депозитiв населенням та встановлюються жорсткi
обмеження щодо доступу до джерел фiнансування на
вiтчизняному та зовнiшнiх ринках. Офiцiйнi курси
обмiну валют, встановленi НБУ, не обов’язково
вiдображають курси обмiну, за якими iноземнi
валюти є наявними на звiтну дату. На практицi, банки
можуть стягувати суттєвi збори та комiсiйнi понад
офiцiйний курс обмiну НБУ за надання iноземної
валюти, а наявнiсть iноземної валюти на ринку може
бути обмеженою.
Пiсля звiтної дати спостерiгалося подальше
погiршення ситуацiї з надходженням iноземної
валюти на ринок (Примiтка 25).
У березнi 2014 року у результатi низки подiй у Криму
вiдбулась анексiя Автономної Республiки Крим
Росiйською Федерацiєю, що не була визнана
Україною та мiжнародним спiвтовариством. Ця подiя
призвела до суттєвого погiршення вiдносин мiж
Україною та Росiйською Федерацiєю. Слiдом за
нестабiльнiстю у Криму регiональне протистояння
поширилося на схiднi регiони України, головним
чином, Донецьку та Луганську областi. У травнi 2014
року протести у Донецькiй та Луганськiй областях

переросли у вiйськовi зiткнення та збройний
конфлiкт мiж озброєними прибiчниками
самопроголошених республiк у Донецькiй та
Луганськiй областях та українськими силами. Станом
на дату затвердження
цiєї окремої фiнансової звiтностi до випуску
нестабiльнiсть i протистояння тривають, а частина
Донецької та Луганської областей залишається пiд
контролем самопроголошених республiк. У
результатi цього українська влада наразi не має
можливостi повнiстю забезпечити виконання законiв
України на цiй територiї.
Кiнцевий результат розвитку та наслiдки полiтичної
та економiчної кризи важко спрогнозувати, однак
вони можуть мати подальший серйозний негативний
вплив на українську економiку.
Частина операцiй Компанiї сконцентрована у
Донецькiй та Луганськiй областях. За рiк, що
закiнчився 31 грудня 2014 р., валова сума страхових
премiй за укладеними договорами страхування на
територiї цiєї областi складала 1,316 тисяч гривень
або 0,85% вiд загальної суми премiй за укладеними
договорами страхування Компанiї у 2014 роцi (2013:
1,560 тисяч гривень або 1.3%). Крiм того, для
Компанiї iснує потенцiйний ризик збiльшення
страхових збиткiв у результатi вiйськових дiй, що
вiдбуваються у цiй областi.
На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi до
випуску Компанiя продовжувала здiйснювати
дiяльнiсть на територiї Донецької та Луганської
областей. Однак кiнцевий вплив вищезазначених
подiй у Донецькiй та Луганськiй областях на
спроможнiсть Компанiї продовжувати свою
дiяльнiсть на їх територiї, зберiгати позитивне
значення грошових коштiв
вiд операцiйної дiяльностi i вiдстоювати та
забезпечувати свої права власностi неможливо
визначити.
Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає
всiх заходiв на пiдтримку стабiльностi дiяльностi
Компанiї за iснуючих обставин, подальша
нестабiльнiсть ситуацiї у дiловому середовищi може
спричинити негативний вплив на результати
дiяльностi та фiнансовий стан Компанiї, характер та
наслiдки якого на поточний момент достовiрно
оцiнити неможливо. Ця фiнансова звiтнiсть
вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу
щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на
дiяльнiсть та фiнансовий стан Компанiї. Майбутнi
умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського
персоналу. Ця фiнансова звiтнiсть не включає
жодних коригувань внаслiдок подiй в Українi пiсля

звiтної дати.
2 Основа складання фiнансової звiтностi
(а) Пiдтвердження вiдповiдностi
Цю фiнансову звiтнiсть було пiдготовлено вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ).
(б) Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi
iсторичної вартостi, за виключенням оцiнки
фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю у
вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту фiнансової
звiтностi МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти:
Визнання та оцiнка», 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 у вiдповiдностi 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 4.
3 Основнi принципи облiкової полiтики
Основнi принципи облiкової полiтики, викладенi
нижче, застосовувалися послiдовно при складаннi
цiєї фiнансової звiтностi, за винятком змiн в
облiковiй полiтицi, описаних нижче.
(а) Змiни в облiковiй полiтицi
Компанiя прийняла перелiченi нижче новi стандарти
та змiни до стандартiв, у тому числi будь- якi
подальшi змiни до iнших стандартiв. Дата офiцiйного
застосування— 1 сiчня 2014 року:
Iнвестицiйнi компанiї (Змiни до МСФЗ 10
«Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ 12
«Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших
суб’єктах господарювання» та МСБО 27 «Окрема
фiнансова звiтнiсть»)
Взаємозарахування фiнансових активiв i фiнансових
зобов’язань (Змiни до МСБО 32 «Фiнансовi
iнструменти: представлення iнформацiї»)
Змiни до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти:
розкриття та представлення iнформацiї» –
Взаємозарахування фiнансових активiв i фiнансових
зобов’язань не встановлюють нових правил до
взаємозарахування фiнансових активiв та

зобов’язань, а роз’яснюють критерiї
взаємозарахування, щоб усунути непослiдовнiсть при
застосуваннi. У змiнах пояснюється, що у Компанiї
наразi є гарантоване законом право зарахування,
якщо таке право не залежить вiд
подiї, що має статися в майбутньому. Це право
пiдлягає використанню пiд час ведення звичайної
господарської дiяльностi, а також у разi невиконання
зобов’язань, неплатоспроможностi або банкрутства
юридичної особи та всiх контрагентiв.
Компанiя не очiкує, що цi змiни вплинуть на
фiнансову звiтнiсть.
Розкриття сум нефiнансових активiв, що пiдлягають
вiдшкодуванню (Змiни до МСБО 36 «Знецiнення
активiв»)
Змiни усувають вимогу до розкриття суми, що
пiдлягає вiдшкодуванню, коли одиниця, якi генерує
грошовi кошти, мiстить гудвiл або нематерiальнi
активи з невизначеним строком, але знецiнення не
вiдбулося.
Новацiя деривативiв та продовження облiку
хеджування (Змiни до МСБО 39 «Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка»)
Цi змiни подовжують облiк хеджування, коли новацiя
деривативу, що є iнструментом хеджування,
вiдповiдає певним критерiям. Компанiя не очiкує, що
цi змiни вплинуть на фiнансову звiтнiсть, оскiльки не
здiйснює облiк хеджування вiдповiдно до МСФЗ.
КIМСФЗ 21 Збори
КIМСФЗ 21 роз’яснює, що Компанiя визнає
зобов’язання сплатити збiр та зобов’язання щодо
iнших обовязкових платежiв, якщо здiйснює
дiяльнiсть, що призводить до сплати, як передбачено
чинним законодавством. Стосовно збору, який
необхiдно сплатити пiсля подолання мiнiмального
порогу, в тлумаченнi роз’яснюється, що суму
зобов’язання не треба
розраховувати до подолання встановленого
мiнiмального порогу.
(б) Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї в iноземних валютах перераховуються у
гривнi за курсами обмiну, що дiють на дату
здiйснення операцiї. Монетарнi активи та
зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах на
звiтну дату, перераховуються у гривнi за курсом
обмiну, що дiє на цю дату. Прибутки або збитки вiд
курсових рiзниць по монетарних статтях являють
собою рiзницю мiж амортизованою вартiстю у
функцiональнiй валютi на початок перiоду,
скоригованою з урахуванням ефективного вiдсотка та
платежiв за перiод, та амортизованою вартiстю в
iноземнiй валютi, перерахованою за курсом обмiну на

кiнець звiтного перiоду. Курсовi рiзницi, що
виникають при перерахуваннi, визнаються у
прибутку або збитку. Немонетарнi статтi, якi
оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй
валютi, перераховуються за курсом обмiну, що дiє на
дату операцiї.
Гривня не є вiльно конвертованою валютою за
межами України i, вiдповiдно, будь-яка конвертацiя
гривнi в долари США не повинна розглядатися як
твердження, що суми у гривнях були, можуть бути
або будуть в майбутньому конвертованi в долари
США за вказаним курсом, або будь-яким iншим
курсом.
У березнi 2014 року, НБУ оголосив про перехiд до
режиму плаваючого валютного курсу в що призвело
до знецiнення нацiональної валюти по вiдношенню
до основних свiтових валют.Згодом, в Українi
спостерiгається значний дефiцит припливу iноземної
валюти. Крiм того, українськi банки зазнали дефiциту
лiквiдних коштiв за рахунок вилучення депозитiв i
серйозного обмеження в доступi до внутрiшнiх i
зовнiшнiх ринкiв фiнансування. Офiцiйнi курси НБУ
не обов'язково являють собою ставки, за якими
iноземна валюта доступна на звiтну дату. На
практицi, учасники ринку можуть вимагати значних
додаткових зборiв i комiсiй до офiцiйних курсiв НБУ
для того, щоб забезпечити постачання необхiдних
обсягiв iноземної валюти, якi в iншому випадку
можуть не бути доступнi на ринку.
Незважаючи на вищесказане, управлiнський персонал
вважає, що офiцiйнi курси НБУ надають найкраще
наближення до поточний обмiнних курсiв, що дiють
на звiтну дату. Таким чином, у пiдготовцi цього
фiнансового звiту менеджмент застосовує офiцiйнi
курси НБУ, отриманi з офiцiйно опублiкованих
джерел для перерахування операцiй i залишкiв в
iноземнiй валютi.
Курси обмiну гривнi, якi були використанi при
пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, представленi
таким чином:
Валюта 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Долар США 15.768 7.993
Євро 19.232 11.042
(в) Страховi контракти
(i) Класифiкацiя контрактiв
Компанiя класифiкує договори страхування як
страховi та iнвестицiйнi. Страховимиконтрактами 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. Зароблена частка отриманих премiй
визнається у складi доходу. Заробленi премiї
визнаються вiд дати переходу ризику протягом
перiоду покриття збиткiв пропорцiйно строку
контракту, розрахованому по днях.
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.
У разi
дострокового припинення дiї страхового полiсу,
отриманi премiї вiдображаються у складi доходу, за
винятком премiй, що пiдлягають сплатi на дату
припинення дiї договору страхування. Виплати при
розiрваннi договорiв вiдображаються окремо вiд
валової суми страхових премiй.
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 i 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 включають прямi витрати, такi,
як комiсiї, сплаченi страховим агентам i брокерам, та
непрямi витрати, такi, як адмiнiстративнi витрати,
пов’язанi з випуском полiсiв.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 створення технiчного резерву по
ризиках, що залишилися. Збитки вiд знецiнення в
результатi тесту адекватностi зобов’язань можуть
бути сторнованi у майбутньому тiльки у випадку
вiдсутностi знецiнення. Що стосується
довгострокових договорiв, якщо фактичний досвiд
щодо доходностi
iнвестицiй, смертностi, захворюваностi, частоти
розiрвання договорiв та витрат вказує на те, що
поточнi договiрнi зобов’язання, включаючи
приведену вартiсть майбутньої валової суми
страхових премiй за укладеними договорами
страхування, є недостатнiми для покриття приведеної
вартостi майбутнiх страхових платежiв, визнається
дефiцит премiй.
(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
математичний резерв 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. Резерв бонусiв
розраховується як сума нарахованого додаткового
iнвестицiйного доходу за всiма чинними договорами
страхування життя.
Резерв незароблених премiй
Резерв незароблених премiй включає частку валової
суми премiй за додатковi ризики, отриманих за
договорами страхування, яка, за прогнозами, буде
зароблена у наступному або подальших фiнансових
роках i розраховується окремо по кожному договору
страхування iз застосуванням щоденного
пропорцiйного методу. Резерв незароблених премiй

визнається з урахуванням ефекту анулювання полiсiв,
дiючих на звiтну дату, що, за прогнозами, будуть
анульованi.
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 обґрунтованi
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.
(г) Фiнансовi iнструменти
Непохiднi фiнансовi активи включають iнвестицiї в
iнструменти капiталу та борговi цiннi папери, торгову
та iншу дебiторську заборгованiсть i грошовi кошти
та їх еквiваленти. Компанiя класифiкує непохiднi
фiнансовi зобов’язання в категорiї iнших фiнансових
зобов’язань.
(i) Непохiднi фiнансовi активи та зобов’язання –
оцiнка i визнання Компанiя здiйснює первiсне
визнання кредитiв та дебiторської заборгованостi i
депозитiв на дату їх видачi/виникнення. Первiсне
визнання всiх iнших фiнансових активiв i фiнансових
зобов’язань здiйснюється на дату операцiї, в
результатi якої Компанiя стає стороною договору про
фiнансовий iнструмент.
Припинення визнання фiнансових активiв Компанiєю
вiдбувається, якщо закiнчується строк дiї прав
Компанiї вiдповiдно до договору на отримання
грошових коштiв вiд фiнансових активiв або якщо
вона передає передбаченi договором права на
отримання грошових коштiв вiд фiнансових активiв в
рамках операцiї без збереження контролю або
практично всiх ризикiв та вигод, пов’язаних iз правом

володiння фiнансовим активом. Будь-якi частки
участi у переданому фiнансовому активi, що виникли
або залишились у Компанiї, визнаються як окремi
активи або зобов’язання.Припинення визнання
фiнансових зобов’язань вiдбувається тодi, коли
зазначенi у договорi зобов’язання Компанiї виконанi,
анульованi, або коли строк їх дiї закiнчився.Фiнансовi
активи та фiнансовi зобов’язання
взаємозараховуються, i вiдповiдна чиста сума
вiдображається у звiтi про фiнансовий стан тодi i
тiльки тодi, коли Компанiя має юридично
забезпечене право на їх взаємозарахування 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.
Фiнансовi iнструменти, що оцiнюються за
справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у
складi прибутку або збитку за перiод
Фiнансовi iнструменти, що оцiнюються за
справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у
складi прибутку або збитку за перiод, являють собою
фiнансовi активи та зобов’язання, якi:
- придбаваються або виникають, головним чином, з
метою продажу або викупу унайближчому
майбутньому;
- є частиною портфеля iдентифiковуваних фiнансових
iнструментiв, що управляються спiльно, i за якими у
недавньому минулому iснують докази отримання
прибутку у короткостроковiй перспективi;
- є похiдними (за виключенням похiдних
iнструментiв, що є договорами фiнансової гарантiї
або створеними i фактично використовуваними як
ефективнi iнструменти хеджування); або
- є у момент первiсного визнання визначенi як
оцiнюванi за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки у складi прибутку або збитку за перiод.
Компанiя може визначити фiнансовi активи та
зобов’язання як оцiнюванi за справедливою вартiстю
з визнанням переоцiнки у складi прибутку або збитку
за перiод, якщо виконується одна з наступних умов:
- управлiння активами або зобов’язаннями, їх оцiнка i
вiдображення у внутрiшнiх звiтах вiдбувається на
основi справедливої вартостi;
- такий пiдхiд повнiстю або суттєво прибирає ефект
невiдповiдностi у бухгалтерськом облiку, що iнакше
мав би мiсце; або
- актив або зобов’язання включає вбудований

похiдний iнструмент, який суттєво змiнює потоки
грошових коштiв, що очiкувались би за договором у
разi його вiдсутностi.
Всi похiднi iнструменти, призначенi для торгiвлi, що
мають позитивну справедливу вартiсть, а також
придбанi опцiоннi контракти вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi як активи. Всi похiднi
iнструменти, призначенi для торгiвлi, що мають
негативну справедливу вартiсть, а також випущенi
опцiоннi контракти вiдображаються у фiнансовiй
звiтностi як зобов’язання.
Керiвництво визначає категорiю, до якої слiд
вiднести фiнансовий iнструмент, в момент його
первiсного визнання. Похiднi iнструменти та
фiнансовi iнструменти, якi в момент первiсного
визнання були вiднесенi до категорiї оцiнюваних за
справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки у
складi прибутку або збитку за перiод, не
рекласифiкуються з категорiї фiнансових
iнструментiв, оцiнюваних за справедливою вартiстю з
визнанням переоцiнки у складi прибутку або збитку
за перiод. Якщо фiнансовi активи вiдповiдають
визначенню кредитiв та дебiторської заборгованостi,
вони можуть бути рекласифiкованi з категорiї
фiнансових iнструментiв, оцiнюваних за
справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки у
складi прибутку або збитку за перiод, або з категорiї
фiнансових активiв, наявних для продажу, якщо
компанiя має намiр та можливiсть утримувати цi
активи у передбачуваному майбутньому або до
настання термiну їх погашення. Iншi фiнансовi
iнструментi можуть бути рекласифiкованi з категорiї
фiнансових iнструментiв, оцiнюваних за
справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки у
складi прибутку або збитку за перiод, тiльки у
рiдкiсних випадках.
Рiдкiсними випадками є незвичайнi одиничнi подiї,
повторення яких у найближчому майбутньому є
малоймовiрним.
Фiнансовi активи, що утримуються до погашення
Якщо Компанiя має намiр та спроможнiсть
утримувати до строку погашення борговi цiннi
папери, що мають котирування на активному ринку,
такi фiнансовi активи класифiкуються як
активи, що утримуються до погашення. Фiнансовi
активи, що утримуються до погашення, спочатку
визнаються за справедливою вартiстю, яка
збiльшується на суму затрат, що безпосередньо
вiдносяться до здiйснення операцiї. Пiсля первiсного
визнання фiнансовi активи, що утримуються до
погашення, оцiнюються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективного вiдсотка, за

вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Кредити та дебiторська заборгованiсть
Кредити та дебiторська заборгованiсть являють
собою категорiю фiнансових активiв з фiксованими
платежами або платежами, що можуть бути
визначенi, якi не мають котирувань цiни на
активному ринку. Такi активи спочатку визнаються
за справедливою вартiстю, яка збiльшується на суму
затрат, що безпосередньо вiдносяться до здiйснення
операцiї. Пiсля первiсного визнання кредити та
дебiторська заборгованiсть оцiнюються за
амортизованою
вартiстю з використанням методу ефективного
вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд
зменшення корисностi.
Кредити та дебiторська заборгованiсть включають
такi класи активiв: страхова та iнша дебiторська
заборгованiсть та дебiторська заборгованiсть за
розрахунками з нарахованих доходiв, представленi у
Примiтцi 8; депозити у банках, представленi у
Примiтцi 7; та грошовi кошти та їх еквiваленти,
представленi у Примiтцi 9.
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.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Фiнансовi активи, наявнi для продажу, представленi
непохiдними фiнансовими активами, якi були
включенi до вказаної категорiї або не були
класифiкованi в жодну з вище перелiчених категорiй.
Такi активи спочатку визнаються за справедливою
вартiстю, яка збiльшується на суму затрат, що
безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї.
Пiсля первiсного визнання такi активи оцiнюються за
справедливою вартiстю, змiни якої, за винятком
збиткiв вiд зменшення корисностi та курсових
рiзниць за борговими iнструментами, наявними для
продажу, визнаються у складi iншого сукупного
доходу та вiдображаються у складi власного капiталу
на рахунку резерву переоцiнки цiнних паперiв до їх
справедливої вартостi. В момент припинення
визнання iнвестицiї кумулятивний прибуток або
збиток, накопичений у складi власного капiталу,
переноситься до складу прибутку або збитку.
Iнструменти капiталу, якi не мають котирувань на
активному ринку i справедливу вартiсть яких
неможливо визначити достовiрно, вiдображаються за
вартiстю придбання.

(ii) Непохiднi фiнансовi зобов’язання - оцiнка
Компанiя класифiкує непохiднi фiнансовi
зобов’язання в категорiї банкiвських кредитiв, iнших
отриманих короткострокових позик та кредиторської
заборгованостi за операцiями страхування та
перестрахування. Такi фiнансовi зобов’язання при
первiсному визнаннi оцiнюються за справедливою
вартiстю, яка збiльшується на суму затрат, що
безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї.
Пiсля первiсного визнання цi фiнансовi зобов’язання
оцiнюються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективного вiдсотка.
(iii) 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.
(д) 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. Пiсля продажу
переоцiнених активiв всi пов’язанi з продажем суми,
включенi до резерву переоцiнки, переносяться до
накопиченого нерозподiленого прибутку.
(ii) 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.
(iii) Знос
Знос нараховується на одиницi основних засобiв 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 визнається у складi
прибутку або збитку за прямолiнiйним методом
протягом строкiв корисного використання кожної
частини одиницi основних засобiв з використанням
таких термiнiв:
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 обґрунтована 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.
(е) Зменшення корисностi
(i) Непохiднi фiнансовi активи
Фiнансовий актив, який не є фiнансовим активом за
справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки
як прибутку або збитку, оцiнюється на кожну звiтну
дату для виявлення об’єктивних ознак зменшення
корисностi. Кориснiсть фiнансового активу
вважається такою, що зменшилася, якщо iснують
об’єктивнi ознаки того, що пiсля первiсного визнання
активу сталася подiя, пов’язана iз збитком, i що ця
подiя негативно вплинула на оцiненi майбутнi

грошовi потоки за цим активом, якi можуть бути
достовiрно оцiненi.
Об’єктивними ознаками того, що фiнансовi активи
(включаючи акцiї) є знецiненими, можуть бути такi
подiї:
• невиконання або затримка виконання дебiтором
своїх зобов’язань;
• реструктуризацiя заборгованостi перед Компанiєю
на умовах, якi Компанiя не розглядала б за iнших
обставин;
• ознаки можливого банкрутства дебiтора чи
емiтента;
• негативнi змiни платiжного статусу позичальникiв у
Компанiї чи емiтентiв;
• економiчнi умови, пов’язанi з дефолтами;
• зникнення активного ринку для цiнного паперу;
• данi, якi можна спостерiгати, якi вказують на
зменшення прогнозних грошових потокiв вiд групи
фiнансових активiв, суму якого можна кiлькiсно
оцiнити.
Крiм того, об’єктивною ознакою зменшення
корисностi є значне або тривале зменшення
справедливої вартостi iнвестицiї в акцiї по
вiдношенню до її вартостi. Кредити i дебiторська
заборгованiсть i iнвестицiйнi цiннi папери, що
утримуються до
погашення Компанiя розглядає ознаки зменшення
корисностi кредитiв, дебiторської заборгованостi та
iнвестицiйних цiнних паперiв, що утримуються до
погашення, як у розрiзi окремих активiв, так i в
сукупностi. Усi статтi кредитiв, дебiторської
заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв, що
утримуються до погашення, якi є значними самi по
собi, оцiнюються на предмет зменшення корисностi
iндивiдуально. Усi статтi кредитiв, дебiторської
заборгованостi та
iнвестицiйних цiнних паперiв, що утримуються до
погашення, якi є значними самi по собi i по яких не
було виявлено iндивiдуальних ознак зменшення
корисностi, пiсля цього оцiнюються у сукупностi на
предмет зменшення корисностi, яке сталося, але ще
не було виявлено.
Кредити i дебiторська заборгованiсть i iнвестицiйнi
цiннi папери, утримуванi до погашення, що не є
суттєвими, оцiнюються на предмет зменшення
корисностi в сукупностi шляхом подiлу статей
кредитiв, дебiторської заборгованостi та
iнвестицiйних цiнних паперiв, що утримуються до
погашення, на групи з аналогiчними
характеристиками ризику.
Оцiнюючи такi статтi на предмет зменшення
корисностi у сукупностi, Компанiя використовує

iсторичнi тенденцiї вiрогiдностi дефолту, строкiв
вiдшкодування i суми понесеного збитку, скоригованi
згiдно iз судженнями управлiнського персоналу
стосовно того, чи є поточнi економiчнi i кредитнi
умови такими, що фактичнi збитки можуть бути
бiльшими чи меншими за використанi iсторичнi данi.
Збиток вiд зменшення корисностi фiнансового
активу, оцiненого за амортизованою вартiстю,
розраховується як рiзниця мiж його балансовою
вартiстю та теперiшньою вартiстю оцiнених
майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за
початковою ефективною ставкою вiдсотка по активу.
Збитки визнаються у прибутку або збитку i
вiдображаються у складi резерву по кредитах та
дебiторськiй заборгованостi чи iнвестицiйних цiнних
паперах, утримуваним до погашення. Якщо, на думку
управлiнського персоналу Компанiї, реалiстичнi
перспективи вiдшкодування активу вiдсутнi,
вiдповiднi суми заборгованостi списуються.
Проценти по знецiненому активу i надалi визнаються
шляхом вивiльнення дисконту. Якщо в результатi
подальшої подiї сума збитку вiд зменшення
корисностi зменшується, зменшення збитку вiд
зменшення корисностi сторнується у прибутку чи
збитку.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Збитки вiд зменшення корисностi фiнансових активiв,
наявних для продажу, визнаються шляхом
перекласифiкацiї збиткiв, накопичених у резервi
переоцiнки до справедливої вартостi, визнаному у
власному капiталi, до складу прибуткiв або збиткiв.
Кумулятивний збиток, що переноситься з власного
капiталу до прибутку або збитку, складає рiзницю
мiж вартiстю придбання, за вирахуванням сум
погашення основної суми заборгованостi та
амортизацiї, та поточною справедливою вартiстю, за
вирахуванням всiх збиткiв вiд зменшення корисностi,
ранiше визнаних у прибутку або збитку. Змiни
резервiв на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi, що виникли у зв’язку з застосуванням
методу ефективного вiдсотка, вiдображаються як
компонент процентного доходу. Якщо у майбутньому
перiодi справедлива вартiсть знецiненого боргового
цiнного папера, наявного для продажу, збiльшується,
i таке збiльшення може бути об’єктивно пов’язане з
подiєю, що сталася пiсля визнання збитку вiд
зменшення корисностi у прибутку або збитку, збиток
вiд зменшення корисностi сторнується, при цьому
сума сторнування визнається у прибутку чи збитку.
При
цьому, однак, будь-якi вiдшкодування справедливої
вартостi акцiй iнших компанiй, наявних для продажу,

визнаються в iншому сукупному доходi.
(ii) Нефiнансовi активи
Балансова вартiсть нефiнансових активiв Компанiї, за
винятком запасiв i вiдстрочених податкових активiв,
перевiряється на кожну звiтну дату з метою
виявлення будь-яких ознак зменшення їх корисностi.
Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка сум
очiкуваного вiдшкодування активу. Суми очiкуваного
вiдшкодування гудвiлу та нематерiальних активiв, що
мають невизначенi строки корисного використання
або ще не готовi до використання,
оцiнюються щороку у ту саму дату. Для проведення
тестування на предмет зменшення корисностi активи,
якi не можуть бути перевiренi iндивiдуально,
об’єднуються в найменшу групу активiв, що генерує
приток грошових коштiв вiд безперервного
використання вiдповiдного активу, що практично не
залежить вiд притоку грошових коштiв вiд iнших
активiв або одиницi, що генерує грошовi кошти
(ОГГК). За умови проведення тестування
максимальної величини операцiйного сегмента для
цiлей проведення перевiрки на предмет зменшення
корисностi гудвiлу ОГГК, на якi був розподiлений
цей гудвiл, об’єднуються таким чином, щоб рiвень,
на якому проводиться тестування на предмет
зменшення корисностi, вiдображав найнижчий
рiвень, на якому цей гудвiл контролюється для цiлей
внутрiшньої звiтностi. Гудвiл, отриманий в результатi
об’єднання бiзнесу, розподiляється на групи ОГГК,
для яких ефект синергiї при
такому об’єднаннi бiзнесу, як очiкується, буде
вигiдним. Корпоративнi активи Компанiї не
генерують окремого притоку грошових коштiв i
використовуються бiльш нiж однiєю ОГГК.
Корпоративнi активи вiдносяться на ОГГК
послiдовно та обґрунтовано i перевiряються на
предмет зменшення корисностi в ходi тестування
ОГГК, до якої вiдноситься вiдповiдний
корпоративний актив.
Сумою очiкуваного вiдшкодування активу або ОГГК
є бiльша з двох вартостей: вартiсть у використаннi чи
справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на
реалiзацiю. При оцiнцi вартостi у використаннi
активу очiкуванi в майбутньому грошовi потоки
дисконтуються до їх теперiшньої вартостi з
використанням ставки дисконту без урахування
ставки оподаткування, яка вiдображає поточнi
ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi та
ризики, властивi певному активу або ОГГК. Збиток
вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли
балансова вартiсть активу або його одиницi, що
генерує грошовi кошти, перевищує суму очiкуваного

вiдшкодування. Збитки вiд зменшення корисностi
визнаються у прибутку або збитку. Збитки вiд
зменшення корисностi, визнанi стосовно одиниць, що
генерують грошовi кошти, спочатку розподiляються
для зменшення балансової вартостi будь-якого
гудвiлу, вiднесеного на ОГГК (групи ОГГК), а потiм
для зменшення балансової вартостi iнших активiв у
одиницi (групi ОГГК) на пропорцiйнiй основi. Збитки
вiд зменшення корисностi гудвiлу не сторнуються.
Збитки вiд зменшення корисностi iнших активiв,
визнанi у попереднiх перiодах, оцiнюються в кожну
звiтну дату на предмет виявлення будь-яких ознак
того, що збиток зменшився або бiльше не iснує.
Збиток вiд зменшення корисностi сторнується, якщо
вiдбулася змiна оцiнок, що використовуються для
визначення суми 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.
(є) 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.
Компанiя створює резерв на покриття збиткiв вiд
зменшення корисностi, що ґрунтується на її оцiнцi
понесених збиткiв вiдносно дебiторської
заборгованостi вiд страхової дiяльностi, iншої
дебiторської заборгованостi та iнвестицiй.
Основними складовими цього резерву є окремо
оцiнюваний збиток, що вiдноситься до окремих
значних ризикiв, та збиток, що оцiнюється на
колективнiй основi, який встановлюється для груп
подiбних активiв, щодо збиткiв, якi були
понесенi, але ще не були iдентифiкованi. Резерв на
покриття збиткiв, що оцiнюється на колективнiй
основi, визначається на основi iсторичних даних про
статистику платежiв за аналогiчними фiнансовими
активами.
(ж) Активи, що утримуються для продажу або
розподiлу Довгостроковi активи чи групи вибуття,
що включають активи чи зобов’язання,
вiдшкодування вартостi яких очiкується, перш за все,
за рахунок продажу або розподiлу, а не
постiйного використання, класифiкуються як
утримуванi для продажу або розподiлу.
Безпосередньо перед вiднесенням активiв чи
компонентiв групи вибуття до категорiї утримуваних
для продажу виконується їх переоцiнка вiдповiдно до
облiкової полiтики Компанiї. Пiсля цього активи чи
група вибуття оцiнюються за меншою з двох
величин: за балансовою вартiстю чи за справедливою
вартiстю за вирахуванням витрат на реалiзацiю.
Збитки вiд зменшення корисностi пiсля початкової
класифiкацiї активiв як утримуваних для продажу або
розподiлу та подальшi прибутки чи збитки вiд
переоцiнки визнаються в прибутку або збитку.
Прибутки, що перевищують кумулятивний збиток вiд
зменшення корисностi, не визнаються. Амортизацiя
чи знос на довгостроковi активи, що класифiкуються
як утримуванi для продажу або розподiлу, не
нараховується.
(з) Iнвестицiйна нерухомiсть
Представляє 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, за вирахуванням

накопичених у подальшому збиткiв вiд знецiнення.
Переоцiнка здiйснюється з достатньою регулярнiстю
таким чином, щоб балансова вартiсть iнвестицiйної
нерухомостi не вiдрiзнялась iстотно вiд вартостi, яка
була б визначена з використанням справедливої
вартостi на звiтну
дату. Прибутки або збитки, якi виникають у
результатi змiни справедливої вартостi iнвестицiйної
нерухомостi, включаються до складу прибутку або
збитку того перiоду, у якому вони виникають.
(и) Орендованi активи
Оренда, за умовами якої Компанiя приймає
практично всi ризики i вигоди, пов’язанi з володiнням
орендованими активами, класифiкується як фiнансова
оренда. При первiсному визнаннi орендований актив
оцiнюється за сумою, що дорiвнює меншiй з двох
вартостей: за справедливою вартiстю або за
приведеною вартiстю мiнiмальних орендних
платежiв. Пiсля
первiсного визнання актив облiковується згiдно з
облiковою полiтикою, що застосовується до цього
активу.
Iнша оренда є операцiйною орендою, i орендованi
активи не визнаються у звiтi про фiнансовий стан
Компанiї.
Платежi з операцiйної оренди визнаються у прибутку
або збитку за прямолiнiйними методом протягом
перiоду дiї договорiв оренди. Заохочення, отриманi за
договорами оренди, визнаються як невiд’ємна
частина загальних витрат за орендою протягом
перiоду дiї договорiв оренди.
(i) Резерви
Резерви визнаються, 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.
(ї) Iншi активи
Iншi активи вiдображаються за вартiстю придбання
за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
(к) Iншi зобов’язання
Iншi зобов’язання вiдображаються за вартiстю
придбання.
(л) 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) Поточнi податки
Витрати з поточного податку на прибуток являють
собою очiкуваний податок до сплати, розрахований
на основi оподатковуваного прибутку за рiк iз
використанням ставок оподаткування, що дiють або
превалюють 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) Вiдстроченi податки
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;
• за тимчасовими рiзницями, пов’язаними з
iнвестицiями у дочiрнi пiдприємства та спiльно
контрольованi суб’єкти господарювання, якщо iснує
ймовiрнiсть того, що вони не будуть сторнованi у
близькому майбутньому; та
• за оподатковуваними тимчасовими рiзницями, що
виникають при первiсному визнаннi гудвiлу.
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.
Оцiнка вiдстроченого податку вiдображає податковi
наслiдки того, яким чином Компанiя планує, на
кiнець звiтного перiоду, вiдшкодувати балансову
вартiсть своїх активiв та розрахуватися за
балансовою вартiстю своїх зобов’язань. Вiдстроченi
податковi активи та зобов’язання
взаємозараховуються у випадку iснування юридично

забезпеченого права на взаємозарахування поточних
податкових активiв та зобов’язань, якщо вони
вiдносяться до
податку на прибуток, що стягується одним i тим
самим податковим органом з одного й того самого
оподатковуваного суб’єкта господарювання, або з
рiзних суб’єктiв господарювання, але цi суб’єкти
господарювання мають намiр провести розрахунки за
поточними податковими зобов’язаннями та активами
на нетто-основi або їх податковi активи будуть
реалiзованi одночасно з погашенням їх податкових
зобов’язань.
Крiм того, податкова база визначається окремо по
кожному з основних видiв дiяльностi Компанiї.
В ходi визначення суми поточного та вiдстроченого
податку Компанiя враховує вплив невизначеностi
податкових позицiй, а також вiрогiднiсть виникнення
необхiдностi у сплатi додаткових податкiв, штрафiв i
пенi за простроченi платежi. Компанiя вважає, що
нарахованi нею податковi зобов’язання є
адекватними за всi податковi роки, вiдкритi для
перевiрок, ґрунтуючись на аналiзi численних
факторiв, включаючи тлумачення податкового
законодавства та попереднiй досвiд. Цей аналiз
ґрунтується на оцiнках i припущеннях i може
передбачати формування певних суджень щодо
майбутнiх подiй. Може з’явитися нова iнформацiя у
зв’язку з якою Компанiя буде вимушена змiнити
свою точку зору щодо адекватностi iснуючих
податкових зобов’язань; такi змiни податкових
зобов’язань вплинуть
на витрати з податку на прибуток за перiод, в якому
вiдбулися змiни.
(м) Новi стандарти та тлумачення, якi ще не були
прийнятi
Деякi новi стандарти, змiни до стандартiв та
тлумачення ще не є чинними на 31 грудня 2014 р. i не
застосовувалися при пiдготовцi цiєї фiнансової
звiтностi. Управлiнський персонал Компанiї планує
застосовувати цi стандарти, змiни та тлумачення,
коли вони набудуть чинностi. З числа цих стандартiв,
змiн та тлумачень на дiяльнiсть Компанiї можуть
вплинути такi:
• МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти”, опублiкований у
липнi 2014 року, замiнює дiючi iнструкцiї та вимоги
МСБО 39 “Фiнансовi iнструменти: визнання та
оцiнка”. МСФЗ 9 мiстить переглянутi iнструкцiї з
питань класифiкацiї та оцiнки фiнансових
iнструментiв, включаючи нову модель очiкуваних
кредитних втрат для пiдрахунку знецiнення
фiнансових активiв, а також новi загальнi вимоги
щодо облiку операцiй з хеджування. Крiм того, до

нього перенесенi iнструкцiї з питань визнання та
припинення визнання фiнансових iнструментiв, якi
ранiше мiстилися у МСБО 39.
МСФЗ 9 чинний для рiчних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2018 р. або пiзнiше, i прицьому
суб’єкт господарювання має право на його
дострокове застосування. Компанiя визнає, що новий
стандарт вводить багато змiн до облiку фiнансових
iнструментiв i може значно вплинути на фiнансову
звiтнiсть Компанiї. Вплив цих змiн буде
проаналiзовано у ходi реалiзацiї проекту по мiрi
випуску нових частин стандарту. Компанiя не має
намiру застосовувати цей стандарт достроково.
• МСФЗ 15 “Виручка за контрактами з клiєнтами”
встановлює принципи необхiдностi визнання, суми
визнання та моменту визнання доходу вiд реалiзацiї
продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Вiн замiнює дiючi
iнструкцiї з питань визнання доходу вiд реалiзацiї
продукцiї (товарiв, робiт, послуг), якi у поточний
перiод мiстяться у МСБО 18 “Визнання доходу”,
МСБО 11 “Будiвельнi контракти” та КТМФЗ 13
“Програми лояльностi клiєнта”.Головний принцип
нового стандарту полягає в тому, що суб’єкт
господарювання визнає доходи для вiдображення
факту передачi обiцяних товарiв або послуг клiєнтам
у сумi, що вiдображає винагороду, яку суб’єкт
господарювання очiкує отримати в обмiн на такi
товари або послуги. Новий стандарт вдосконалює
процедури розкриття доходу, мiстить iнструкцiї щодо
методiв визнання операцiй, ранiше не врегульованих
у повному обсязi, i вдосконалює iнструкцiї з визнання
доходiв за договорами з кiлькома складовими.
МСФЗ 15 чинний для рiчних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2017 р. або пiзнiше, i при цьому
суб’єкт господарювання має право на його
дострокове застосування. Компанiя не має намiру
застосовувати цей стандарт достроково.
“Вдосконалення до МСФЗ” розглядаються стосовно
кожного окремого стандарту. Усi змiни, що
стосуються змiн в облiковiй полiтицi щодо подання,
визнання або оцiнки, набирають чинностi для рiчних
перiодiв, що починаються пiсля 1 сiчня 2015 р. На
сьогоднi управлiнський персонал ще не
проаналiзував, як цi новi стандарти та змiни можуть
вплинути на фiнансовий стан i результати операцiй
Компанiї.
4 Iстотнi облiковi судження, оцiнки i припущення
При пiдготовцi фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ
керiвництву Компанiї необхiдно робити оцiнки та
припущення, якi мають вплив на вiдображенi суми
активiв та зобов’язань, розкриття умовних активiв та
зобов’язань на дату пiдготовки попередньої

фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ та вiдображенi
суми доходiв та витрат протягом звiтного перiоду.
Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких
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.
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. Станом на 31 грудня 2014 року та 2013 року
зобов’язання за договорами страхування життя
вiдповiдно становили 429,685 тисяч гривень
та 241,981 тисяч гривень, вiдповiдно. Припущення,
що були використанi, та чутливiсть оцiнки розкритi у
примiтцi 22.
Справедлива вартiсть iнвестицiй в 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 21.Знецiнення фiнансових
iнвестицiй i грошей 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. Станом на 31 грудня 2014 року,
управлiнський персонал Компанiї вважає, що вартiсть
строкових депозитiв, грошей та їх еквiвалентiв є
вiдшкодовуваною, за винятком вартостi
короткострокового депозиту в АТ «Дельта банк»,
який постановою Правлiння Нацiонального банку
України №150 вiд 2 березня 2015 року було визнано
неплатоспроможним, на суму 5,000 тисяч гривень.
Вiдповiдно, управлiнським персоналом станом на 31
грудня 2014 р. було створено резерв на покриття
збиткiв вiд зменшення корисностi цих фiнансових
активiв на суму 5,000 тисяч гривень. Суттєве
погiршення економiчної ситуацiї в Українi, значна
девальвацiя української гривнi, нестача лiквiдних
коштiв у банкiвському секторi та дострокове зняття
депозитiв, про яке йдеться у Примiтцi 1(б), разом зi
фiнансовими труднощами українських банкiв та
зниженням кредитних рейтингiв двох державних
банкiв з рiвня “Iстотний кредитний ризик” до рiвня
“Дуже високий рiвень кредитного ризику” пiсля дати
балансу, про яке йдеться у примiтцi 25, призводять до
суттєвої невизначеностi оцiнок щодо можливостi
вiдшкодування депозитiв i грошей та їх еквiвалентiв.
У разi, якщо банки не зможуть повернути Компанiї
грошi та їх еквiваленти та кошти по депозитах пiсля
31 грудня 2014 р., необхiдно буде вiдобразити в
облiку додатковi збитки вiд знецiнення.Зменшення
очiкуваних грошових потокiв вiд депозитiв i грошей
та їх еквiвалентiв на 1вiдсоток станом на 31 грудня
2014 р. призвело б до зменшення чистого прибутку за
рiк на
2,219 тисяч гривень, а, отже, до зменшення розмiру
власного капiталу станом на 31 грудня 2014 р. на таку
ж саму суму.
На 31 грудня 2014 року державнi облiгацiї України,
деномiнованi в доларах США, наявнi в портфелi
Компанiї до погашення демонстрували певнi ознаки
знецiнення, якi в основному стосуються труднощiв
українського уряду щодо виплати своїх договiрних
зобов’язань деномiнованих в доларах США через
нестачу валютних ресурсiв, що зокрема,
вiдображалось у збiльшеннi CDS-спредiв та зниженнi
суверенного рейтингу України. Цi ознаки в цiлому
свiдчать про невизначенiсть щодо можливих виплат
за українськими облiгацiями деномiнованими в
доларах США. При цьому, такi ознаки не стосуються
можливостi українського уряду здiйснювати
погашення своїх договiрних зобов’язань
деномiнованих у гривнях, оскiльки вважається, що
український уряд має можливiсть здiйснювати емiсiю
гривнi. Управлiнський персонал також вважає, що
ймовiрнiсть дефолту або реструктуризацiї державних

облiгацiй України деномiнованих у доларах США є
рiзною для облiгацiй внутрiшньої державної позики
(ОВДП) та зовнiшнiх облiгацiй державного боргу
(т.з.,євробонди). Так, на звiтну дату доходнiсть до
погашення таких короткострокових ОВДП при
торгах на українських бiржах сягала близько 30%, в
той час як доходнiсть до погашення таких
короткострокових євробондiв сягала близько 70%.
Слiд також зазначити, що ринки ОВДП та євробондiв
є регуляторно роздiленi таким чином, що резиденти
України не мають можливостi придбавати українськi
зовнiшнi державнi облiгацiї. Також погашення
українських євробондiв у 2015 роцi планується в
основному у вереснi-груднi 2015 року, в той час як
доларових ОВДП– у сiчнi-травнi 2015
року.Управлiнський персонал, беручи до уваги також
тi факти, що пiсля 31 грудня 2014 року було
досягнуто принципової домовленостi про надання
Українi фiнансової допомоги вiд Мiжнародного
валютного фонду, а також що до дати цiєї фiнансової
звiтностi погашення ОВДП України, деномiнованих в
доларах США, вiдбувались у встановленi строки
погашення в повному обсязi, визначив, що на звiтну
дату цi фiнансовi активи є незнецiненими. У разi
невiдшкодування цих фiнансових активiв пiсля 31
грудня 2014 р., необхiдно буде вiдобразити
в облiку додатковi збитки вiд знецiнення. Зменшення
очiкуваних грошових потокiв вiд державних
облiгацiй України, деномiнованих в доларах США, на
1 вiдсоток станом на 31 грудня 2014 р. призвело б до
зменшення чистого
прибутку за рiк на 946 тисяч гривень, а, отже, до
зменшення розмiру власного капiталу станом на 31
грудня 2014 р. на таку ж саму суму.
Оцiнка справедливої вартостi фiнансових
iнструментiв
Як описано в примiтцi 21, для оцiнки справедливої
вартостi певних видiв фiнансових iнструментiв
Компанiя використовує методи оцiнки, якi
враховують вихiднi данi, що не базуються на
ринкових даних, якi пiддаються спостереженню. В
примiтцi 21 наводиться детальна iнформацiя про
ключовi припущення, що використовувались при
визначеннi справедливої вартостi фiнансових
iнструментiв, а також детальний аналiз чутливостi
стосовно цих припущень. На думку керiвництва,
обранi методи оцiнки та використанi припущення є
прийнятними для визначення справедливої вартостi
фiнансових iнструментiв.
5 Основнi засоби та нематерiальнi активи
Рух основних засобiв та нематерiальних активiв у
2014 роцi представлений таким чином:

(у тисячах гривень)
Комп"ютерне Транспортнi Меблi та Будiвлi та
Нематер Усього
обладнання засоби устатку- капiтальнi альнi
вання вкладення активи
Iсторична собiвартiсть
1 сiчня 2014 р 1,191 281 620 19 622 2,733
Надходження 60 - 55 - 386 501
Вибуття (24) - (26) - - (50)
31 грудня 2014 р. 1,227 281 649 19 1,008 3,184
Знос та амортизацiя
1 сiчня 2014 р. 1,022 137 447 1 291 1,898
Нарахований знос i
амортизацiя 83 32 70 1 117 303
Вибуття (19) - (20) - - (39)
31 грудня 2014 р. 1,086 169 497 2 408 2,162
Чиста балансова вартiсть
на 1 сiчня 2014 р. 169 144 173 18 331 835
Чиста балансова вартiсть
на 31 грудня 2014 р. 141 112 152 17 600 1,022
Рух основних засобiв та нематерiальних активiв у
2013 роцi представлений таким чином:
Комп’ютерне Транспортн Меблi та Будiвлi та
Нематерi- Усього
та офiсне i засоби устатку- капiтальнi альнi
обладнання вання вкладення активи
(у тисячах гривень)
Iсторична собiвартiсть1 сiчня 2013 р 1,168 241 607 24
300 2,340
Надходження 74 160 64 - 322 620
Вибуття (51) (120) (51) (5) - (227)
31 грудня 2013 р. 1,191 281 620 19 622 2,733
Знос та амортизацiя
1 сiчня 2013 р. 970 239 402 1 179 1,791
Нарахований знос iамортизацiя 102 18 87 - 112 319
Вибуття (50) (120) (42) - - (212)
31 грудня 2013 р. 1,022 137 447 1 291 1,898
Чиста балансова вартiсть на 1 сiчня 2013 р. 198 2 205
23 121 549
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2013 р. 169 144
173 18 331 835
6 Iнвестицiйна нерухомiсть
На 31 грудня 2014 р. та 31 грудня 2013 р.
iнвестицiйна нерухомiсть включає примiщення, що
знаходяться у м. Києвi по вул. Артема 42. Переоцiнка
iнвестицiйної нерухомостi була проведена на основi
результатiв оцiнки вартостi, виконаної незалежним
оцiнювачем. Для визначення справедливої вартостi
було використано порiвняльний та дохiдний методи.
Оцiнювач визначив, що справедлива вартiсть
iнвестицiйної нерухомостi визначена за допомогою
порiвняльного методу є бiльш достовiрною,

вiдповiдно переоцiнена вартiсть станом на 31 грудня
2014 та 2013 року вiдображає результат оцiнки
справедливої вартостi за допомогою порiвняльного
методу.У нижченаведенiй таблицi представлена
iнформацiя про рух iнвестицiйної нерухомостi за рiк,
що закiнчився 31 грудня:
2014 2013
(у тисячах гривень)
Станом на 1 сiчня 4,528 4,243
Змiна справедливої вартостi 363 285
Станом на 31 грудня 4,891 4,528
7 Фiнансовi iнвестицiї
Станом на 31 грудня фiнансовi iнвестицiї
представленi таким чином:
2014 2013
(у тисячах гривень)
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток
Iнвестицiї в ПрАТ «СК «Страхова компанiя «ПЗУ
Україна» 9,853 11,127
Активи в довiрчому управлiннi (облiгацiї
внутрiшньої державної позики):
деномiнованi у доларах США - 3,990
деномiнованi у гривнях 9,772 Всього фiнансових активiв за справедливою вартiстю
через прибуток
або збиток 19,625 15,117
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення
Облiгацiї внутрiшньої державної позики:
деномiнованi у доларах США 115,388 38,278
деномiнованi у гривнях 35,079 18,941
Корпоративнi облiгацiї, деномiнованi у гривнях
17,285 15,063
Всього фiнансових активiв, утримуваних до
погашення 167,752 72,282
Депозити в банках (з контрактним строком
погашення бiльше 100 днiв ) 120,976 133,162
Проценти по депозитах нарахованi 2,412 3,840
Всього фiнансових iнвестицiй (рядки 1035 та 1160
балансу) 310,765 224,401
Всього короткострокових iнвестицiй 269,344 154,596
Всього довгострокових iнвестицiй 41,421 69,805
Всього фiнансових iнвестицiй 310,765 224,401
Депозити в банках у розрiзi валют представленi у
примiтцi 22. Суттєва невизначенiсть оцiнок щодо
фiнансових iнвестицiй розкрита у примiтцi 4.
Управлiння кредитним ризиком представлено у
примiтцi 22. Станом на 31 грудня 2014 та 2013 року
iнвестицiї в ПрАТ «СК «Страхова компанiя «ПЗУ
Україна» не мають кредитного рейтингу. Станом на
31 грудня 2014 року облiгацiї внутрiшньої державної
позики мають кредитний рейтинг ССС (31 грудня

2013 року: B-). Станом на 31 грудня корпоративнi
облiгацiї та депозити в банках мають наступнi
кредитнi рейтинги S&P
або їх еквiваленти:
2014 2013
(у тисячах гривень)
Корпоративнi облiгацiї
вiд BBB до B- - 9,862
вiд ССС до C - 12,103 без рейтингу 5,182 5,201
Всього корпоративних облiгацiй 7,285 15,063
Депозити в банках
вiд BBB до B- - 68,627
вiд ССС до C- 90,198 59,375
без рейтингу 33,190 9,000
Всього депозитiв в банках 123,388 137,002
16 вересня 2011 року Компанiя придбала 10.03%
акцiй в ПрАТ «Страхова компанiя «ПЗУ Україна»,
яка є пов’язаною стороною (Примiтка 24). Вартiсть
придбання склала 7,517 тисяч гривень. Компанiя не
має контролю та суттєвого впливу по вiдношенню до
ПрАТ «Страхова компанiя «ПЗУ Україна», тому дана
iнвестицiя не консолiдується та не
вважається асоцiйованою компанiєю.
Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2014
року дана iнвестицiя була класифiкована у фiнансовiй
звiтностi як фiнансовий актив за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток вiдповiдно до п.
9 Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi
МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та
оцiнка».
Справедлива вартiсть цiєї iнвестицiї було визначено
на основi моделi дисконтованої вартостi грошових
потокiв та методу доданої економiчної вартостi, що
включає ряд припущень. При визначеннi
справедливої вартостi станом на 31 грудня 2014 року
використовувалась ставка дисконтування, визначена
з урахуванням ризикiв емiтента, у розмiрi 25%
(Примiтка21).
Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013
року справедлива вартiсть iнвестицiї в акцiї ПрАТ СК
«ПЗУ Україна» становила 9,853 тисяч гривень та
11,127 тисяч гривень, вiдповiдно.Збиток вiд
зменшення вартостi iнвестицiї за рiк, що закiнчився
31 грудня 2014 року становив 1,274 тисяч гривень.
Станом на 31 грудня 2014 року депозити, розмiщенi у
чотирьох банках, складали 102,974 тисячi гривень або
85.1% загальної суми депозитiв (31 грудня 2013 року:
99,933 тисяч гривень або 75.0 %).
8 Страхова та iнша дебiторська заборгованiсть
Страхова та iнша дебiторська заборгованiсть
представлена страховими премiями до отримання вiд

застрахованих осiб. На 31 грудня 2014 р. та 31 грудня
2013 р. Компанiя не мала дебiторської заборгованостi
вiд перестраховикiв.
Станом на 31 грудня страхова та iнша дебiторська
заборгованiсть є наступною:
Код рядка 2014 2013
Страхова та iнша дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги 9,479 6,384
Резерв пiд знецiнення страхової та iншої
дебiторськоїзаборгованостi (2,131) (742)
Усього страхової та iншої дебiторської
заборгованостi 1125 7,348 5,642
На 31 грудня 2014 р. та 31 грудня 2013 р. немає
дебiторської заборгованостi за операцiями
страхування та перестрахування, яка була б
простроченою, але не знецiненою.
Рух резерву пiд знецiнення страхової та iншої
дебiторської заборгованостi за рiк, що закiнчився 31
грудня, представлений наступним чином:
2014 2013
(у тисячах гривень)
Станом на 1 сiчня 742 650
Знецiнення 1,389 92
Станом на 31 грудня 2,131 742
9 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня
представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 2014 2013
Кошти на вимогу в банку та кошти в касi 2,443 1,956
Короткостроковi депозити 149,775 38,100
Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв до
нарахування резерву пiдзнецiнення 152,218 40,056
Резерв пiд знецiнення грошових коштiв та їх
еквiвалентiв (5,000) Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 147,218
40,056
Депозити, включенi до грошових коштiв та їхнiх
еквiвалентiв, представляють собою вклади з
первинним термiном погашення до 100 днiв.
Станом на 31 грудня 2014 року грошовi кошти та їх
еквiваленти, розмiщенi у чотирьох банках,складали
125,086 тисяч гривень або 85.0% загальної суми
грошових коштiв та їх еквiвалентiв (31 грудня 2013
року: 36,037 тисяч гривень або 90.0%).2 березня 2014
року Нацiональний банк України оголосив АТ
“Дельта Банк” неплатоспроможним. Вiдповiдно, 3
березня 2015 року виконавчий орган Фонду
гарантування вкладiв фiзичних осiб прийняв
постанову щодо початку процедури вилучення АТ
“Дельта Банк” з ринку i призначення тимчасової
адмiнiстрацiї в АТ “Дельта Банк” на перiод з 3

березня 2015 року по 2 вересня 2015 року. Внаслiдок
цього, грошовi кошти та їх еквiваленти Компанiї
на суму 5,000 тисяч гривень є обмеженими для
використання або перерахування.
Управлiнський персонал вважає повернення цих
коштiв малоймовiрним, вiдповiдно, станом на 31
грудня 2014 року управлiнський персонал створив
резерв пiд знецiнення цих залишкiв у сумi 5,000
тисяч гривень. Резерв пiд знецiнення грошових
коштiв та їх еквiвалентiв за 2014 рiк було визнано у
складi iнших операцiйних витратах у звiтi про
фiнансовi результати.
На 31 грудня 2014 р. грошовi кошти та їх еквiваленти
на суму 147,218 тисяч гривень єнепростроченими i
незнецiненими (31 грудня 2013 р.: 40,056 тисяч
гривень).
Станом на 31 грудня грошовi кошти та їх еквiваленти
в банках мають наступнi кредитнi рейтинги S&P або
їх еквiваленти:
2014 2013
(у тисячах гривень)
вiд BBB до B- - 16,230
вiд ССС до C- 55,500 689
без рейтингу 91,708 23,137
Всього депозитiв в банках 147,218 40,056
Суттєва невизначенiсть оцiнок щодо можливостi
вiдшкодування грошей та їх еквiвалентiв
розкрита у примiтцi 4.
Страховi резерви
Страховi резерви на 31 грудня 2014 р. представленi
таким чином (у тисячах гривень):
Валова сума Частка Чиста сума
перестраховика
Резерв довгострокових зобов’язань 318,577 - 318,577
Резерв незароблених премiй 34,926 (247) 34,679
Резерв бонусiв 74,842 - 74,842
Резерв заявлених , але не врегульованих збиткiв 1,030
- 1,030
Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi i 310 310
Усього страхових резервiв 429,685 (247) 429,438
Страховi резерви на 31 грудня 2013 р. представленi
таким чином (у тисячах гривень):
Валова сума Частка Чиста сума
перестраховика
Резерв довгострокових зобов’язань 172,342 - 172,342
Резерв незароблених премiй 31,386 (231) 31,155
Резерв бонусiв 37,226 - 37,226
Резерв заявлених , але не врегульованих збиткiв 1,027
- 1,027
Усього страхових резервiв 241,981 (231) 241,750
Змiни резервiв страхування життя за роки, що

закiнчились 31 грудня, представленi таким
чином (у тисячах гривень):
2014 2013
Змiна резерву довгострокових зобов’язань 146,235
41,614
Змiна резерву бонусiв 37,616 14,239
Змiна резерву незароблених премiй 3,508 3,529
Змiна резерву збиткiв 99 396
Змiна частки перестраховика в страхових резервах 16
4
Додаткова цiльмеризацiя (1,897) (6,446)
Усього страхових резервiв 185,577 53,336
Змiни резерву збиткiв, що виникли, але не заявленi,
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року:
(у тисячах гривень) 2014
Резерв збиткiв, що виникли але не заявленi на 31
грудня 2013 року (примiтка 13) 214
Змiна резерву збиткiв, що виникли але не заявленi, за
рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року 96
Резерв збиткiв, що виникли але не заявленi на 31
грудня 2014 року (примiтка 11) 310
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 22).
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.
12 Поточна кредиторська заборгованiсть
Поточна кредиторська заборгованiсть на 31 грудня
представлена таким чином:
(у тисячах гривень) Код рядка 2014 2013
Аванси, отриманi зi страхової дiяльностi 6,393 6,235
Заборгованiсть перед агентами, брокерами та

iншимипосередниками 5,631 4,614
Заборгованiсть перед перестраховиками 235 209
Iнше 350 92
Усього страхової кредиторської заборгованостi 1615,
1635, 1650 12,609 11,150
13 Забезпечення наступних витрат та платежiв
Забезпечення наступних витрат i платежiв на 31
грудня представленi таким чином:
Код рядка 2014 2013
(у тисячах гривень)
Забезпечення виплат персоналу
Резерв невикористаних вiдпусток 713 517
Забезпечення виплат премiй та бонусiв
спiвробiтникам 1,602 1,330
2,315 1,847
Iншi забезпечення
Забезпечення витрат на аудит 320 221
Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi (примiтка
11) - 214
Резерв виплат по додатковому iнвестицiйному доходу
446 174
766 609
Усього забезпечень наступних витрат i платежiв 1660
3,081 2,456
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.
(б) Полiтики 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) Управлiння капiталом згiдно з нормативними
вимогами
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 i 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 з в’язку з ц им м
етою К омпанiї є з абезпечення 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 i т.д. 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 2014 року.
(у тисячах гривень)
Валовi страховii Частка Чистi страховi
резерви за перестраховика у резерви за
страховими страхових резервах страховими
контрактами контрактами
Страхування життя на випадок смерт 2,403 (48) 2,355
Страхування на випадок смертi абодожиття 417,488
(76) 417,412
Додатковi програми страхування життя 9,794 (123)
9,671
Усього страхування життя 429,685 (247) 429,438
Концентрацiя страхових резервiв Компанiї за
страховими полiсами у розрiзi страхових продуктiв
Компанiї станом на 31 грудня 2013 року
представлена наступним чином:
(у тисячах гривень)
Валовi страховi Частка Чистi страховi
резерви за перестраховика у резерви за
страховими страхових резервах страховими
контрактами контрактами
Страхування життя на випадок смерт i 2,191 (57)
2,134
Страхування на випадок смертi абодожиття 231,375
(52) 231,323
Додатковi програми страхування життя 8,415 (122)
8,293
Усього страхування життя 241,981 (231) 241,750
Основнi припущення, використанi при визначеннi
суми страхових резервiв Страхування життя
Визначення суми зобов’язань i вибiр припущень
вимагає застосування суттєвих
суджень.Використовуванi припущення ґрунтуються
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 обґрунтованих 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). Спершу проведено розрахунок на 31 грудня
2014 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%
(аддитивно). Вплив коливання курсу
валют є несуттєвим за рахунок повного покриття
валютного резерву активами у вiдповiднiй валютi.
31 грудня 2014 р.:

Основнi суттєвi фактори Змiна в Вплив на Вплив на
Вплив на
впливу припущеннях валовi чистi страховi прибуток
до
страховi резерви оподаткування,
резерви тис. грн.
Смертнiсть 110% 2.7% 2.7% (8,522)
Смертнiсть 90% (2.4%) (2.4%) 7,576
Гарантована дохiднiсть (0,25%) 6.0% 6.0% (19,013)
Гарантована дохiднiсть +0,25% (5.1%) (5.1%) 16,099
31 грудня 2013 р.:
Основнi суттєвi фактори
впливу
Змiна в Вплив на Вплив на Вплив на
припущеннях валовi чистi страховi прибуток до
страховi резерви оподаткування,
резерви тис. грн.
Смертнiсть 110% 4,7% 4,7% (8,025)
Смертнiсть 90% -4,1% -4,1% 7,001
Гарантована дохiднiсть -0,25% 9,7% 9,7% (16,549)
Гарантована дохiднiсть +0,25% -8,1% -8,1% 13,816
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 У Компанiї виникає
кредитний ризик, який являє собою ризик зменшення
вартостi в результатi негативних змiн спроможностi
позичальника погасити заборгованiсть. Основнi
сфери, яким притаманний кредитний ризик, такi:
• грошовi кошти та їх еквiваленти;
• кошти, отриманi як короткостроковi позики;
• фiнансовi активи за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку;
• депозити;
• суми до отримання вiд власникiв страхових полiсiв;
• суми до отримання вiд посередникiв;
• частка перестраховикiв у страхових резервах.
Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї
вiдображається, як правило, у балансовiйвартостi
фiнансових активiв i активiв, що виникають у зв’язку

iз страховими контрактами,визнаними на звiтну дату.
Вплив можливого згортання активiв i зобов’язань з
метою зменшення потенцiйного кредитного ризику є
незначним.Компанiя здiйснює монiторинг ризику за
окремими власниками страхових полiсiв та за
групами власникiв страхових полiсiв у рамках
процесу кредитного контролю. По значних
ризиках,пов’язаних з окремими власниками
страхових полiсiв чи однорiдними групами власникiв
страхових полiсiв проводиться фiнансовий аналiз. З
метою зменшення ризику несплати власниками
страхових полiсiв належних сум до всiх страхових
полiсiв включено положення щодо скасування полiсу
у разi несплати страхового внеску у встановлений
час. У разi укладання договорiв страхування, якi не
передбачають скасування, Компанiя намагається
стягнути страховi внески на початку перiоду
страхового покриття.
Усi посередники повиннi вiдповiдати мiнiмальним
вимогам, якi встановлюються на рiвнi Компанiї.
Кредитнi рейтинги i iсторiя платежiв посередникiв
пiдлягають регулярному монiторингу. Компанiя
дотримується також полiтики управлiння ризиками,
пов’язаними з перестраховиками. Компанiя
проводить оцiнку платоспроможностi всiх
перестраховикiв, перевiряючи оприлюднену
iнформацiю щодо рейтингiв та проводячи внутрiшнi
розслiдування.
(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
господарських 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 та зобов’язань за строками
виплат

У наступнiй 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 2014 р. До 1-го року 1-5 рокiв Не
визначена Усього
(у тисячах гривень)
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення 136,183
31,569 - 167,752
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю через
прибутки та збитки 9,772 - 9,853 19,625
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 159 - - 159
Страхова дебiторська заборгованiсть 8,318 - - 8,318
Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть 2,413 - 2,413
Депозити в банках 120,976 - - 120,976
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 147,218 - - 147,218
Усього фiнансових активiв 425,039 31,569 9,853
466,461
Кредиторська заборгованiсть
перед перестраховиками 235 - - 235
Iншi поточнi зобов’язання 350 - - 350
Заборгованiсть перед агентами,
брокерами та iншими посередниками 5,631 - - 5,631
Страховi резерви 36,267 393,418 - 429,685
Усього фiнансових зобов’язань
та резервiв 42,483 393,418 - 435,901
на 31 грудня 2013 р. До 1-го року 1-5 рокiв Не
визначена Усього
(у тисячах гривень)
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення 13,603
58,679 - 72,282
Фiнансовi активи засправедливою вартiстю через
прибутки та збитки 3,990 - 11,127 15,117
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 58 - - 58
Страхова дебiторська заборгованiсть 5,642 - - 5,642
Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть 3,840 - 3,840
Депозити в банках 133,162 - - 133,162
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 40,056 - - 40,056
Усього фiнансових активiв 200,351 58,679 11,127
270,157
Кредиторська заборгованiсть перед
перестраховиками 209 - - 209
Iншi поточнi зобов’язання 92 - - 92
Заборгованiсть перед агентами,брокерами та iншими
посередниками 4,614 - - 4,614
Страховi резерви 32,626 209,355 - 241,981
Усього фiнансових зобов’язань та резервiв 37,541
209,355 - 246,896
Станом на 31 грудня 2014 року та 2013 року 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 в сумi
235 тисяч гривень та 209 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.
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 2014 року
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення 21.30%
9.72% Фiнансовi активи за справедливою вартiстю через
прибутки та збитки 24.86% - Депозити в банках 17.82% 6.09% Грошовi кошти та їхнi еквiваленти, в т.ч:
- поточнi рахунки 12.50% 2.46% 1.50%
- депозити термiном до 100 днiв 19.94% 7.90% 7.80%
Гривня ДоларСША Євро
Фiнансовi активи на 31 грудня 2013 року
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення 17.49%
8.70% Фiнансовi активи за справедливою вартiстю через
прибутки та збитки - 8.00% Депозити в банках 17.48% 7.38% 7.0%
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти, в т.ч:
- поточнi рахунки 9.30% 1.79% 1.50%

- депозити термiном до 100 днiв 18.57% - Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива
вартiсть фiнансового iнструмента абомайбутнi
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 2014 року
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення 52,364
115,388 - 167,752
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю
через прибутки та збитки 19,625 - - 19,625
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 159 - - 159
Страхова дебiторська заборгованiсть 8,318 - - 8,318
Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть 1,668 741
2 2,411
Депозити в банках 74,721 46,255 120,976
Грошовi кошти та їх еквiваленти 67,455 78,859 904
147,218
Усього фiнансових активiв 224,310 241,243 906
466,459
Фiнансовi зобов'язання на 31 грудня 2014 року
Кредиторська заборгованiсть перед
перестраховиками - 235 - 235
Iншi поточнi зобов’язання 350 - - 350
Заборгованiсть перед агентами, брокерами
та iншими посередниками 5,631 - - 5,631
Страховi резерви 192,011 237,070 604 429,685
Усього фiнансових зобов’язань та
страхових резервiв 197,992 237,305 604 435,901
(у тисячах гривень) ГривняДоларСША Євро Усього
Фiнансовi активи на 31 грудня 2013 року
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення 34,004
38,278 - 72,282
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю
через прибутки та збитки 11,127 3,990 - 15,117
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 58 - - 58
Страхова дебiторська заборгованiсть 5,642 - - 5,642
Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть 2,643
1,180 17 3,840
Депозити в банках 68,200 64,499 463 133,162
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 39,817 204 35
40,056
Усього фiнансових активiв 161,491 108,151 515
270,157
Фiнансовi зобов'язання на 31 грудня 2013
року
Кредиторська заборгованiсть перед
перестраховиками - 209 - 209
Iншi поточнi зобов’язання 92 - - 92

Заборгованiсть перед агентами, брокерами
та iншими посередниками 4,614 - - 4,614
Страховi резерви 137,829 104,152 - 241,981
Усього фiнансових зобов’язань та страхових резервiв
142,535 104,361 - 246,896
Станом на 31 грудня 2014 р. та 31 грудня 2013 р.
Компанiя має валютний ризик на фiнансових активах
та зобов’язаннях. Ослаблення курсу гривнi до
iноземних валют, як показано у наступнiй таблицi, на
31 грудня 2014 р. призвело б до збiльшення прибутку
до оподаткування на суми, показанi у таблицi. Цей
аналiз враховує коливання валютних курсiв, якi
Компанiя вважає можливими на кiнець звiтного
перiоду. Аналiз припускає, що всi iншi змiннi
величини,
зокрема процентнi ставки, залишатимуться
фiксованими.
Посилення гривнi по вiдношенню до зазначених
валют на 31 грудня 2014 р. мало б такий самий, але
протилежний за значенням вплив на суми, показанi у
таблицi, виходячи iз припущення, що всi iншi змiннi
величини залишатимуться фiксованими.
23 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.Зважаючи на загальну
невизначенiсть щодо того, як слiд тлумачити
законодавство України,
офiцiйнi роз’яснення та судовi рiшення, а також на
поточну податкову практику,управлiнський персонал
вважає, що ризик нарахування Компанiї додаткових
податкових зобов’язань та застосування до неї
штрафних санкцiй є незначним. Однак, якщо
податковим органам вдасться довести
обґрунтованiсть рiзних нарахувань i тлумачень,
вплив потенцiйних
зобов’язань, включаючи штрафи та пенi за
простроченi платежi, на цю фiнансову звiтнiсть може
бути дуже суттєвим.
Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013
року 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 2014 року та
31 грудня 2013 року 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.
24 Операцiї iз пов’язаними сторонами
До пов’язаних сторiн або операцiй зi пов’язаними
сторонами, як зазначено у МСБО 24 (переглянутому
у 2009 роцi) “Розкриття iнформацiї про пов’язанi
сторони”, вiдносяться:
а) Фiзична особа або близький родич такої особи є
пов’язаною стороною iз суб’єктом господарювання,
що звiтує, якщо така особа:
i) контролює суб’єкт господарювання, що звiтує, або
здiйснює спiльний контроль над ним;
ii) має суттєвий вплив на суб’єкт господарювання, що
звiтує;
iii) є членом провiдного управлiнського персоналу
суб’єкта господарювання, що звiтує, або
материнського пiдприємства суб’єкта
господарювання, що звiтує.
б) Суб’єкт господарювання є пов’язаним iз суб’єктом
господарювання, що звiтує, якщо виконується будьяка з таких умов:
i) 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);
ii) 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);
iii) обидва суб’єкти господарювання є спiльними
пiдприємствами однiєї третьої сторони;
iv) один суб’єкт господарювання є спiльним
пiдприємством третього суб’єкта господарювання, а
iнший суб’єкт господарювання є асоцiйованим
пiдприємством цього третього суб’єкта
господарювання;
v) 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;
vi) суб’єкт господарювання перебуває пiд контролем
або спiльним контролем особи, визначеної в пунктi
а);
vii) 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 їхнiй юридичнiй формi.
Протягом рокiв, що закiнчився 31 грудня 2014 та 31
грудня 2013 пов’язаними сторонами
Компанiї були акцiонери Компанiї та провiдний
управлiнський персонал. Станом на 31 грудня 2013 та
31 грудня 2014 рокiв та за рiк, що закiнчився цiєю
датою, Компанiя мала такi обороти та залишки за
операцiями з пов’язаними сторонами:
(у тисячах гривень)
Оборот за Станом на Станом на
2014 рiк 31 грудня 2014 31 грудня
року 2013 року
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю через
прибутки та збитки* (1,274) 9,853 11,127
Нарахованi страховi премiї для компанiї пiд
спiльним контролем 196 - -

Медичне страхування спiвробiтникiв у компанiї пiд
спiльним контролем (60) (5) (5)
Оренда рухомого майна у компанiї пiд спiльним
контролем (96) - Адмiнiстративнi витрати ( витрати на провiдний
управлiнський персонал) (5,057) (1,655) (у тисячах гривень)
Оборот за Станом на Станом на
2013 рiк 31 грудня 2013 31 грудня
року 2012 року
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю через
прибутки та збитки* (1,408) 11,127 12,535
Нарахованi страховi премiї для компанiї пiд
спiльним контролем 131 - Медичне страхування спiвробiтникiв у компанiї пiд
спiльним контролем (84) (5) (42)
Оренда рухомого майна у компанiї пiд спiльним
контролем (96 ) - Адмiнiстративнi витрати ( витрати на провiдний
управлiнський персонал) (2,685) - * Збиток вiд змiни справедливої вартостi iнвестицiї в
ПрАТ «СК«ПЗУ Україна» в розмiрi 1,274 тисяч
гривень за рiк,
що закiнчився 31 грудня 2014 року було включено до
звiту про сукупний дохiд (2013: 1,408 тисяч гривень).
25 Подiї пiсля звiтної дати
(а) Девальвацiя функцiональної валюти
Пiсля звiтної дати вiдбулася девальвацiя української
гривнi бiльше нiж на 40% порiвняно з 31 грудня 2014
р. Потенцiйний вплив цього на фiнансову звiтнiсть
Компанiї розкритий у примiтцi 22(г)(iv).
(б) Зменшення наявностi iноземної валюти на ринку
Пiсля звiтної дати в Українi вiдбулося подальше
поглиблення дефiциту надходження iноземної
валюти. Офiцiйнi курси обмiну валют, встановленi
НБУ, не обов’язково вiдображають курси обмiну, за
якими iноземнi валюти є наявними на звiтну дату.
Вiдповiдно, iснує ризик, що Компанiя може
виявитися не в змозi придбати достатнi обсяги
iноземної
валюти для того, щоб розрахуватися за своїми
зобов’язаннями, деномiнованими в iноземнiй валютi.
(в) Змiна методу обчислення податку на прибуток
1 сiчня 2015 р. в Українi набирають чинностi змiни до
Податкового кодексу, згiдно з якими був змiнений
метод обчислення податку на прибуток для страхових
компанiй (див. примiтку 14).
(г) Зниження кредитного рейтингу банкiв
Пiсля звiтної дати рейтингове агентство Fitch Ratings
понизило рейтинги двох українських державних
банкiв, в яких станом на 31 грудня 2014 р. Компанiєю
було розмiщено частину грошей та їх еквiвалентiв на

загальну суму 57,021 тисяч гривень, з рiвня “Iстотний
кредитний ризик” до рiвня “Дуже високий рiвень
кредитного ризику”. Одним з визначальних факторiв,
що вплинув на зниження кредитних рейтингiв банкiв,
згiдно з повiдомленням рейтингового
агентства, була заява Мiнiстерства фiнансiв про
реструктуризацiю суверенного боргу країни, в яку
було включено зовнiшню заборгованiсть державних
банкiв.
Керівник

Шолига Збiгнев Кшиштоф

Головний бухгалтер

Мартиненко Л.П.
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "ПЗУ Україна
страхування життя"

за ЄДРПОУ

32456224

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

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

2000

153835

119433

Чисті зароблені страхові премії

2010

153835

119433

Премії підписані, валова сума

2011

154303

119857

Премії, передані у перестрахування

2012

468

424

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

( 108 )

( 61 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 19888 )

( 12209 )

Валовий:
прибуток

2090

133839

107163

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

185577

53335

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1008

862

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

363

285

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 10152 )

( 7494 )

Витрати на збут

2150

( 74817 )

( 60495 )

Інші операційні витрати

2180

( 7374 )

( 796 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

( 1274 )

( 1408 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( -144347 )

( -15503 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

45402

27537

Інші доходи

2240

112793

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 488 )

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

13360

12034

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

6579

5269

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

6781

6765

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та

2415

0

0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

спільних підприємств
Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

6781

6765

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

877

933

Витрати на оплату праці

2505

11328

9247

Відрахування на соціальні заходи

2510

2533

2303

Амортизація

2515

303

319

Інші операційні витрати

2520

284149

121588

Разом

2550

299190

134390

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

187011

187011

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

187011

187011

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

36

36

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

14 Податок на прибуток
Згiдно з податковим законодавством, чинним на
кiнець дня 31 грудня 2014 року, застосовна ставка
оподаткування прибутку Компанiї в 2014 та 2013
роках становить 3% валової суми страхових премiй за
укладеними договорами страхування, за
вирахуванням премiй переданих у перестрахування,
за винятком договорiв страхування життя. Ставка
податку на прибуток вiд дiяльностi, не пов’язаної iз
страхуванням, починаючи з 1 сiчня 2014 року
становить 18%
(2013: 19%).На пiдставi законодавства, прийнятого у
груднi 2014 року, з 1 сiчня 2015 року в Українi
набирають чинностi змiни до Податкового Кодексу.
Серед iнших змiн – змiна методу обчислення податку
на прибуток для страхових компанiй. Починаючи з 1
сiчня 2015 року, страховики сплачують:
• податок на прибуток у розмiрi 3% вiд валової суми
страхових премiй за укладеними договорами
страхування, за винятком договорiв страхування
життя;
• податок на прибуток, що розраховується за ставкою

18% вiд суми прибутку до оподаткування за рiк; при
цьому нарахований страховиком податок на прибуток
за ставкою 3% зменшує прибуток до оподаткування
такого страховика. Також iснують рiзнi тлумачення
щодо вимог до розрахунку податку на прибуток за
ставкою 18%.
Компоненти витрат з податку на прибуток за рiк, що
закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 2014 2013
Витрати з поточного податку на прибуток 6,985 4,857
(Вигода) витрати з вiдстроченого податку на
прибуток:
виникнення i сторно тимчасових рiзниць (406) 412
Усього витрати з податку на прибуток 6,579 5,269
Узгодження дiючої ставки оподаткування
Рiзниця мiж очiкуваною загальною сумою витрат з
податку на прибуток, пiдрахованою iз застосуванням
дiючої ставки оподаткування до чистої суми
зароблених премiй, i фактичною сумою витрат з
податку на прибуток представлена таким чином:
(у тисячах гривень) 2014 % 2013 %
Чиста сума зароблених премiй 153,835 100.00%
119,433 100.00%
Податок на страховi премiї за застосовною ставкою --Податковий ефект статей, що не оподатковуються та
не
вiдносяться на валовi витрати 2,913 1.89% 2,983
2.50%
Статтi, що оподатковуються за ставкою 18% (19% за
2013
рiк) 3,666 2.38% 2,286 1.91%
Усього витрати з податку на прибуток 6,579 4.26%
5,269 4.41%
Рiзниця мiж очiкуваною загальною сумою витрат з
податку на прибуток, пiдрахованою iз застосуванням
дiючої ставки оподаткування до (збитку) прибутку до
оподаткування, i фактичною сумою витрат з податку
на прибуток представлена таким чином:
(у тисячах гривень) 2014 % 2013 %
Прибуток до оподаткування 13,360 100.00% 12,034
100.00%
Податок на страховi премiї за застосовною ставкою --Податковий ефект статей, що не оподатковуються та
не
вiдносяться на валовi витрати 2,913 21.80% 2,983
24.79%
Статтi, що оподатковуються за ставкою 18% (19% за
2013
рiк) 3,666 27.44% 2,286 18.99%
Усього витрати з податку на прибуток 6,579 49.24%

5,269 43.78%
Визнанi вiдстроченi податковi активи i зобов’язання
Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання Компанiї
на 31 грудня вiдносяться до таких статей:
(у тисячах гривень)
2014 2013
Актив Зобов’я- Чиста Актив Зобов’я- Чиста
занн сума зання сума
Страхова та iнша дебiторська заборгованiсть - - - 22 22
Фiнансовi iнвестицiї - (507) (507) 58 (612) (554)
Iнше 475 (5) 470 89 - 89
Усього визнаних вiдстрочених податкових
активiв (зобов’язань) 475 (512) (37) 169 (612) (443)
Змiни визнаних тимчасових рiзниць протягом року
Змiни визнаних тимчасових рiзниць протягом року,
що закiнчився 31 грудня 2014 року,представленi
таким чином:
(у тисячах гривень)
Сальдо на Визнано у Сальдо на
1 сiчня прибутку 31 грудня
2014 р. або збитку 2014 р.
Страхова та iнша дебiторська заборгованiсть 22 (22) Фiнансовi iнвестицiї (554) 47 (507)
Iнше 89 381 470
(443) 406 (37)
Змiни визнаних тимчасових рiзниць протягом року,
що закiнчився 31 грудня 2013 року,представленi
таким чином:
(у тисячах гривень)
Сальдо на Визнано у Сальдо на
1 сiчня прибутку 31 грудня
2013 р. або збитку 2013 р.
Страхова та iнша дебiторська заборгованiсть 167 (145
) 22
Фiнансовi iнвестицi (501) (53) (554)
Iнше 303 (214) 89
(31) (412) (443)
15 Чиста сума страхових премiй
Чистi сума страхових премiй за рiк, що закiнчився 31
грудня 2014 року, представлена таким чином:
(у тисячах гривень) За договорами За iншими За
договорами За iншими Усього
страхування, договорами страхування договорами
якими накопичу- життя лише на страхування
передбачено вального випадок смертi життя
досягнення страхування
застрахованою
особою
визначеного
договором вiку

Валовi страховi премiї 3,880 114,925 30,255 5,243
154,303
Страховi премiї переданi в
перестрахування - (359) (48) (61) (468)
Чиста сума страхових премiй 3,880 114,566 30,207
5,182 153,835
Чистi заробленi премiї за рiк, що закiнчився 31
грудня 2013 року, були представленi таким чином:
(у тисячах гривень) За договорами За iншими За
договорами За iншими Усього
страхування, якими договорами страхування
договорами
передбачено накопичу- життя лише на страхування
досягнення вального випадок смертi життя
застрахованою страхування
особою визначеного
договором вiку

Валовi страховi премiї 2,903 98,002 15,062 3,890
119,857
Страховi премiї переданi в
перестрахування - (108) (63) (253) (424)
Чиста сума страхових премiй 2,903 97,894 14,999
3,637 119,433
16 Чистi понесенi збитки за страховими виплатами
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами за
роки, що закiнчилися 31 грудня 2014 рокута 2013
року, були представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 2014 2013
Викупнi суми при розiрваннi договорiв страхування
життя (рядок 2070) 8,174 4,491
Збитки по дожиттю (рядок 2070) 2,715 353
Збитки по смертi, нещасним випадкам, або здоров'ю
(рядок 2070) 9,573 7,365
Всього страхових вiдшкодувань 20,462 12,209
Доля перестраховика в збитках по нещасним
випадкам, або здоров'ю
(рядок 2070) (574) Чистi понесенi збитки за страховими виплатами
19,888 12,209
Затрати на врегулювання збиткiв (рядок 2050) 108 61
Усього 19,996 12,270
17 Iншi операцiйнi доходи та iншi доходи
Iншi операцiйнi доходи та iншi доходи за роки, що
закiнчилися 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013
року, представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 2014 2013
Iншi операцiйнi доходи
Доходи вiд операцiйної оренди 454 450
Доходи вiд переоцiнки активiв 363 285

Доходи вiд списання кредиторської заборгованостi
189 94
Iншi доходи 2 33
Всього iншi операцiйнi доходи (рядок 2120) 1,008 862
Iншi доходи
Доходи вiд змiни курсу валют 112,793 Всього iншi доходи (рядок 2240) 112,793 Доходи вiд змiни курсових валют за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2014 року, не включають в себе
ефект змiни курсу валют на страховi резерви за
договорами страхування життя,
деномiнованими в iноземнiй валютi. Змiна страхових
резервiв показана у примiтцi 11.
18 Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати за роки, що закiнчилися 31
грудня 2014 року та 31 грудня 2013
року,представленi таким чином:
(у тисячах гривень) 2014 2013
Виплати спiвробiтникам та вiдповiднi вiдрахування
6,202 3,024
Оренднi витрати 1,580 1,383
Професiйнi послуги 803 860
Комiсiї банкiв 333 249
Витрати на обслуговування та ремонт 137 297
Витрати на вiдрядження 137 82
Телекомунiкацiйнi витрати 111 96
Комунальнi послуги 94 119
Членськi внески 75 68
Витрати на навчання 73 21
Поштовi витрати 68 69
Амортизацiйнi витрати 53 154
Витрати на страхування 25 22
Представницькi витрати 7 20
Податки, iншi нiж податок на прибуток 4 576
Витрати на рекламу 2 132
Iнше 448 322
Адмiнiстративнi витрати 10,152 7,494
19 Витрати на збут
Витрати на збут за роки, що закiнчилися 31 грудня
2014 року та 31 грудня 2013 року,включали:
(у тисячах гривень) 2014 2013
Комiсiї та бонуси агентам, брокерам та iншим
посередникам 61,006 46,939
Усього комiсiйних витрат 61,006 46,939
Виплати спiвробiтникам та вiдповiднi вiдрахування
7,659 7,949
Оренднi витрати 2,632 2,638
Витрати на пiдтримку агентiв 1,178 Витрати на рекламу 647 485
Поштовi витрати 546 532
Амортизацiйнi витрати 250 165
Телекомунiкацiйнi витрати 218 285

Витрати на обслуговування та ремонт 179 168
Витрати на вiдрядження 117 48
Витрати на навчання агентiв, брокерiв та iнших
посередникiв 36 374
Маркетинговi витрати 7 23
Iнше 342 889
Усього iнших витрат на збут 13,811 13,556
Витрати на збут 74,817 60,495
20 Фiнансовi доходи
Фiнансовi доходи за рiк, якi закiнчився 31 грудня,
представленi наступним чином:
(у тисячах гривень) 2014 2013
Доходи вiд управлiння активами 1,545 Процентнi доходи вiд фiнансових активiв
утримуваних до погашення 12,430 12,640
Процентнi доходи за депозитами 31,110 14,697
Процентнi доходи за грошовими коштами та їхнiми
еквiвалентами 317 200
Усього фiнансових доходiв 45,402 27,537
21 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 балансову та справедливу
вартiсть фiнансових активiв i фiнансових
зобов’язань на 31 грудня 2014 р.:
(у тисячах гривень) СВЧПЗ Кредити та Iншi активи i
Загальна Справедлива
дебiторська зобов’язання, балансова вартiсть
заборгованiсть оцiненi за вартiсть
амортизованою
вартiстю

Грошовi кошти та їх еквiваленти - 147,218 - 147,218
147,218
Страхова та iнша дебiторська
заборгованiсть - 7,348 - 7,348 7,348
Фiнансовi iнвестицiї 19,626 123,387 167,752 310,765
304,852
Усього фiнансовi активи 19,626 277,953 167,752
465,331 459,418
Поточна кредиторська
заборгованiсть - - 12,609 12,609 12,609
Усього фiнансовi зобов’язання - - 12,609 12,609
12,609
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 аналiзує 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 ґрунтуються 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 продажуактиву або
сплачена при передачi зобов’язання у ходi звичайної
операцiї мiж учасникамиринку 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 2014 р. та 31 грудня 2013 р. справедлива
вартiсть активiв Компанiї, що вiдображенi у цiй
окремiй фiнансовiй звiтностi за справедливою
вартiстю була представлена
таким чином:
(у тисячах гривень) Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3
31 грудня 2014 року
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток 9,772 - 9,853
Iнвестицiйна нерухомiсть - 4,891 31 грудня 2013 року
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток 3,990 - 11,127
Iнвестицiйна нерухомiсть - 4,528 Справедлива вартiсть iнвестицiї в акцiї ПрАТ
«Страхова компанiя «ПЗУ Україна», що не
котируються на бiржi, вiднесена до 3 рiвня iєрархiї
справедливої вартостi. Станом на 31 грудня 2014
року та 31 грудня 2013 року справедлива вартiсть
iнвестицiї в акцiї ПрАТ СК «ПЗУ Україна» становила
9,853 тисяч гривень та 11,127 тисяч гривень,
вiдповiдно.
Будь який рух у третьому рiвнi iєрархiї
представлений виключно змiною справедливої
вартостi активiв.
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 2014 року
та 31 грудня 2013 року використовувалась ставка
дисконтування, визначена з урахуванням ризикiв
емiтента, у розмiрi 25% та 18,5% вiдповiдно.
Наведена таблиця демонструє чутливiсть моделi до
змiни ставки дисконтування на 1%:
(у тисячах гривень)
31 грудня 2014 року 31 грудня 2013 року
Балансова Балансова
вартiсть % змiни вартiсть % змiни
Припущення
Ставка дисконтування -1% 10,518 6.7% 12,500 9.67%
Ставка дисконтування +1% 9,246 -6.2% 10,400 -8.54%
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 2014 року:
(у тисячах гривень) Рiвень 1 Рiвень 2 Загальна
Загальна
справедлива балансова
вартiсть вартiсть
Фiнансовi активи, що не вiдображаються за
справедливою вартiстю
Грошовi кошти та їх еквiваленти - 147,218 147,218
147,218
Страхова та iнша дебiторська заборгованiсть - 7,348
7,348 7,348
Фiнансовi iнвестицiї 161,840 123,387 285,227 291,140
Усього 161,840 277,953 439,793 445,706
Фiнансовi зобов’язання
Поточна кредиторська заборгованiсть - 12,609 12,609
12,609
Усього - 12,609 12,609 12,609
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 2013 року:
(у тисячах гривень) Рiвень 1 Рiвень 2 Загальна
Загальна

справедлива балансова
вартiсть вартiсть
Фiнансовi активи, що не вiдображаються за
справедливою вартiстю
Грошовi кошти та їх еквiваленти - 40,056 40,056
40,056
Страхова та iнша дебiторська заборгованiсть - 5,642
5,642 5,642
Фiнансовi iнвестицiї 72,282 137,002 209,284 209,284
Усього 72,282 182,700 254,982 254,982
Фiнансовi зобов’язання
Поточна кредиторська заборгованiсть - 11,150 11,150
11,150
Усього - 11,150 11,150 11,150
Керівник

Шолига Збiгнев Кшиштоф

Головний бухгалтер

МартмненкоЛ.П.
КОДИ
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число)

Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "ПЗУ Україна
страхування життя"

Підприємство

за ЄДРПОУ

32456224

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

1

2

3

4

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

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

5

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

81

78

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

323

209

Надходження від боржників неустойки (штрафів,
пені)

3035

0

0

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від операційної оренди

3040

551

535

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

151341

120822

Надходження фінансових установ від повернення
позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

651

91

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 10036 )

( 9000 )

Праці

3105

( 8870 )

( 7071 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 2868 )

( 2311 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток

3116

( 5146 )

( 5601 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість

3117

( 113 )

( 221 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 2703 )

( 1727 )

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 76 )

( 68 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

( 80474 )

( 58518 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 31 )

( 65 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

42635

37152

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

61736

76096

необоротних активів

3205

0

91

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

44417

27888

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

201390

136017

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 111494 )

( 31178 )

необоротних активів

3260

( 625 )

( 636 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Витрачання на придбання дочірнього підприємства
та іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

( 145329 )

( 239364 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

50095

31086

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 грошових коштів за звітний період

3400

92730

6066

Залишок коштів на початок року

3405

40056

34186

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

14432

196

Залишок коштів на кінець року

3415

147218

40056

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Примітки

До рядкiв 3290 «Iншi платежi» та 3250 «Iншi
надходження» входять вкладення та погашення
банкiвських депозитiв строком
бiльше 100 днiв.
** До рядку 3410 «Вплив змiни валютних курсiв на
залишок коштiв» за звiтний перiод через обмеження
форми звiту про рух
грошових коштiв, наданої регулятором, включено
резерв пiд знецiнення коштiв, розмiщених в АТ
«Дельта Банк» на суму 5,000
тисяч гривень (Примiтка 9) та дохiд вiд курсових
рiзниць на суму 9,432 тисячi гривень.

Керівник

Шолига Збiгнев Кшиштоф

Головний бухгалтер

Мартиненко Л.П.
КОДИ

Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "ПЗУ Україна
страхування життя"

за ЄДРПОУ

32456224

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

1

Код
рядка
2

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від
звичайної діяльності до
оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних
активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових
різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від
реалізації необоротних активів,
утримуваних для продажу та
груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від
реалізації фінансових
інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних
активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення)
витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за товари,
роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на
прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу
частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання
частки в дочірньому
підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів
за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок
року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів
на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Товариство склалає та надає до контролюючих
органiв Звiт про руз грошових коштiв за прямим
методом.

Керівник

Шолига Збiгнев Кшиштоф

Головний бухгалтер

Мартиненко Л.П.
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)

Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "ПЗУ Україна
страхування життя"

Підприємство

за ЄДРПОУ

32456224

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

1

Код Зареєстрований Капітал у Додатковий Резервний
рядка
капітал
дооцінках
капітал
капітал

Нерозподілений
Неоплачений В
прибуток
капітал
(непокритий
збиток)

2

3

4

5

6

7

8

Залишок на
початок року

4000

18701

0

82071

0

-61088

0

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

18701

0

82701

0

-61088

0

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

6765

0

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

Дооцінка

4111

0

0

0

0

0

0

(уцінка)
необоротних
активів
Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій

4260

0

0

0

0

0

0

(часток)
Перепродаж
викуплених акцій 4265
(часток)

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій 4270
(часток)

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
4291
частки в
дочірньому
підприємстві

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

6781

0

Залишок на
кінець року

4300

18701

0

82701

0

-54307

0

Примітки

Власний капiтал
(а) Зареєстрований капiтал
На 31 грудня 2014 р. та 31 грудня 2013 р.
зареєстрований капiтал становить 18,701 тисяч
гривень, який складається з 187,011 простих iменних
акцiй номiнальною вартiстю 100 гривень
кожна. Зареєстрований капiтал повнiстю сплачено
грошовими коштами.
Згiдно зi статутом Компанiї, станом на 31 грудня
2014 року та 31 грудня 2013 року
акцiонерний капiтал був розподiлений таким чином:
31 грудня 2014 року 31 грудня 2013 року
Акцiонер Частка Кiлькiсть Частка Кiлькiсть
володiння,% акцiй володiння,% 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 100.0000 187,011 100.0000 187,011
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2014 р.,
дивiденди не оголошувалися i невиплачувалися.
(б) Регуляторнi вимоги
Компанiя зобов’язана дотримуватися показникiв
достатностi капiталу, визначенихрегуляторними

вимогами. Закон України «Про страхування» та iншi
нормативнi акти мiстятьтакi вимоги:
• Компанiя повинна створити гарантiйний фонд, що
складається з резервного капiталу,додаткового
оплачуваного капiталу (якщо такий є) та
нерозподiленого прибутку;
• чистi активи Компанiї мають перевищувати
розрахункове нормативне значення, щобазується на
фактичних iсторичних даних Компанiї;
• створенi резерви за договорами страхування мають
бути покритi диверсифiкованимилiквiдними
активами;
• сума статутного капiталу суб’єкта господарювання,
який здiйснює дiяльнiсть у сферiстрахування життя,
повинна складати мiнiмум 1,500 тисяч євро. Згiдно зi
змiнами доЗакону України “Про страхування”, що
були набули чинностi 17 травня 2013 року,
сумастатутного капiталу суб’єкта господарювання,
який здiйснює дiяльнiсть у сферiстрахування життя,
повинна складати мiнiмум 10,000 тисяч євро, проте,
вiдповiдно долиста Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансовихпослуг (далi – «Нацкомфiнпослуг») №56512-11 вiд 19 квiтня 2013 року, страховикам, якiбули
створенi до набуття чинностi вищевказаними змiнами
до зазначеного закону, не
потрiбно приводити свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть
iз зазначеним законом у частинiзбiльшення розмiру
статутного капiталу. Якщо вимоги Нацкомфiнпослуг
стосовновищезазначеного будуть змiненi, Компанiя
може бути зобов’язана збiльшити розмiрстатутного
капiталу.
Станом на 31 грудня 2014 р. та 31 грудня 2013 р.,
Компанiя виконує всi цi вимоги.
Керівник

Шолига Збiгнев Кшиштоф

Головний бухгалтер

Мартиненко Л.П.

