
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.  

Голова Правлiння       Шишко Мачей 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
25.04.2016 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2015 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

20782312 

4. Місцезнаходження 

Київська, Шевченкiвський, 04053, м.Київ, вул. Ciчових Стрiльцiв, 40 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044)238-62-38 (044) 581-04-55 

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 25.04.2016 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України 76   26.04.2016 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація 

розміщена на власній 

сторінці 

http://www.pzu.com.ua/about/finance/personal-

information.html  

в мережі 

Інтернет 25.04.2016 

  (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 X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 
 



кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 

року 

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які 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  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

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. В 

Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря. Посадовi особи не 

володiють акцiями емiтента. Дивiденди в 2015 роцi не виплачувались. 

Облiгацiї в 2015 роцi компанiєю не випускались. Сертифiкатiв у 2015 роцi 

компанiя не видавала. Цiннi папери крiм акцiй у 2015 роцi не випускались. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А01 

3. Дата проведення державної реєстрації 

05.01.1999 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

17953670.00 

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) 

488 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя 

65.20 Перестрахування 

 

10. Органи управління підприємства 

Вищим органом управлiння є Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада Товариства. Правлiння 

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 

26508001334127 

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 

26508001334127 

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 МЕДИЧНИХ ВИТРАТ 
АВ № 

500115 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова. 

  

ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ВIД НЕЩАСНИХ ВИПАДКIВ НА 

ТРАНСПОРТI 

АВ № 

500103 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРIМ ЗАЛIЗНИЧНОГО, 

НАЗЕМНОГО, ПОВIТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ 

(МОРСЬКОГО ВНУТРIШНЬОГО ТА IНШИХ ВИДIВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТУ), ВАНТАЖIВ ТА БАГАЖУ 

(ВАНТАЖОБАГАЖУ)]; 

АВ № 

500113 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Лыцензыя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖIВ ТА БАГАЖУ 

(ВАНТАЖОБАГАЖУ) 

АВ № 

500114 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова. 

  

СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРIМ 

ЗАЛIЗНИЧНОГО) 

АВ № 

500102 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова. 



  

СТРАХУВАННЯ ЦИВIЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI 

ВЛАСНИКIВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ПЕРЕВIЗНИКА); 

АВ № 

500098 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова. 

  

СТРАХУВАННЯ ВIД НЕЩАСНИХ ВИПАДКIВ 
АВ № 

500112 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Лыцензыя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ПЕРЕД ТРЕТIМИ 

ОСОБАМИ [КРIМ ЦИВIЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI 

ВЛАСНИКIВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ, 

ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВЛАСНИКIВ ПОВIТРЯНОГО 

ТРАНСПОРТУ, ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВЛАСНИКIВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ 

ПЕРЕВIЗНИКА) 

АВ № 

500104 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ВРОЖАЮ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

КУЛЬТУР I БАГАТОРIЧНИХ НАСАДЖЕНЬ ДЕРЖАВНИМИ 

СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПIДПРИЄМСТВАМИ, 

ВРОЖАЮ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР I ЦУКРОВИХ БУРЯКIВ 

СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПIДПРИЄМСТВАМИ ВСIХ 

ФОРМ ВЛАСНОСТI 

АВ № 

500116 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис 

Розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 

23.06.2015 року було анульовано лiцензiю на 

провадження страхової дiяльностi у формi 

обов’язкового страхування врожаю 

сiльськогосподарських культур i багаторiчних 

насаджень державними сiльськогосподарськими 

пiдприємствами, врожаю зернових культур i 

цукрових бурякiв сiльськогосподарськими 

пiдприємствами всiх форм власностi серiї АВ № 

500116, виданої ПрАТ СК «ПЗУ Україна», 

оскiльки даний вид страхування в Українi 

вiдсутнiй i саме з цiєї причини ПрАТ СК «ПЗУ 

Україна» не здiйснює страхування по даному 

виду. 

  

СТРАХУВАННЯ ЦИВIЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI 

ВЛАСНИКIВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ 

АГ № 

569236 
14.01.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 



України 

Опис Лiцензiя безстрокова. 

  

СТРАХУВАННЯ КРЕДИТIВ (У ТОМУ ЧИСЛI 

ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ПОЗИЧАЛЬНИКА ЗА НЕПОГАШЕННЯ 

КРЕДИТУ) 

АВ № 

500108 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова. 

  

СТРАХУВАННЯ СУДОВИХ ВИТРАТ 
АВ № 

500123 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ВИДАНИХ ГАРАНТIЙ (ПОРУК) ТА 

ПРИЙНЯТИХ ГАРАНТIЙ 

АВ № 

500110 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ПОВIТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ 
АВ № 

500106 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО 

ВНУТРIШНЬОГО ТА IНШИХ ВИДIВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ) 

АВ № 

500101 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ПРАЦIВНИКIВ ВIДОМЧОЇ (КРIМ 

ТИХ, ЯКI ПРАЦЮЮТЬ В УСТАНОВАХ I ОРГАНIЗАЦIЯХ, ЩО 

ФIНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ) ТА 

СIЛЬСЬКОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ I ЧЛЕНIВ ДОБРОВIЛЬНИХ 

ПОЖЕЖНИХ ДРУЖИН (КОМАНД) 

АВ № 

500105 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

Необмежена 



послуг 

України 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

АВIАЦIЙНЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВIЛЬНОЇ АВIАЦIЇ 
АВ № 

500099 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ`Я НА ВИПАДОК ХВОРОБИ 
АВ № 

500121 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ (БЕЗПЕРЕРВНЕ СТРАХУВАННЯ 

ЗДОРОВ`Я) 

АВ № 

500120 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ IНВЕСТИЦIЙ 
АВ № 

500109 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ФIНАНСОВИХ РИЗИКIВ 
АВ № 

500122 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ВIД ВОГНЕВИХ РИЗИКIВ ТА РИЗИКIВ 

СТИХIЙНИХ ЯВИЩ 

АВ № 

500100 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

Необмежена 



фiнансових 

послуг 

України 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВЛАСНИКIВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ 

ПЕРЕВIЗНИКА) 

АВ № 

500111 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВЛАСНИКIВ 

ПОВIТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ПЕРЕВIЗНИКА) 

АВ № 

500107 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ЦИВIЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI 

ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЩО МАЮТЬ У ВЛАСНОСТI ЧИ 

IНШОМУ ЗАКОННОМУ ВОЛОДIННI ЗБРОЮ, ЗА ШКОДУ, ЯКА 

МОЖЕ БУТИ ЗАПОДIЯНА ТРЕТIЙ ОСОБI АБО ЇЇ МАЙНУ 

ВНАСЛIДОК ВОЛОДIННЯ, ЗБЕРIГАННЯ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ 

ЦIЄЇ ЗБРОЇ 

АВ № 

500124 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI СУБ`ЄКТIВ 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖIВ НА ВИПАДОК 

НАСТАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛIДКIВ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННI 

НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖIВ 

АВ № 

500119 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ЦИВIЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI СУБ`ЄКТIВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ШКОДУ, ЯКУ МОЖЕ БУТИ 

ЗАПОДIЯНО ПОЖЕЖАМИ ТА АВАРIЯМИ НА ОБ`ЄКТАХ 

ПIДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ 

ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНI ОБ`ЄКТИ ТА ОБ`ЄКТИ, 

ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ НА ЯКИХ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ  

АВ № 

500118 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВЛАСНИКIВ СОБАК 

(ЗА ПЕРЕЛIКОМ ПОРIД, ВИЗНАЧЕНИХ КАБIНЕТОМ 

МIНIСТРIВ УКРАЇНИ) ЩОДО ШКОДИ, ЯКА МОЖЕ БУТИ 

АВ № 

500117 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

Необмежена 



ЗАПОДIЯНА ТРЕТIМ ОСОБАМ ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦIЇ 
АЕ № 

198606 
29.01.2013 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферi 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

україни 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ПРЕДМЕТА IПОТЕКИ ВIД РИЗИКIВ 

ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ, ВИПАДКОВОГО 

ПОШКОДЖЕННЯ АБО ПСУВАННЯ 

АД № 

039917 
13.09.2012 

Державна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферi 

ринкiв 

фiнансових 

послуг  

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ПРЕДМЕТА IПОТЕКИ ВIД РИЗИКIВ 

ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ, ВИПАДКОВОГО 

ПОШКОДЖЕННЯ АБО ПСУВАННЯ 

АЕ № 

198605 
29.01.2013 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферi 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

україни  

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ЦИВIЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI 

ПРИВАТНОГО НОТАРIУСА 

АЕ № 

198604 
29.01.2013 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферi 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

україни 

Необмежена 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СОС СЕРВIС Україна" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

32073682 

4) місцезнаходження 

04053, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 40 

5) опис 

Товариство володiє часткою статутного капiталу у розмiрi 100% 

1) найменування 

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

2) організаційно-правова форма 

111 

3) код за ЄДРПОУ 

32456224 

4) місцезнаходження 

м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв 42 

5) опис 

Товариство володiє часткою статутного капiталу у розмiрi 46,5224% 

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 
89.9678 

Акцiонерне товариство 

"Повшехни Заклад Убезпечень 

на Жицє" 

010572705 
00133Польща Варшава 

Алея Яна Павла, 24 
0.0043 

Приватне акцiонерне 

товариство "Страхова компанiя 

"ПЗУ Україна страхування 

життя" 

32456224 
04053Україна Київ 

Сiчових Стрiльцiв, 42 
10.0279 

Прізвище, ім"я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Усього 100.000000000000 

V. Інформація про посадових осіб емітента 



6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Голова Правлiння 

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

Шишко Мачей 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

9 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПрАТ СК "ПЗУ Україна" Член Правлiння 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

01.06.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язкi згiдно статуту. Змiни у персональному складi службових осiб 

вiдбулись в зв'язку з закiнченням термiну дiї контрактiв попереднiх посадових осiб. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа не надавала згоди на розкриття своїх 

паспортних даних. Стаж керiвної роботи 9 рокув. 

* 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 Правлiння 

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

Щербина Вiталiй Георгiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

23 



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор департаменту управлiння продуктами ПрАТ СК "ПЗУ Україна" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

01.06.2014 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язкi згiдно статуту. Змiни у персональному складi службових осiб 

вiдбулись в зв'язку з закiнченням термiну дiї контрактiв попереднiх посадових осiб. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Особа не надавала згоди на розкриття своїх 

паспортних даних. Стаж керiвної роботи 23 роки. 

* 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 Врублевський 

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)** 

17 

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) 

27.04.2015 3 роки 

9) Опис 

Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 46 вiд 01.12.2014 року) було обрано на посаду Члена 

Наглядової ради. Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 47 вiд 27 квiтня 2015 року) було 

переобрано на посаду Члена Наглядової ради на новий термiн. Повноваження та обов'язки згiдно 

статуту. Надає послуги на пiдставi безоплатного договору. Не має непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 17 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 

Голова 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)** 

17 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Член Правлiння ПЗУ СА на Жиче 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.04.2015 3 роки 

9) Опис 

Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 46 вiд 01.12.2014 року) було обрано на посаду Члена 

Наглядової ради. До 11.12.2014 року перебував на посадi Члена Наглядової ради i згiдно Рiшення 

Наглядової ради № 17/2014 вiд 11.12.2014 року був обраний Головою Наглядової ради. Рiшенням 

зборiв акцiонерiв (Протокол № 47 вiд 27 квiтня 2015 року) було переобрано на посаду Члена 

Наглядової ради на новий термiн. До 22.07.2015 року перебував на посадi Члена Наглядової ради i 

згiдно Рiшення Наглядової ради № 7/2015 вiд 22.07.2015 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 17 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)** 

7 

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) 

27.04.2015 3 роки 

9) Опис 

Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 41 вiд 23.09.2011 р.) було обрано на посаду 

Ревiзора.Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 47 вiд 27 квiтня 2015 року) було переобрано на 

посаду Ревiзора на новий термiн.Повноваження та обов'язки згiдно статуту. Надає послуги на 

пiдставi безоплатного договору. 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 

Головний Бухгалтер 

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

Зiнакова Олена Едуардiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1961 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

25 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер ВАТ СК "Алькона" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

14.05.2007 на невизначений термiн 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки згiдно статуту. Надає послуги на пiдставi трудового договору. Не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 25 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)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Член Правлiння ПЗУ СА  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.04.2015 3 роки 

9) Опис 

Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 46 вiд 01.12.2014 року) було обрано на посаду Члена 

Наглядової ради.Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 47 вiд 27 квiтня 2015 року) було 

переобрано на посаду Члена Наглядової ради на новий термiн.Повноваження та обов'язки згiдно 

статуту. Надає послуги на пiдставi безоплатного договору. Не має непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 12 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)** 

21 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Член Правлiння ПЗУ СА 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.04.2015 3 роки 

9) Опис 



Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 46 вiд 01.12.2014 року) було обрано на посаду Члена 

Наглядової ради.Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 47 вiд 27 квiтня 2015 року) було 

переобрано на посаду Члена Наглядової ради на новий термiн. Повноваження та обов'язки згiдно 

статуту. Надає послуги на пiдставi безоплатного договору. Не має непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 21 рiк. 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)** 

21 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Член Правлiння ПЗУ СА 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.04.2015 3 роки 

9) Опис 

Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 46 вiд 01.12.2014 року) було обрано на посаду Члена 

Наглядової ради.Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 47 вiд 27 квiтня 2015 року) було 

переобрано на посаду Члена Наглядової ради на новий термiн. Повноваження та обов'язки згiдно 

статуту. Надає послуги на пiдставi безоплатного договору. Не має непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 21 рiк. 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 

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Акцiонерне товариство 

"Повшехни Заклад 

Убезпечень СА" 

0000009831 

00133 Польща немає 

Варшава Алея Яна Павла, 

24 

1615252 89.00000000000 1615252 0 0 0 

Приватне акцiонерне 

товариство "Страхова 

компанiя "ПЗУ Україна 

страхування життя" 

32456224 

04053 Україна 

Шевченкiвський Київ 

Сiчових Стрiльцiв, 42 

180038 10.00000000000 180038 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Усього 1795335 99.9957 1795335 99.9957 0 0 

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

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
27.04.2015 

Кворум 

зборів** 
100.00 

Опис 

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” за 2014 рiк 

за наслiдками розгляду звiту Правлiння ПрАТ СК “ПЗУ Україна”. 

4. Прийняття рiшення про затвердження результатiв дiяльностi ПрАТ СК “ПЗУ Україна” за 2014 рiк 

за наслiдками розгляду звiту та висновку Ревiзора ПрАТ СК “ПЗУ Україна”. 

5. Прийняття рiшення про затвердження результатiв дiяльностi ПрАТ СК “ПЗУ Україна” за 2014 рiк 

за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ СК “ПЗУ Україна”. 

6. Затвердження рiчного звiту ПрАТ СК “ПЗУ Україна” за 2014 рiк. 

7. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв ПрАТ СК “ПЗУ Україна” 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 їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 

пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 

11. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора). 

Питання 1-8,10,11, що розглядались на зборах акцiонерiв були розглянутi та прийнятi акцiонерами 

(представниками). Питання 9, що розглядалось на зборах акцiонерiв не було прийнято акцiонерами 

(представниками). Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавало Правлiння 

Товариства. Iнiцiатором проведення зборiв виступала Наглядова Рада Товариства. 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
11.11.2015 

Кворум 

зборів** 
100.00 

Опис 

1. Про обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв Товариства. 

2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборiв Товариства. 

3. Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй 

iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 

4. Про прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства (iз зазначенням перелiку осiб, 

якi є учасниками такого розмiщення). 

5. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноважень щодо: 

• внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; 

• прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв iз першими власниками у 

процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з 

першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);  

• затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй;  

• затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; 

• затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; 

• прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;  

• повернення внескiв унесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством 

строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення 

акцiй органом Товариства, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про 

вiдмову вiд розмiщення акцiй;  

• письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання 



розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та 

опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 

6. Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження: 

отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд використання свого переважного 

права на придбання акцiй, стосовно яких прийняте рiшення про розмiщення (у разi якщо це 

передбачено умовами приватного розмiщення акцiй);  

проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання 

акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення;  

проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв iз першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй;  

проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати 

здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. 

 

Всi питання, що розглядались на зборах акцiонерiв були розглянутi та прийнятi акцiонерами 

(представниками). Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавало Правлiння 

Товариства. Iнiцiатором проведення зборiв виступала Наглядова Рада Товариства. 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
07.12.2015 

Кворум 

зборів** 
100.00 

Опис 

1.Про обрання лiчильної комiсiї. 

2.Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

3.Про обрання члена Наглядової ради Товариства. 

4.Про затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради 

Товариства, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 

пiдписання договору (контракту) з членом Наглядової ради Товариства. 

 

Питання 1,2, що розглядались на зборах акцiонерiв були розглянутi та прийнятi акцiонерами 

(представниками). Питання 3,4, що розглядалось на зборах акцiонерiв не було прийнято акцiонерами 

(представниками). Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавало Правлiння 

Товариства. 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 «КПМГ Аудит» 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 31032100 

Місцезнаходження 01010 Україна м. Київ Печерський м.Київ Московська 32/2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

2397 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата Україн 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон 0444905507 

Факс 0444905508 

Вид діяльності аудиторськi послуги 

Опис Емiтент самостiйно не веде 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 04071 Україна м. Київ Подiльський Київ Нижнiй Вал 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ581322 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон 0445910404 

Факс 0444825207 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

Опис Емiтент веде самостiйно реєстр власникiв цiнних паперiв. Лiцензiя АВ 

№ 581322 вiд 19 вересня 2006 року. 

 

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 цей 

вид діяльності 

АВ498004 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна 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" (надалi - Товариство) створено 

шляхом перетворення Закритого акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Скайд-Вест" (у 

подальшому - Товариство-попередник), зареєстрованого 11 листопада 1993 року (код ЄДРПОУ 

20782312) у Вiдкрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "СКАЙД-ВЕСТ", найменування 

якого було змiнено на Вiдкрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна", 

найменування якого було змiнено на Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ 

Україна". Товариство є правонаступником всiх прав та обов'язкiв Товариства-попередника. 

  

Центральний офiс компанiї знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 40 

Органiзацiйна структура компанiї складається з 44 структурних пiдроздiлiв i центрального офiсу 

компанiї. 

Регiональний офiс № 1 у м. Харкiв Схiдного регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"  

61002 ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКIВ, МIСТО ХАРКIВ, Артема, буд.18  

Регiональний офiс № 2 у м. Харкiв Схiдного регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"  

61166 ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКIВ, МIСТО ХАРКIВ, пр-т Ленiна, буд.23  

Регiональний офiс № 3 у м. Харкiв Схiдного регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"  

61002 ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКIВ, МIСТО ХАРКIВ, Мироносицька, буд.15  

Регiональний офiс №1 у м. Львiв Пiвденно-Захiдного регiонального управлiння Приватного 

акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"  

79010 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВIВ, МIСТО ЛЬВIВ, Личакiвська, буд.46, оф.(кв.)2а  

Регiональний офiс № 4 у м. Львiв Пiвденно-Захiдного регiонального управлiння Приватного 

акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"  

79008 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВIВ, МIСТО ЛЬВIВ, пл. Д. Галицького, буд.10, оф.(кв.)3  

Регiональний офiс № 3 у м. Одеса Пiвденного регiонального управлiння Приватного акцiонергого 

товариства "страхова компанiя "ПЗУ Україна"  

65014 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МIСТО ОДЕСА, Успенська, буд.9  

Центр обслуговування клiєнтiв у м. Сєвєродонецьк Регiонального офiсу № 6 у м. Харкiв Схiдного 

регiонального управлiння Приватного акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ 

Україна”  

93400 ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, СЄВЕРОДОНЕЦЬК, МIСТО СЄВЕРОДОНЕЦЬК, пр-т 

Гвардiйський, буд.19, оф.(кв.)42  

Регiональний офiс № 1 у м. Київ Київського регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

01001 КИЇВ, КИЇВ 1, Шота Руставелi, буд.34, оф.10A  

Регiональний офiс № 2 у м. Київ Київського регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

03055 КИЇВ, КИЇВ 55, пр-т. Перемоги, буд.22, оф.(кв.)179  

Регiональний офiс № 3 у м. Київ Київського регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

04071 КИЇВ, КИЇВ 71, Почайнинська, буд.25/49, оф.(кв.)72  

Регiональний офiс № 4 у м. Київ Київського регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

02068 КИЇВ, КИIВ 68, Княжий затон, буд.16-В, оф.(кв.)3  

Регiональний офiс № 5 у м. Київ Київського регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

03127 КИЇВ, КИЇВ 127, проспект Голосiївський (40-рiччя Жовтня) , буд.58А, оф.3  

Регiональний офiс № 8 у м. Київ Київського регiонального управлiння Приватного акцiонерного 



товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

04212 КИЇВ, КИЇВ 212, Тимошенка Маршала, буд.21, корп.7  

Регiональний офiс № 9 у м. Київ Київського регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

02002 КИЇВ, КИЇВ2, Раїси Окiпної, буд.4А  

Регiональний офiс № 6 у м. Київ Київського регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"  

04112 КИЇВ, КИЇВ 112, Дегтярiвська, буд.62 лiтера А  

Регiональний офiс у м. Iвано-Франкiвськ Пiвденно-Захiдного регiонального управлiння 

Приватного акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна"  

76018 IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ОБЛАСТЬ, IВАНО-ФРАНКIВСЬК, МIСТО IВАНО-

ФРАНКIВСЬК, Незалежностi, буд.36а, оф.(кв.)23  

Центр обслуговування клiєнтiв у м. Дрогобич Регiонального офiсу №3 у м. Львiв Пiвденно-

Захiдного регiонального управлiння Приватного акцiонерного товариства “Страхова компанiя 

“ПЗУ Україна”  

82100 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДРОГОБИЦЬКИЙ РАЙОН ДРОГОБИЧ, М. Грушевського, буд.56, 

оф.(кв.)26  

Регiональний офiс у м. Вiнниця Київського регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

21050 ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВIННИЦЯ, МIСТО ВIННИЦЯ, 50 рокiв Перемоги , буд.37А  

Центральне регiональне управлiння Приватного акцiонерного товариства “Страхова компанiя 

“ПЗУ Україна”  

49000 ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, МIСТО ДНIПРОПЕТРОВСЬК, 

Ливарна, буд.15  

Регiональний офiс у м. Житомир Київського регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

10014 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИР, МIСТО ЖИТОМИР, Майдан Соборний, буд.7/1, 

оф.(кв.)26  

Регiональний офiс у м. Запорiжжя Центрального регiонального управлiння Приватного 

акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

69035 ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРIЖЖЯ, МIСТО ЗАПОРIЖЖЯ, пр-т Маяковського , буд.7  

Регiональний офiс у м. Кiровоград Центрального регiонального управлiння Приватного 

акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

25006 КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, КIРОВОГРАД, МIСТО КIРОВОГРАД, Арсенiя 

Тарковського, буд.57/82  

Київське регiональне управлiння Приватного акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ 

Україна”  

04053 КИЇВ, КИЇВ 53, Артема, буд.40  

Регiональний офiс у м. Кременчук Схiдного регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

39600 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МIСТО КРЕМЕНЧУК, Гагарiна, буд.27/4  

Регiональний офiс у м. Кривий Рiг Центрального регiонального управлiння Приватного 

акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

50027 ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРИВИЙ РIГ, МIСТО КРИВИЙ РIГ, Проспект 

Гагарiна, буд.22  

Пiвнiчно-Захiдне регiональне управлiння Приватного акцiонерного товариства “Страхова 

компанiя “ПЗУ Україна”  

43025 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МIСТО ЛУЦЬК, Копернiка, буд.8  

Пiвденно-Захiдне регiональне управлiння Приватного акцiонерного товариства “Страхова 

компанiя “ПЗУ Україна”  

79005 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВIВ, МIСТО ЛЬВIВ, Шевченка, буд.11, оф.(кв.)6  

Регiональний офiс у м. Миколаїв Пiвденного регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна"  



54017 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВ, МIСТО МИКОЛАЇВ, Проспект Ленiна, буд.94а  

Центр обслуговування клiєнтiв у м. Iллiчiвськ Регiонального офiсу № 2 у м. Одеса Пiвденного 

регiонального управлiння Приватного акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ 

Україна”  

68000 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, IЛЛIЧIВСЬК, МIСТО IЛЛIЧIВСЬК, вул. Данченка, буд.6, оф.(кв.)21-

н  

Регiональний офiс №4 у м. Одеса Пiвденного регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

65082 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МIСТО ОДЕСА, Єлiсаветинська, буд.3, оф.(кв.)4  

Регiональний офiс у м. Полтава Схiдного регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

36011 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МIСТО ПОЛТАВА, Гоголя , буд.35  

Регiональний офiс у м. Рiвне Пiвнiчно-Захiдного регiонального управлiння Приватного 

акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

33023 РIВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, РIВНЕ, МIСТО РIВНЕ, Вiдiнська, буд.1, оф.(кв.)24  

Пiвденне регiональне управлiння Приватного акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ 

Україна”  

65012 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МIСТО ОДЕСА, Катерининська, буд.71, оф.(кв.)2  

Регiональний офiс у м. Суми Схiдного регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

40030 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МIСТО СУМИ, Горького, буд.14  

Регiональний офiс у м. Тернопiль Пiвнiчно-Захiдного регiонального управлiння Приватного 

акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

46000 ТЕРНОПIЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРНОПIЛЬ, МIСТО ТЕРНОПIЛЬ, Листопадова, буд.1, 

оф.(кв.)17  

Регiональний офiс у м. Ужгород Пiвденно-Захiдного регiонального управлiння Приватного 

акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

88018 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОД, МIСТО УЖГОРОД, Минайская, буд.28, 

оф.(кв.)примiщення 26  

Схiдне регiональне управлiння Приватного акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ 

Україна”  

61002 ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКIВ, МIСТО ХАРКIВ, Мироносицька, буд.15  

Регiональний офiс у м. Херсон Пiвденного регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

73000 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МIСТО ХЕРСОН, Ушакова, буд.81  

Регiональний офiс у м. Хмельницький Пiвнiчно-Захiдного регiонального управлiння Приватного 

акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна"  

29013 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, МIСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, 

Грушевського, буд.82  

Регiональний офiс у м. Черкаси Центрального регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

18000 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МIСТО ЧЕРКАСИ, Шевченко, буд.334  

Регiональний офiс у м. Чернiвцi Пiвденно-Захiдного регiонального управлiння Приватного 

акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна"  

58000 ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРНIВЦI, МIСТО ЧЕРНIВЦI, Cтасюка, буд.7  

Регiональний офiс у м. Чернiгiв Київського регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

14000 ЧЕРНIГIВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРНIГIВ, МIСТО ЧЕРНIГIВ, Щорса, буд.4-4  

Регiональний офiс у м. Бiла Церква Київського регiонального управлiння Приватного 

акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

09100 КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БIЛОЦЕРКIВСЬКИЙ РАЙОН БIЛА ЦЕРКВА, Театральна, буд.11, 

оф.(кв.)21  

Регiональний офiс у м. Марiуполь Схiдного регiонального управлiння Приватного акцiонерного 



товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

87500 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МАРIУПОЛЬ, МIСТО МАРIУПОЛЬ, Варганова, буд.10, оф.(кв.)47  

  

Середньооблiкова чисельнiсть постiйно працюючих працiвникiв становить 488 чоловiк. 

Чисельнiсть працiвникiв якi працюють за сумiсництвом 13 чоловiк. 

Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу 44 чоловiк. 

Фонд оплати працi становить 83325,6 тис. грн. 

В червнi 2015 року посадовi оклади працiвникiв були пiдвищенi. 

Компанiя постiйно проводить навчання для своїх спiвробiтникiв на базi учбового центру, а також 

залучаємо зовнiшнiх провайдерiв. Щороку приймаємо участь у Мiжнародних конференцiях, 

симпозiумах. Окрема увага придiляється пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв.  

  

1.Лiга страхових органiзацiй України. 

Адреса:Україна, 02660, м. Київ-02, МСП-660, вул. Марини Раскової, 11А, офiс 500 

Здiйснює функцiї член лiги страхових органiзацiй України.  

Термiн участi на перiод здiйснення страхової дiяльностi. 

2. Моторне (транспортне) страхове бюро України. 

Адреса: 02002, м. Київ, Русанiвський Бульвар, 8 

Здiйснює функцiї повного члена моторного (транспортного) страхового бюро України. 

Термiн участi на перiод здiйснення страхової дiяльностi. 

  

Емiтент не здiйснює будь-якої спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами 

установами. 

  

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб небуло. 

  

Оцiнка запасiв здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. 

Нарахування амортизацiї у Компанiї за основними засобами та нематерiальними активами 

здiйснюється прямолiнiйним методом на протязi строку корисного використання об`єкту, який 

встановлюється по кожному об`єкту окремо в момент його зарахування на баланс та вiдображення 

в актi вводу об`єкта в експлуатацiю. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов`язання визначаються щоквартально, на дату складання 

звiтностi.  

Також один раз на рiк нараховуються: 

- резерв сумнiвних боргiв по iншiй дебiторськiй заборгованостi - формується на дату складання 

рiчної звiтностi пiсля проведення iнвентаризацiї розрахункiв на пiдставi аналiзу 

платоспроможностi окремих боржникiв; 

- резерв забезпечення витрат на аудит за рiк, що минає. 

Щоквартально нараховується резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi за товари, 

роботи, послуги, який формується при умовi прострочення заборгованостi термiном бiльше одного 

мiсяця методом класифiкацiї з використанням коефiцiєнту сумнiвностi для кожної групи божникiв 

за строками непогашення. 

Щомiсячно нараховуються: 

- резерв забезпечень майбутнiх витрат на вiдпустки; 

- резерв забезпечень майбутнiх витрат на премiї та бонуси за минулий перiод, якi будуть 

нарахованi та сплаченi пiсля дати закриття фiнансової звiтностi; 

ПрАТ СК "ПЗУ Україна" формує i веде облiк таких технiчних резервiв: 

а) резерв незароблених премiй (РНП); 

б) резерв збиткiв, включаючи резерв збиткiв, що виникли, але незаявленi (IBNR) та резерв 



ануїтетiв; 

в) резерв коливань збитковостi.  

Резерв незароблених премiй розраховується окремо для кожного полiсу/страхового договору, 

строк дiї якого ще не минув на дату розрахунку резерву методом "pro rata temporis". 

Резерв збиткiв розраховується для: 

а) заявлених збиткiв, для визначення розмiру яких даних достатньо (RBNS), 

б) заявлених збиткiв, для визначення розмiру яких даних недостатньо (RBNS), 

в) збиткiв, що виникли, але незаявленi (IBNR).  

Величина резерву заявлених, але неврегульованих збиткiв (RBNS), визначається за кожною 

неврегульованою претензiєю наступним чином: 

а) якщо наявнi данi дозволяють визначити розмiр збитку, резерв формується рiвнем розмiру 

збитку одразу пiсля надходження повiдомлення; 

б) у випадку, якщо пiсля надходження повiдомлення немає можливостi визначити розмiр 

збитку,"ПЗУ Україна" використовує середнє значення збитку по даному виду страхування. 

Середнiй розмiр збитку розраховується актуарiєм та перiодично переглядається.  

Величина резерву збиткiв, що виникли, але незаявленi (IBNR), розраховується по кожному виду 

страхування наступним чином: 

а) якщо достатньо статистичних даних, то використовується ланцюговий метод Chain Ladder 

(КАСКО, ОСАЦВ, ДМС), 

б) якщо статистичнi даннi вiдсутнi, або не повнi, то резерв (IBNR) покладається рiвним 10% вiд 

розмiру брутто-премiї, заробленої у чотирьох кварталах, що передують звiтнiй датi, 

в) по Зеленiй Картi використовується метод Борнхуеттера-Фергюсона.  

Резерв ануїтетiв розраховується актуарними методами окремо для кожної справи з використанням 

таблиць смертностi.  

Резерв витрат на врегулювання збиткiв розраховується сукупно, як вiдсоток вiд величини резервiв 

збиткiв.  

Частка перестраховика у технiчних резервах розраховується для тих страхових договорiв, що 

пiдпадають пiд дiю угод перестрахування.  

Частка перестраховика у резервi незароблених премiй розраховується у пропорцiї, згiдно з 

договорами перестрахування. 

У резервах збиткiв частка перестраховика розраховується у пропорцiї, згiдно з договорами 

перестрахування. Непропорцiйнi перестрахувальнi договори вiдображаються у резервах збиткiв у 

вiдповiдностi до досвiду попереднiх рокiв.  

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства облiковуються за собiвартiстю при 

умовi наявностi суттєвого впливу на об'єкт iнвестування. 

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 у найближчому 

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 бухгалтерському 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.  

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.  

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.  

  

Основним та виключним видом дiяльностi Компанiї є страхування. Компанiя здiйснює дiяльнiсть 

за 31 лiцензiями, в тому числi 10 обов'язкових i 21 добровiльних. Ринком збуту послуг страхової 

дiяльностi, що надає товариство є Україна. Основними споживачами є фiзичнi та юридичнi особи. 

Методом продажу послуг товариства iз страхування є пiдписання прямих договорiв страхування 

та/або перестрахування безпосередньо iз споживачами. Протягом звiтного перiоду збиткових видiв 

страхування не було. Розрахунки iз страхувальниками здiйснюються своєчасно. Невиконаних 

страхових зобов'язань (невиплачених страхових сум/ вiдшкодувань) не має. Страхування дедалi 

стає iнвестицiйно привабливою галуззю. Зростають обсяги страхування, страховi резерви i 

прибутковiсть. Внаслiдок цiєї тенденцiї в галузi спостерiгається висока конкуренцiя Керiвництво 

Компанiї проводить заходи щодо вдосконалення корпоративного менеджменту, збалансування 

структури доходiв, вивчає ситуацiю на ринку страхування, особливу увагу придiляючи потребам 

страхувальникiв, з метою розробки та впровадження бiльш гнучких тарифiв та здобуття 

конкурентних переваг на ринку страхування. Для збiльшення страхових внескiв та розширення 

страхового поля товариство приймає ряд заходiв, а саме: розвиває такi види страхування як 

медичне, страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв, страхування 



майна сiльгосппiдприємств, пропонує споживачам комплексне страхування, використовує гнучкi 

тарифи; широко рекламує страховi послуги серед населення, пiдприємств. Дiяльнiсть товариства 

не залежить вiд сезонних змiн. 

  

В березнi 2012 року була продана вся частка (99%) дочiрнього пiдприємстваТзОВ "Iнтер-Рiск 

Україна" (вартiсть реалiзiцiї iнвестицiї склала 5 697 тисяч гривень) та 100% володiння у 

дочiрньому пiдприємствi ТОВ ФК "Iдея Капiтал" (вартiсть реалiзацiї склала 4 100 тис. 

грн.).Основних придбань або вiдчужень в 2015 роцi не було. 

  

Протягом 2015 року Компанiя здiйснювала операцiї з пов’язаними сторонами. Для визначення 

цiни в укладених договорах застосовувалась порiвняльна неконтрольована цiна (аналог продажу). 

Сума оборотiв за кожним видом операцiї приведена нижче: 

Повшехни Заклад Убезпечень СА (материнська компанiя):  

Вихiдне перестрахування (192,398)  

Право вимоги до перестраховика 43,683  

Посередницькi послуги у сферi врегулювання збиткiв 302  

 

ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» (асоцiйована компанiя): 

Нарахованi страховi премiї 15  

Оренднi платежi 143  

 

 

ТзОВ «СОС Сервiс Україна» (дочiрня компанiя): 

Асистанськi послуги (9,191)  

Оренда примiщенняi 353  

Оренда робочих мiсць (568)  

Страхування майна та вiдповiдальностi 41  

 

PZU Centrum Operacji (пов’язана особа): 

Пiдтримка програмного забезпечення (1,051) 

 

Управлiнський персонал: 

Операцiйнi витрати (9,628) 

  

Компанiя має 5 власних офiсних примiщень у мм. Київ, Одеса, Львiв, Луцьк, Днiпропетровськ. У 

вiддалених районах розташовано 11 власних вагонiв-будиночкiв для обслуговування клiєнтiв на 

прикордонних перехiдах. В iнших випадках офiснi примiщення взятi в оперативну оренду. 

Балансова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2015р. становить 26,881 тис. грн. 

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi складає 7,845 тис. грн. 

Стан основних засобiв перевiряється постiйно дiючою iнвентарiзацiйною комiсiєю, морально та 

фiзично зношенi основнi засоби реалiзуються або лiквiдуються, а замiсть них придбається нове 

обладнання. 

  

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. 



Соцiальнi: зменшення життєвого рiвня населення, антитерористична опреацiя на сходi країни. 

  

- Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ПЗУ Україна» отримало вiд Нацiональної 

комiсiї, що здiйснює Державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України Постанову 

№ 1/13-16/13/5 вiд 06 березня 2015 року про застосування штрафу та сплатило штраф у розмiрi 

8500,00 гривень за правопорушення, вчиненi на ринку фiнансових послуг; 

- Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ПЗУ Україна» отримало вiд Нацiональної 

комiсiї, що здiйснює Державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України Постанову 

№ 4/13-16/13/5 вiд 22 травня 2015 року про застосування штрафу та сплатило штраф у розмiрi 

17000,00 гривень за правопорушення, вчиненi на ринку фiнансових послуг;  

- Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ПЗУ Україна» отримало вiд Нацiональної 

комiсiї, що здiйснює Державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України Постанову 

№ 17/13-16/13/5 вiд 02 липня 2015 року про застосування штрафу та сплатило штраф у розмiрi 

17000,00 гривень за правопорушення, вчиненi на ринку фiнансових послуг; 

- Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ПЗУ Україна» отримало вiд Нацiональної 

комiсiї, що здiйснює Державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України Постанову 

№ 78/13-16/13/3 вiд 04 серпня 2015 року про застосування штрафу та сплатило штраф у розмiрi 

3400,00 гривень за правопорушення, вчиненi на ринку фiнансових послуг;  

- Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ПЗУ Україна» отримало вiд Нацiональної 

комiсiї, що здiйснює Державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України Постанову 

№ 188/1/13-16/13/5 вiд 26.11.2015 року про застосування штрафу та сплатило штраф у розмiрi 

17000,00 гривень за правопорушення, вчиненi на ринку фiнансових послуг; 

- Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ПЗУ Україна» отримало вiд Нацiональної 

комiсiї, що здiйснює Державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України Постанову 

№ 237/13-16/13/5 вiд 23.12.2015 року про застосування штрафу та сплатило штраф у розмiрi 

1700,00 гривень за правопорушення, вчиненi на ринку фiнансових послуг; 

- Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ПЗУ Україна» отримало вiд Нацiональної 

комiсiї, що здiйснює Державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України Постанову 

№ 244/13-16/13/5 вiд 25.12.2015 року про застосування штрафу та сплатило штраф у розмiрi 

1700,00 гривень за правопорушення, вчиненi на ринку фiнансових послуг.  

  

Компанiя дотримується сбалансованої полiтики у сферi управлiння продуктами, формує страховi 

резерви на належному рiвнi у вiдповiдностi з вимогами дiючого законодавства. Усi технiчнi 

резерви покритi активами належних категорiй з урахуванням вимог диверсифiкацiї.Станом на 

31.12.2015 р. показник покриття страхових резервiв активами вiдповiдних категорiй - 137%, а 

нетто-активи були бiльшi, нiж розмiр зареєстрованого статутного фонду, на 131,787 тис.грн. При 

цьому компанiя вживає активних заходiв оптимiзацiї процесiв управлiння активами для 

забезпечення поточної лiквiдностi, а саме: обмежено кiлькiсть банкiв, з якими спiвпрацювала 

компанiя, до максимально надiйних та фiнансово стiйких, залучення казначейських облiгацiй, 

використання методологiї визначення iнвестицiйних лiмiтiв для банкiв, а також забезпечення 

вищих залишкiв на поточних рахунках банкiв при використаннi короткотермiнових (до 2 тижнiв) 

депозитних iнструментiв ("на вимогу"). Компанiя планує залучення додаткового капiталу. 

  

Iнформацiя вiдсутня 

  

Протягом останнiх рокiв поступово покращувався стан економiки України, i зокрема - 

банкiвського сектору, що, в свою чергу, сприяло розвитку страхового ринку. У 2016 роцi 

керiвництво ПрАТ СК "ПЗУ Україна" продовжуватиме полiтику реструктуризацiї, спрямовану на 

обмеження витрат та покращення його функцiонування в окремих сферах. У сферi продажу - 



здiйснення заходiв на розширення мережi продажу, розпочато процеси з оптимiзацiї роботи 

продавцiв та вiдповiдно пiдвищення їх продуктивностi. У сферi обслуговування продажiв, 

управлiння продутктами та врегулювання збиткiв у 2016 роцi будуть продовженi заходи щодо 

оптимiзацiї та автоматизацiї процесiв. 

  

Полiтики щодо дослiдження та розробок в 2015 роцi не було. 

  

Вказаних судових справ у 2015 роцi не було. 

  

Показники дiяльностi ПрАТ СК "ПЗУ Україна" за 2015 рiк наступнi: страховi премiї становили 

798 862 тис. грн., що на 58,5% бiльше у порiвняннi з 2014 роком. У 2015 роцi укладено 1 143 315 

договорiв, що на 129 609 договорiв бiльше, нiж у 2014 роцi.Страховi резерви товариства за 

пiдсумками 12 мiсяцiв 2015 року склали 423 902 тис. грн., частка перестраховикiв у страхових 

резервах складала 223 335 тис. грн. Прибуток Товариства за результатами дiяльностi у 2015 роцi 

склав 52 471 тис. грн. Загалом протягом останнiх трьох рокiв компанiя демонструє стабiльне 

скорочення збитку, при динамiчному зростаннi обсягу продажiв: 

                                                              2013               2014                  2015 

страховi премiї, тис.грн.                 404 177           503 877            798 862 

фiнансовий результат,тис. грн.        11 445                  703              52 471  



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: 
19449 26866 36327 46054 55776 72920 

будівлі та 

споруди 
11714 18037 31280 45479 42994 63516 

машини та 

обладнання 
3517 4271 0.000 0.000 3517 4271 

транспортні 

засоби 
3685 3368 5047 575 8732 3943 

земельні ділянки 12 12 0 0 12 12 

інші 521 1178 0.000 0.000 521 1178 

2. Невиробничого 

призначення: 
11 15 0.000 0.000 11 15 

будівлі та 

споруди 
0 0 0.000 0.000 0 0 

машини та 

обладнання 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

транспортні 

засоби 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 11 15 0.000 0.000 11 15 

Усього 19460 26881 36327 46054 55787 72935 

Опис Основнi засоби, крiм будiвель, вiдображаються за iсторичною вартiстю, за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї. 

Амортизацiя нараховується на первiсну вартiсть основних засобiв з метою списання активiв 

протягом термiну їхнього корисного використання.  

Амортизацiя розраховується з використанням прямолiнiйного методу за такими встановленими 

рiчними ставками: 

Будiвлi 50-70 рокiв  

Будиночки - контейнери 5 - 10 рокiв 

Транспортнi засоби 4 - 7 рокiв 

Оргтехнiка, офiсне обладнання 2 - 7 рокiв 

Iнструменти, прилади та меблi 1 - 7 рокiв 

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного 

використання. Витрати на ремонтнi та вiдновлювальнi роботи нараховуються у тому перiодi, в 

якому вони понесенi, та включаються до звiту про фiнансовi результати. 

Будiвлi, якi використовуються для надання послуг або для адмiнiстративних цiлей, 

вiдображаються у балансi за переоцiненою вартiстю, яка являє собою справедливу вартiсть на дату 

переоцiнки, визначену на основi ринкових даних квалiфiкованими незалежними оцiнювачами на 

дату балансу. Переоцiнки виконуються з достатньою регулярнiстю таким чином, щоб балансова 

вартiсть не вiдрiзнялася iстотно вiд тiєї величини, яка буде визначена з використанням 

справедливої вартостi на дату балансу. Остання переоцiнка здiйснювалась на 01.12.2015 року. 

Об'єкти незавершеного будiвництва та невстановленого обладнання, земельнi дiлянки та лiцензiї з 

невстановленим строком експлуатацiї не амортизуються. 



Iнвестицiйна нерухомiсть, яка складається з офiсних будiвель, утримується з метою отримання 

доходiв вiд надання їх у оренду або приросту їхньої вартостi та не займається Компанiєю. 

Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на здiйснення 

операцiй. Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається за справедливою 

вартiстю. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

149741 91677 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
17954 17954 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

0.000 0.000 

Опис Вартiсть чистих активiв дорiвнює загальнiй сумi активiв за вирахуванням зобов"язань та 

балансової вартостi нематерiальних активiв 

Висновок Вiдповiдно до п.2.5. розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових 

послуг України 

вiд 28 серпня 2003 р. N 40 вартiсть чистих активiв страховика, створеного у формi 

акцiонерного товариства або товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, пiсля закiнчення 

другого та кожного наступного фiнансового року з дати внесення iнформацiї про заявника до 

Державного реєстру фiнансових установ має бути не меншою зареєстрованого розмiру 

статутного фонду страховика. Станом на 31.12.2015 року компанiя виконує цю норму. 

Вартiсть чистих активiв перевищує зареєстрований статутний фонд бiльше нiж в 8 разiв (на 

131 787 тис. грн.). Станом на 31.12.2014 року ця умова також виконувалась. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0.000 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними 

паперами 

X 0.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 

X 0.000 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН (за 

кожним власним випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними паперами 

(у тому числі за похідними 

цінними паперами)(за 

кожним видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими інвестиціями 

в корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0.000 X X 



Податкові зобов'язання X 18298 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 316880 X X 

Усього зобов'язань X 335178 X X 

Опис: Компанiя не брала кредити в банках та не має зобов'язань за цiнними паперами. До 

складу iнших зобов'язань входить поточна кредиторська заборгованiсть за товари, 

роботи, послуги на загальну суму 205 968 тис. грн.  



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 

27.04.2015 28.04.2015 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента  

11.11.2015 12.11.2015 

Відомості про прийняття рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, що 

перевищує 25 відсотків статутного капіталу 

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) 
31032100 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 01010, м. Київ, 

вул. Московська 32/2 

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** 

344 П 000344 27.01.2016 

24 грудня 2020 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПрАТ "КПМГ Аудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 
31032100 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 01010, м. Київ, 

вул. Московська 32/2 

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** 

344 П 000344 27.01.2016 

24.12.2020 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

Правлiнню 

Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ПЗУ Україна» 

Ми провели аудит окремої фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Cтрахова компанiя «ПЗУ 

Україна» (далi – Компанiя) (ЄДРПОУ 20782312, що знаходиться у м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 42, зареєстроване у 

м. Київ 1 березня 2005 р.), що додається, яка включає окремий баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2015 р., 

окремi звiти про фiнансовi результати (окремий звiт про iнший сукупний дохiд), про власний капiтал, про рух 

грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, та примiтки до них, якi включають стислий виклад 

важливих аспектiв облiкової полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за окрему фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї окремої фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку 

управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання окремої фiнансової звiтностi, яка не 



мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiсть аудиторiв 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї окремої 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 №320/1 вiд 29 грудня 2015 р. Цi стандарти 

вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 

впевненостi, що окрема фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв в окремiй 

фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень окремої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 

розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом 

господарювання окремої 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 окремої фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 

Висловлення думки 

На нашу думку, окрема фiнансова звiтнiсть представляє достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан 

Компанiї на 31 грудня 2015 р., 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 2(б) до окремої фiнансової звiтностi, в якiй йдеться про полiтичнi та соцiальнi 

протести в Українi, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, якi розпочалися у листопадi 2013 року i 

наростали у 2014 роцi та у подальшому. Цi подiї, посилання на якi мiститься у Примiтцi 2(б), негативно вплинули на 

Компанiю 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» Андрiй Цимбал 

Свiдоцтво Аудиторської палати України Директор 

№ 2397 вiд 26 сiчня 2001 Сертифiкований аудитор 

Код ЄДРПОУ 31032100 Сертифiкат АПУ: Серiя А № 005964 вiд  

19 липня 2005 р. 

 

 

5 квiтня 2016 р. 

 



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 2015 3 2 

2 2014 1 0 

3 2013 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня 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   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X  

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток  X  

Бюлетенями (таємне голосування)   X 

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): 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 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) Iнформацiя вiдсутня 

 

Iнформацiя вiдсутня 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
2 

 

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 



 

Iнформацiя вiдсутня 

 

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  X  

Інше (запишіть)  Iнформацiя вiдсутня 

 

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

товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)   X 

Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги   X 

Інше (запишіть): 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 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, введено 

посаду ревізора 

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? 1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні 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 
Так Ні 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 розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Так 

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 Ні 



Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  Плоложення про акцiї товариства, 

про порядок позподiлу прибутку, 

про посадових осiб вiдсутнi. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

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) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 



 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) Iнформацiя вiдсутня 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X  

Інше (запишіть)  Аудитора було змiнено в 2014 

роцi згiдно свiтовим нормам. До 

цього АФ "Делойт Енд Туш" 

аудiювала компанiю на протязi 5 

рокiв. Згiдно вимог акцiонерiв 5 

рокiв - це максимально 

припустимий строк безперервної 

роботи одного аудитора.  

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада X  

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) Iнформацiя вiдсутня 

 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи  X  

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

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



Інше (запишіть)  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  X 

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   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

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: 23.09.2011 ; 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, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "ПЗУ Україна" 
за ЄДРПОУ 20782312 

Територія  за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 10 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 65.12 

Середня кількість 

працівників 
562  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 04053, Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 40  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2015 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 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 6670 7564 7842 

первісна вартість 1001 14418 16935 12616 

накопичена амортизація 1002 7748 9371 4774 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 19460 26881 17747 

первісна вартість 1011 41398 52374 35642 

знос 1012 21938 25493 17895 

Інвестиційна нерухомість: 1015 5284 7845 4820 

первісна вартість 1016 5284 7845 4820 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 



накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 100073 125452 52281 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 120 20 58 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 438 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 40371 52104 22408 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 55480 94802 7568 

Інші необоротні активи 1090 941 394 971 

Усього за розділом I 1095 228399 315062 114133 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 2322 3500 1016 

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 43650 60308 37531 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

3974 

 

3435 

 

2662 

з бюджетом 1135 417 96 248 

у тому числі з податку на прибуток 1136 377 0 0 

з нарахованих доходів 1140 16864 56105 2732 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 368 453 562 

Поточні фінансові інвестиції 1160 39811 76551 111932 

Гроші та їх еквіваленти 1165 111950 170648 80620 

Готівка 1166 114 103 98 

Рахунки в банках 1167 111836 170545 80522 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 128096 223335 45849 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 61322 58454 36029 

резервах незароблених премій 1183 66774 164881 9820 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 



Інші оборотні активи 1190 12822 17533 2330 

Усього за розділом II 1195 360274 611964 285482 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 100 0 5236 

Баланс 1300 588773 927026 404851 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 17954 17954 17954 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 13208 19439 12790 

Додатковий капітал 1410 408076 408076 408076 

Емісійний дохід 1411 408076 408076 408076 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 1884 1919 611 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -351700 -310512 -373463 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 8925 20429 5250 

Усього за розділом I 1495 98347 157305 71218 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 8211 10642 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 660 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 342102 423901 233388 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 123417 117079 97994 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 218685 306822 135394 

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 350973 434543 233388 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 567 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 78321 205968 65583 

за розрахунками з бюджетом 1620 254 18298 4822 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 18247 4719 

за розрахунками зі страхування 1625 639 930 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 2472 2816 60 

за одержаними авансами 1635 19224 31235 8533 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 8916 11781 1005 

Поточні забезпечення 1660 19686 19525 19168 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 8733 44413 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 641 212 1074 

Усього за розділом IІІ 1695 139453 335178 100245 

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 588773 927026 404851 

 

Примітки 

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати представленi в рядку 1060 є оборотними активами. 

Частка перестраховика у страхових резервах, вiдображена у рядку 1180, на 31 грудня 

2015 р. включає довгострокову частину в розмiрi 22,176 тисяч гривень i 

короткострокову частину в розмiрi 201,159 тисяч гривень (2014: короткострокова 

частина в розмiрi нуль гривень та довгострокова частина в розмiрi 128,096 тисяч 

гривень). 

Вiдповiдно, станом на 31 грудня 2015 р. необоротнi активи Компанiї складають 

285,234 тисячi гривень (2014: 188,028 тисяч гривень), а її оборотнi активи складають 

641,892 тисячi гривень (2014: 400,645 тисяч гривень). 

Див. також примiтки 3 (д) де розкрита iнформацiя про подання вiдстрочених 

аквiзицiйних витрат та частки перестраховика у страхових резервах. 

Страховi резерви, поданi у рядку 1530, на 31 грудня 2015 р. включають 

довгострокову частину в розмiрi 23,601 тисяча гривень, що вiдноситься до резерву 

збиткiв або резерву належних виплат, i короткострокову частину в розмiрi 400,300 

тисяч гривень (2014: короткострокова частина в розмiрi нуль гривень та 

довгострокова частина в розмiрi 342,102 тисячi гривень). 

Вiдповiдно, на 31 грудня 2015 р. довгостроковi зобов’язання Компанiї складають 

34,243 тисячi гривень (2014: 8,871 тисяча гривень), а її поточнi зобов’язання 



складають 735,478 тисячу гривень (2014: 481,555 тисяч гривень). 

Див. також примiтку 3(е), де розкрита iнформацiя про подання частки перестраховика 

у страхових резервах. 

Керівник Мачей Шишко 

Головний 

бухгалтер 
Олена Зiнакова 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "ПЗУ Україна" 
за ЄДРПОУ 20782312 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 425784 359222 

Премії підписані, валова сума 2011 798862 503877 

Премії, передані у перестрахування 2012 383049 134666 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 88136 41636 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 98107 31647 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 194027 ) ( 155878 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

231757 

 

203344 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 3470 5462 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 6338 -9420 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 -2868 14882 

Інші операційні доходи 2120 97110 14137 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 33407 11358 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 102154 ) ( 81860 ) 

Витрати на збут 2150 ( 184773 ) ( 133455 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 27799 ) ( 27725 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

17611 

 

0 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 20097 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 49194 37726 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 1446 ) ( 840 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 36 ) ( 134 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

65323 

 

16655 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 12852 15952 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

52471 

 

703 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 6324 1367 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 199 -571 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 6523 796 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 36 -77 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 6487 873 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 58958 1576 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 7549 6048 

Витрати на оплату праці 2505 83326 61795 

Відрахування на соціальні заходи 2510 22457 18841 

Амортизація 2515 4283 3907 



Інші операційні витрати 2520 391137 308327 

Разом 2550 508752 398918 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1795367 1795367 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1795367 1795367 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 29.23 0.39 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 29.23 0.39 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки Додаткової iнформацiї не має 

Керівник Мачей Шишко 

Головний бухгалтер Олена Зiнакова 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "ПЗУ Україна" 
за ЄДРПОУ 20782312 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

2579 

 

875 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 1272 1016 

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 826 1189 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 10675 6817 

Надходження від операційної оренди 3040 608 419 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 790976 516883 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 24448 4329 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 318915 ) 

 

( 227674 ) 

Праці 3105 ( 65531 ) ( 52287 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 24187 ) ( 21118 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 31765 ) ( 25263 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 15157 ) ( 13946 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 536 ) ( 431 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 16072 ) ( 10886 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 65222 ) ( 36798 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 224653 ) ( 164777 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 46909 ) ( 51925 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 54202 (48314) 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 55451 44624 

необоротних активів 3205 82 693 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 39190 28233 

дивідендів 3220 39 140 

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 13600 82219 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 67167 ) ( 57077 ) 

необоротних активів 3260 ( 5397 ) ( 4453 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 24000 ) ( 33526 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 11798 60853 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 2705 ) ( 711 ) 

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 (2705) (711) 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 63295 11828 

Залишок коштів на початок року 3405 111950 103550 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 (4597) (3428) 

Залишок коштів на кінець року 3415 170648 111950 

 

Примітки 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 рядок 3410 “Вплив змiни валютних 

курсiв на залишок грошей та їх еквiвалентiв” включає перемiщення грошей 

та їх еквiвалентiв у неплатоспроможних банках на суму 3,047 тисяч гривень 

з «Грошей та їх еквiвалентiв» до складу «Довгострокової дебiторської 

заборгованностi» та збиток вiд курсових рiзниць на суму 1,550 тисячi 

гривень.  

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 рядок 3410 “Вплив змiни валютних 

курсiв на залишок коштiв” включає створення резерву пiд знецiнення 

короткострокових депозитiв у банку “Дельта Банк” на суму 5,000 тисяч 

гривень та дохiд вiд курсових рiзниць на суму 1,572 тисячi гривень. 

Рядки 3250 “Iншi надходження” та 3290 “Iншi платежi” роздiлу “Рух коштiв 

у результатi iнвестицiйної дiяльностi” включають грошовi надходження та 

грошовi платежi по депозитах у банках 

Керівник Мачей Шишко 

Головний 

бухгалтер 
Олена Зiнакова 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "ПЗУ Україна" 
за ЄДРПОУ 20782312 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 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) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

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: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

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 Додаткової iнформацiї не має 

Керівник Мачей Шишко 

Головний бухгалтер Олена Зiнакова 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ 

Україна" 
за ЄДРПОУ 20782312 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 17954 13208 408076 1884 -351700 8925 0 98347 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 17954 13208 408076 1884 -351700 8924 0 98347 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 52471 0 0 52471 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 6231 0 0 256 0 0 6487 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 6068 0 0 256 0 0 6234 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 163 0 0 0 0 0 163 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 35 -35 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 -11504 11504 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 -121 0 0 121 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 6231 0 35 41188 11504 0 58958 

Залишок на 

кінець року 
4300 17954 19439 408076 1919 -310512 20429 0 157305 

 

Примітки 

Операцiй з випуском або викупом власних акцiй компанiя не проводила. 

Оскiлькi програма не передбачає вiдображення руху за рядком 1435 Балансу (Звiту про фiнансовий стан) "Iншi резерви", рух 

iнших резервiв у складi власного капiталу вiдображено у стовпчику 8 "Неоплачений капiтал" цiєї форми (за яким протягом 

2015 року оборотiв не вiдбувалося).  

Керівник Мачей Шишко 

Головний 

бухгалтер 
Олена Зiнакова 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "ПЗУ Україна" 
за ЄДРПОУ 20782312 

Територія  за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 10 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 65.12 

Середня кількість 

працівників 
0  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 04053, Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 40  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2015 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 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0 0 0 

 первісна вартість 1001 0 0 0 

 накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 0 0 0 

 первісна вартість 1011 0 0 0 

 знос 1012 0 0 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

 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 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 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 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 0 0 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 0 0 

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 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

 за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 

 

0 

 з бюджетом 1135 0 0 0 

 у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

 з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

 резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

 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 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 0 0 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 0 0 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 0 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 0 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 0 0 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

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 0 0 0 

 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

 резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

 інші страхові резерви 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 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

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 0 0 0 

 за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 0 

 у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

 за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

 за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 

 за одержаними авансами 1635 0 0 0 

 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

 за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 0 0 0 

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 0 0 0 

 

Примітки Консолiдована звiтнiсть не складається 

Керівник Мачей Шишко 

Головний бухгалтер Олена Зiнакова 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "ПЗУ Україна" 
за ЄДРПОУ 20782312 

 (найменування)   

 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

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 0 0 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

0 

 

0 

 збиток 2095 0 0 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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 0 0 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

2190 0 0 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 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 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
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 

спільних підприємств 
2415 0 0 

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 0 0 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
 власникам материнської компанії 

 

2470 

 

0 

 

0 

 неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
 власникам материнської компанії 

 

2480 

 

0 

 

0 

неконтрольованій частці 2485 0 0 

 



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 0 0 

Витрати на оплату праці 2505 0 0 

Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0 

Амортизація 2515 0 0 

Інші операційні витрати 2520 0 0 

Разом 2550 0 0 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки Консолiдована звiтнiсть не складається 

Керівник Мачей Шишко 

Головний бухгалтер Олена Зiнакова 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "ПЗУ Україна" 
за ЄДРПОУ 20782312 

 (найменування)   

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

0 

 

0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 0 0 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 ( 0 ) ( 0 ) 

Праці 3105 ( 0 ) ( 0 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

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 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 0 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 

 

Примітки Консолiдована звiтнiсть не складається 

Керівник Мачей Шишко 

Головний бухгалтер Олена Зiнакова 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "ПЗУ Україна" 
за ЄДРПОУ 20782312 

 (найменування)   

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 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) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

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 

 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0 

 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0 

 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 Консолiдована звiтнiсть не складається 

Керівник Мачей Шишко 

Головний бухгалтер Олена Зiнакова 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ 

Україна" 
за ЄДРПОУ 20782312 

 (найменування)   

 

Консолідований звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 

частка 
Разом зареєстрований 

капітал 

капітал у 

дооцінках 

додатковий 

капітал 

резервний 

капітал 

нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

неоплачений 

капітал 

вилучений 

капітал 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на 

початок року 
4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток 

(збиток) за звітний 

період 

4100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід за звітний 
4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



період 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів 
4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові 

різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного капіталу 
4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, належна 

до бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 
4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



матеріальне 

заохочення 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 
Викуп акцій (часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної вартості 

акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої 

частки в дочірньому 

підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець 

року 
4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Примітки Консолiдована звiтнiсть не складається 

Керівник Мачей Шишко 



Головний бухгалтер Олена Зiнакова 



 

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до 

міжнародних стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

1 Представлення податку на премії для цілей 

податкової звітності  

У 2015 році були прийняті зміни до податкового законодавства, згідно з якими податок на 

дохід за договорами страхування за ставкою 3% розраховується на базі валової суми 

отриманих премій. У 2014 році даний податок за ставкою 3% розраховувався на базі 

отриманих премій за вирахуванням переуступлених премій за перестрахуванням (див. також 

примітку 20). Ця зміна методу розрахунку податку на дохід за ставкою 3% вплинула на 

подання цього податку у цій фінансовій звітності, складеній відповідно до МСФЗ: 

враховуючи те, що цей податок розраховується виключно на валовій основі, він 

класифікується не як податок на прибуток, а як податок на страхові премії, представлений у 

складі інших операційних витрат. 

Однак через особливості податкової декларації прибуток до оподаткування відображається 

без урахування податку на дохід від страхових премій. Узгодження прибутку до 

оподаткування, відображеного для цілей податкової звітності, та прибутку до 

оподаткування, розрахованого для цілей цієї звітності за МСФЗ, представлено нижче: 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 р. 

Активи 
Код 

рядка 

Звітність 

за МСФЗ  

Узгоджува

льне 

коригуван

ня 

Дані  звітності для 

цілей податкової 

декларації 

1 2 3 4 5 

(у тисячах гривень)     

I. Необоротні активи     
 

  

Нематеріальні активи 1000 7,564 - 7,564 

   первісна вартість 1001 16,935 - 16,935 

   накопичена амортизація 1002 9,371 - 9,371 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - - - 

Основні засоби 1010 26,881 - 26,881 

   первісна вартість 1011 52,374 - 52,374 

   Знос 1012 25,493 - 25,493 

Інвестиційна нерухомість 1015 7,845 - 7,845 

Довгострокові біологічні активи 1020 - - - 

Довгострокові фінансові інвестиції:    -  

   які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 
1030 - 

- 
- 

   інші фінансові інвестиції 1035 125,452 - 125,452 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 20 - 20 

Відстрочені податкові активи 1045 - - - 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 52,104 - 52,104 



 

 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 94,802 

- 
94,802 

Інші необоротні активи 1090 394 - 394 

Усього за розділом I 1095 315,062 - 315,062 

II. Оборотні активи    -  

Запаси 1100 3,500 - 3,500 

Поточні біологічні активи 1110 - - - 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 60,308 

- 
60,308 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1130 3,435 - 3,435 

   за виданими авансами  - - - 

   з бюджетом 1135 96 - 96 

     у тому числі з податку на прибуток 1136 - - - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів 
1140 56,105 

- 
56,105 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 453 - 453 

Поточні фінансові інвестиції 1160 76,551 - 76,551 

Гроші та їх еквіваленти 1165 170,648 - 170,648 

   Готівка 1166 103 - 103 

   Рахунки в банках 1167 170,545 - 170,545 

Витрати майбутніх періодів 1170 - - - 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 223,335  - 223,335  

   у тому числі в:  

   резервах збитків або резервах належних виплат 
1182 58,454  

- 
58,454  

   резервах незароблених премій 1183 164,881 - 164,881 

   інших страхових резервах 1184 -  - -  

Інші оборотні активи 1190 17,533  (9,205) 8,328  

Усього за розділом II 1195 611,964  (9,205) 602,759  

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 - 

- 
- 

Баланс 1300 927,026  (9,205) 917,821  

Пасиви 
Код 

рядка 

Звітність за 

МСФЗ  

Узгоджувал

ьне 

коригуванн

я 

Дані  звітності 

для цілей 

податкової 

декларації 

1 2 3 4 5 

I. Власний капітал       

Зареєстрований капітал 1400 17,954  - 17,954  

Капітал у дооцінках 1405 19,439  - 19,439  

Додатковий капітал 1410 408,076  - 408,076  

Емісійний дохід 1411 408,076  - 408,076  

Резервний капітал 1415 1,919  - 1,919  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420  (310,512) -  (310,512) 

Неоплачений капітал 1425 - - - 

Вилучений капітал 1430 - - - 

Інші резерви 1435 20,429  - 20,429  

Усього за розділом I 1495 157,305  - 157,305  

II. Страхові забезпечення та довгострокові    -  



 

 

зобов'язання 

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 10,642 (9,205) 1,437 

Довгострокові кредити банків 1510 - - - 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 - - - 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - - - 

Довгострокові забезпечення 1520 - - - 

     

    (Продовження) 

Пасиви 
Код 

рядка 

Звітність 

за МСФЗ  

Узгоджувал

ьне 

коригуванн

я 

Дані  звітності 

для цілей 

податкової 

декларації 

1 2 3 4 5 

Цільове фінансування 1525 - - - 

Страхові резерви 1530 423,901 - 423,901 

   у тому числі:  

   резерв збитків або резерв належних виплат 
1532 117,079 

- 
117,079 

   резерв незароблених премій 1533 306,822 - 306,822 

   інші страхові резерви 1534 - - - 

Усього за розділом II 1595 434,543 (9,205) 425,338 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення    -  

Короткострокові кредити банків 1600 - - - 

Поточна кредиторська заборгованість за:    -  

   довгостроковими зобов'язаннями 1610 - - - 

   товари, роботи, послуги 1615 205,968 - 205,968 

   розрахунками з бюджетом 1620 18,298 - 18,298 

     у тому числі з податку на прибуток 1621 18,247 - 18,247 

розрахунками зі страхування 1625 930 - 930 

розрахунками з оплати праці 1630 2,816 - 2,816 

Поточна кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами 
1635 31,235 

- 
31,235 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 

діяльністю 
1650 11,781 

- 
11,781 

Поточні забезпечення 1660 19,525 - 19,525 

Доходи майбутніх періодів 1665 - - - 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 44,413 - 44,413 

Інші поточні зобов'язання 1690 212 - 212 

Усього за розділом IІІ (за винятком страхових 

резервів) 
1695 335,178 

- 
335,178 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 - 

- 
- 

Баланс 1900 927,026 (9,205) 917,821 



 

 

 
Звіт про фінансові результати (Звіт про інший сукупний дохід) за 2015 рік 

Стаття 
Код 

рядка 
МСФЗ 

Узгоджува

льне 

коригува

ння 

Дані  звітності для 

цілей податкової 

декларації 

1 2 3 4 5 

(у тисячах гривень)     

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000   -    

Чисті зароблені страхові премії 2010 425,784  - 425,784  

Премії підписані, валова сума 2011 798,862  - 798,862  

Премії, передані у перестрахування 2012  (383,049) -  (383,049) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013  (88,136) -  (88,136) 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 98,107  - 98,107  

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

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070  (194,027) -  (194,027) 

Валовий:        

прибуток 2090 231,757  - 231,757  

Збиток 2095 - - - 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 3,470  - 3,470  

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 6,338  - 6,338  

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112  (2,868) -  (2,868) 

Інші операційні доходи, в т.ч.:  2120 97,110  - 97,110  

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 33,407  - 33,407  

Адміністративні витрати 2130  (102,154) -  (102,154) 

Витрати на збут 2150  (184,773) -  (184,773) 

Інші операційні витрати 2180  (27,799) 18,676  (9,123) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 - - - 

Фінансовий результат від операційної діяльності:        

Прибуток 2190 17,611  18,676 36,287 

Збиток 2195 - - - 

Дохід від участі в капіталі 2200 - - - 

Інші фінансові доходи 2220 49,194  - 49,194  

Інші доходи 2240 - - - 

Фінансові витрати 2250  (1,446) -  (1,446) 

Втрати від участі в капіталі 2255 - - - 

Інші витрати 2270  (36) -  (36) 

Фінансовий результат до оподаткування:        

прибуток 2290 65,323  18,676 83,999 

збиток 2295 - - - 

Податок на дохід (від страхових премій) (ставка 3%) 
2300 

- (18,676) (18,676) 

(Витрати) дохід з податку на прибуток (за ставкою 18%) (12,852) - (12,852) 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 - - - 

Чистий фінансовий результат:      

прибуток 2350 52,471 - 52,471 



 

 

збиток 2355 - - - 

Враховуючи вищевикладене, суми, що відносяться до статей балансу (звіту про 

фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про інший сукупний 

дохід), відображаних для цілей податкової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 

2015 є наступними:  

 
  

Підприємство ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 

Територія Київ 

Організаційно-правова форма Недержавне страхування 

Вид економічної діяльності Інші види страхування ніж страхування життя 

Середня кількість працівників  562 

Адреса, телефон 04053, Київ, вул. Артема 40;  (044) 238 6 238; 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

На 31 грудня 2015 р. 

Активи Код рядка  
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 5  

(у тисячах гривень)    

I. Необоротні активи     
 

Нематеріальні активи 1000 7,564 6,670 

   первісна вартість 1001 16,935 14,418 

   накопичена амортизація 1002 9,371 7,748 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -    

Основні засоби 1010 26,881 19,460 

   первісна вартість 1011 52,374 41,398 

   знос 1012 25,493 21,938 

Інвестиційна нерухомість 1015 7,845 5,284 

Довгострокові біологічні активи 1020 - -    

Довгострокові фінансові інвестиції:      

   які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 
1030 - -    

   інші фінансові інвестиції 1035 125,452 100,073 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 20 120 

Відстрочені податкові активи 1045 - -    

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 52,104 40,371 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 94,802 55,480 

Інші необоротні активи 1090 394 941 

Усього за розділом I 1095 315,062 228,399 

II. Оборотні активи      

Запаси 1100 3,500 2,322 

Поточні біологічні активи 1110 - -    



 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 60,308 43,650 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1130 3,435 3,974 

   за виданими авансами  - -    

   з бюджетом 1135 96 417 

     у тому числі з податку на прибуток 1136 - 377 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів 
1140 56,105 16,864 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 453 368 

Поточні фінансові інвестиції 1160 76,551 39,811 

Гроші та їх еквіваленти 1165 170,648 111,950 

   Готівка 1166 103 114 

   Рахунки в банках 1167 170,545 111,836 

Витрати майбутніх періодів 1170 - -    

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 223,335  128,096 

   у тому числі в:  

   резервах збитків або резервах належних виплат 
1182 58,454  61,322 

   резервах незароблених премій 1183 164,881 66,774 

   інших страхових резервах 1184 -  -    

Інші оборотні активи 1190 8,328  8,265 

Усього за розділом II (крім відстрочених 

аквізиційних витрат) та довгострокової частки 

перестраховика у страхових резервах 

1195 602,759  355,717 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 - 100 

Баланс 1300 917,821  584,216 

      

Пасив Код рядка  
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 5  

(у тисячах гривень)     

I. Власний капітал 1400 17,954  17,954  

Зареєстрований капітал 1405 19,439  13,208  

Капітал у дооцінках 1410 408,076  408,076  

Додатковий капітал 1411 408,076  408,076  

Емісійний дохід 1415 1,919  1,884  

Резервний капітал 1420  (310,512)  (351,700) 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1425 - -    

Неоплачений капітал 1430 - -    

Вилучений капітал 1435 20,429  8,925  

Інші резерви 1495 157,305  98,347  

Усього за розділом I      

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1500 1,437 3,654  

Довгострокові кредити банків 1510 - - 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 - 660 



 

 

 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - - 

Довгострокові забезпечення 1520 - - 

   

   

Пасив Код рядка  
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 5  

Цільове фінансування 1525 - -    

Страхові резерви 1530 423,901 342,102  

   у тому числі:  

   резерв збитків або резерв належних виплат 
1532 117,079 123,417  

   резерв незароблених премій 1533 306,822 218,685  

   інші страхові резерви 1534 - -    

Усього за розділом II 1595 425,338 346,416  

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення      

Короткострокові кредити банків 1600 - -    

Поточна кредиторська заборгованість за:      

   довгостроковими зобов'язаннями 1610 - 567  

   товари, роботи, послуги 1615 205,968 78,321  

   розрахунками з бюджетом 1620 18,298 254  

     у тому числі з податку на прибуток 1621 18,247 -    

розрахунками зі страхування 1625 930 639  

розрахунками з оплати праці 1630 2,816 2,472  

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 31,235 19,224  

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 

діяльністю 
1650 11,781 8,916  

Поточні забезпечення 1660 19,525 19,686  

Доходи майбутніх періодів 1665 - -    

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 44,413 8,733  

Інші поточні зобов'язання 1690 212 641  

Усього за розділом IІІ (крім страхових резервів) 1695 335,178 139,453  

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 - -    

Баланс 1900 917,821 584,216  



 

 

 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка  

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

(у тисячах гривень)    

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

Чисті зароблені страхові премії 2010 425,784      359,222  

Премії підписані, валова сума 2011 798,862      503,877  

Премії, передані у перестрахування 2012  (383,049)     (134,666)  

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013  (88,136)       (41,636)  

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 98,107        31,647  

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

Чисті понесені збитки за страховими виплатами  2070  (194,027)   (155,878) 

Валовий:       

прибуток 2090 231,757      203,344  

збиток 2095 -                 -    

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 3,470           5,462  

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 6,338         (9,420) 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112  (2,868)       14,882  

Інші операційні доходи 2120 97,110  14,137  

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 33,407        11,358  

Адміністративні витрати 2130  (102,154)      (81,860) 

Витрати на збут 2150  (184,773)   (133,455) 

Інші операційні витрати 2180  (9,123)      (27,725) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 -                 -    

Фінансовий результат від операційної діяльності:       

прибуток 2190 36,287 - 

збиток 2195 -      (20,097) 

Дохід від участі в капіталі 2200 -                 -    

Інші фінансові доходи 2220 49,194        37,726  

Інші доходи 2240 -                 -    

Фінансові витрати 2250  (1,446)           (840) 

Втрати від участі в капіталі 2255 -                 -    

Інші витрати 2270  (36)           (134) 

Фінансовий результат до оподаткування:       

прибуток 2290 83,999       16,655  

збиток 2295 -                 -    

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (31,528) (15,952) 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 - 

- 

Чистий фінансовий результат:     

прибуток 2350 52,471 703 



 

 

збиток 2355 - - 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 4 5 

(у тисячах гривень)    

Дооцінка (уцінка) необоротних активів* 2400 6,324 1,367  

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів** 2405 199  (571) 

Накопичені курсові різниці 2410 - -    

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 - -    

Інший сукупний дохід 2445 - -    

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 6,523 796  

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 (36) 77  

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 6,487 873  

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 58,958 1,576  

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 7,549  6,048 

Витрати на оплату праці 2505 83,326  61,795 

Відрахування на соціальні заходи 2510 22,457  18,841 

Амортизація 2515 4,283  3,907 

Інші операційні витрати 2520 372,461  308,327 

Разом 2550 490,076  398,918 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1,795,367  1,795,367 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1,795,367  1,795,367 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, у гривнях 2610 29.23  0.39 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, 

у гривнях 
2615 29.23  0.39 

Дивіденди на одну просту акцію, у гривнях 2650 -    -    



 

 

 

2 Загальна інформація 

(а) Організаційна структура та діяльність 

ПрАТ “Страхова компанія “ПЗУ Україна” (надалі – “Компанія”) – приватне акціонерне 

товариство, яке було створене в 1993 році як закрите акціонерне товариство “Страхова 

компанія “Скайд-Вест”, відповідно до вимог українського законодавства.  У 1999 році 

Компанія змінила свій юридичний статус на відкрите акціонерне товариство, у березні 2005 

року – назву на “Страхова компанія “ПЗУ Україна”, а у листопаді 2009 року юридичний 

статус було змінено на приватне акціонерне товариство. 

Основна діяльність Компанії полягає у наданні послуг зі страхування (крім страхування 

життя) та перестрахування.  Компанія проводила свою діяльність на основі ліцензій, які 

були поновлені у зв’язку з юридичною перереєстрацією, проведеною у 2009 році. 

На 31 грудня 2015 р. року в Компанії працювали 562 штатних працівника та 3,016 страхових 

агентів (792 юридичних і 2,224 фізичних особи). На 31 грудня 2014 р. в Компанії працювали 

555 штатних працівників та 1,592 страхових агента (749 юридичних осіб і 843 фізичних 

особи).  

Юридична адреса Компанії – Україна, 04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 40. 

На 31 грудня 2015 р. і 2014 р. Компанія володіла таким дочірнім підприємством: 

  

 Частка володіння/прав голосу 

Компанії, % 

Назва  

Країна ведення 

операційної 

діяльності 

 

31 грудня 

2015 р. 

31 грудня  

2014 р. 

Вид операційної 

діяльності 

       
ТОВ “СОС Сервіс 

Україна” Україна  

 

100.00 100.00 

Асистанські 

послуги  

       

       

Відповідно до п.4 МСФЗ 10 “Консолідована фінансова звітність”, Компанія не готує 

консолідовану фінансову звітність, оскільки вона є дочірнім підприємством материнської 

компанії, Повшехни Заклад Убезпечень СА, зареєстрованої за адресою: Польща, Варшава, 

вул. Іоанна Павла ІІ, 24, яка готує та публікує консолідовану фінансову звітність у 

відповідності до МСФЗ, та всі власники Компанії поінформовані про та не заперечують 

щодо не готування Компанією консолідованої фінансової звітності; немає боргових та 

дольових інструментів Компанії у обігу на публічному ринку, а також Компанія не подавала 

і не є в процесі подання звітності до регулюючих органів з метою розміщення боргових або 

дольових інструментів на публічному ринку. Інвестиції в ТОВ “СОС Сервіс Україна” 

відображені у складі довгострокових фінансових інвестицій за собівартістю (Примітка 7). 

На 31 грудня 2015 р. і 2014 р. випущені акції Компанії належали таким акціонерам: 

 

31 грудня 2015 

р.   

31 грудня 2014 

р.  

Акціонер:    

Повшехни Заклад Убезпечень СА (Польща) 89.968%  89.968% 

Повшехни Заклад Убезпечень на Жицє (Польща) 0.004%  0.004% 



 

 

ПрАТ СК “ПЗУ Україна страхування життя” (Україна)  10.028%  10.028% 

    
Усього 100.00%  100.00% 

На 31 грудня 2015 р. і 2014 р. фактичною контролюючою стороною Компанії є компанія 

“Повшехни Заклад Убезпечень СА”, Польща, акції якої мають котирування на Варшавській 

фондовій біржі. 

(б) Умови здійснення діяльності в Україні 

З 2014 року політично-економічна ситуація в Україні суттєво погіршилася. Після 

політичних та соціальних протестів на початку 2014 року, у березні 2014 року в результаті 

низки подій у Криму відбулося приєднання Республіки Крим до Російської Федерації, яке не 

було визнане Україною та міжнародним співтовариством. Ця подія призвела до суттєвого 

погіршення відносин між Україною та Російською Федерацією. Слідом за нестабільністю у 

Криму регіональне протистояння поширилося на східні регіони України, головним чином, 

на Донецьку та Луганську області. У травні 2014 року протести у Донецькій та Луганській 

областях переросли у військові зіткнення та збройний конфлікт між озброєними 

прибічниками самопроголошених республік у Донецькій та Луганській областях та 

українськими збройними силами, який продовжувався до дати цієї фінансової звітності. В 

результаті цього конфлікту частина Донецької та Луганської областей залишається під 

контролем самопроголошених республік, і на поточний момент українська влада не має 

можливості повністю забезпечити виконання законів України на цій території.  

Політичні та соціальні протести у поєднанні зі збройним конфліктом у Донецькій та 

Луганській областях призвели до поглиблення існуючої в країні економічної кризи, падіння 

показників ВВП та обсягів міжнародної торгівлі, зростання дефіциту державного бюджету, 

подальшого скорочення валютних резервів Національного банку України та суттєвого 

знецінення національної валюти, результатом чого стало зниження суверенних кредитних 

рейтингів України. Після падіння курсу гривні Національний банк України увів ряд 

адміністративних обмежень на операції обміну валют, які, зокрема, передбачали обмеження 

на купівлю іноземної валюти фізичними особами та підприємствами, вимогу про 

конвертацію 75% валютних надходжень у національну валюту, заборону на виплату 

дивідендів за межі України та обмеження на зняття готівкових коштів з банківських 

рахунків. Ці події мали негативний вплив на компанії та банки України, суттєво обмеживши 

їхню спроможність залучати фінансування на внутрішньому та міжнародному ринках.  

Кінцевий результат розвитку та наслідки політичної та економічної кризи важко 

спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на 

українську економіку.  

У травні 2014 року Компанія припинила свою діяльність на території Криму. За рік, що 

закінчився 31 грудня 2014 р., валова сума страхових премій за укладеними договорами 

страхування на території Криму складала 463 тисячі гривень або 0.1% від загальної суми 

премій за укладеними договорами страхування Компанії. За рік, що закінчився 31 грудня 

2015 р., Компанія не отримала премій за договорами у Криму. 

Частина операцій Компанії сконцентрована у Донецькій і Луганській областях. За 

рік, що закінчився 31 грудня 2015 р., валова сума страхових премій за укладеними 

договорами страхування на території двох зазначених областей складала 22,807 

тисяч гривень або 2.9% від загальної суми премій за укладеними договорами 

страхування Компанії у 2015 році (2014: 25,332 тисячі гривень та 5% відповідно).  

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку 

стабільної діяльності Компанії, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність 



 

 

умов здійснення діяльності може спричинити негативний вплив на результати діяльності та 

фінансовий стан Компанії, характер та наслідки якого на поточний момент визначити 

неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу 

щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий 

стан Компанії. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки 

управлінського персоналу. 

Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які виникли в результаті 

подій в Україні після дати балансу. 

Більш детальна інформація про потенційний вплив на Компанію подальшої невизначеності, 

що виникає у зв’язку з нестабільною економічною та політичною ситуацією в Україні, 

наведена у примітці 3(д). 

3 Основа підготовки фінансової звітності 

(а) Підтвердження відповідності 

Ця фінансова звітність була складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ). 

(б) Основа підготовки фінансової звітності 

Ця фінансова звітність була підготовлена на основі історичної вартості, за виключенням 

оцінки фінансових інструментів у відповідності до Міжнародного стандарту 

бухгалтерського обліку 39 “Фінансові інструменти: Визнання та оцінки” (“МСБО 39”), 

оцінки будівель і інвестиційної нерухомості, які обліковуються за переоціненою вартістю 

згідно з вимогами Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 “Основні засоби” 

(“МСБО 16”) та Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 40 “Інвестиційна 

нерухомість” (“МСБО 40”) та страхових зобов’язань, що оцінюються у відповідності до 

Міжнародного стандарту фінансової звітності 4 “Страхові контракти” (“МСФЗ 4”). 

(в) Функціональна валюта та валюта подання 

Національною валютою України є гривня, яка є функціональною валютою Компанії і 

валютою, в якій подано показники цієї фінансової звітності. Вся фінансова інформація, 

подана у гривнях, була округлена до тисяч. Гривня не є вільноконвертованою валютою за 

межами України. 

(г) Використання оцінок і суджень 

Складання фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від управлінського персоналу 

формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів 

облікової політики, на суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, відображених у 

звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок.  

Оцінки та покладені в їх основу припущення постійно переглядаються. Зміни 

бухгалтерських оцінок визнаються у тому періоді, в якому вони відбуваються, а також в 

інших майбутніх періодах, якщо зміна стосується цих майбутніх періодів. 

 (д) Невизначеність оцінок 



 

 

(i)     Резерв збитків, що виникли, але не заявлені 

Для всіх видів страхування Компанія оцінює резерв збитків, які виникли, але не заявлені, за 

допомогою статистичних методів. Такі методи передбачають екстраполяцію сплачених та 

понесених збитків, середньої суми витрат за одним збитком та фактичної кількості збитків 

на річній основі шляхом аналізу динаміки розвитку збитків у попередніх роках та 

визначення коефіцієнтів очікуваних збитків. 

Аналіз чутливості 

Аналіз показує чутливість резервів збитків до зміни первісно очікуваного рівня 

збитковості, застосованого до останнього року, на 10%.  

Збільшення/зменшення збитковості на 10% на 31 грудня 2015 р. призвело б до 

зменшення/збільшення чистого прибутку за 2015 рік на 16,021 тисячу гривень (2014: 

15,080 тисяч гривень) , а, отже, до зменшення/збільшення власного капіталу на 31 

грудня 2015 р. та 2014 на таку ж суму за умови, що всі інші змінні величини 

залишаються постійними. 

(ii) Депозити в банках, гроші та їх еквіваленти 

Управлінський персонал оцінює зменшення корисності депозитів в банках, грошей та їх 

еквівалентів, визначаючи ймовірність відшкодування їх вартості на основі детального 

аналізу банків. Фактори, що беруться до уваги, включають фінансовий стан банку, кредитні 

рейтинги, присвоєні банку, та історію співробітництва з ним.  

Станом на 31 грудня 2014 р. управлінський персонал Компанії створив резерв на покриття 

збитків від знецінення короткострокових депозитів на суму 5,000 тисяч гривень, розміщених 

у ПАТ “Дельта Банк” (Примітка 13).  

На 31 грудня 2015 р. управлінський персонал не ідентифікував ознак знецінення грошових 

коштів та їх еквівалентів та депозитів у інших банках,  і, відповідно, не визнав додаткові 

резерви на покриття збитків від знецінення цих залишків на 31 грудня 2015 р. 

Однак суттєве погіршення економічної ситуації в Україні, значна девальвація української 

гривні, нестача ліквідних коштів у банківському секторі та дострокове зняття депозитів, про 

яке йдеться у примітці 2(б), разом зі фінансовими труднощами українських банків, 

призводять до суттєвої невизначеності оцінок щодо можливості їх відшкодування. 

У разі, якщо банки не зможуть повернути Компанії гроші та їх еквіваленти та кошти по 

депозитах після 31 грудня 2015 р., необхідно буде відобразити в обліку додаткові збитки від 

зменшення корисності.  

Аналіз чутливості 

Зменшення очікуваних грошових потоків від депозитів в банках на 1% станом на 31 грудня 

2015 р. привело б до зменшення чистого прибутку за рік на 280 тисяч гривень (2014: 154 

тисячі гривень) , а отже, до зменшення розміру власного капіталу станом на 31 грудня 2015 

р. та 2014 р. на таку ж саму суму (Примітка 13). 

Зменшення очікуваних грошових потоків від грошових коштів та їх еквівалентів на 1% 

станом на 31 грудня 2015 р. привело б до зменшення чистого прибутку за рік на 1,707 тисяч 

гривень (2014: 1,120 тисяч гривень) , а отже, до зменшення розміру власного капіталу 

станом на 31 грудня 2015 р. та 2014 р. на таку ж саму суму (Примітка 13). 



 

 

(iii) Облігації внутрішньої державної позики 

На 31 грудня 2015 р. облігації в портфелі Компанії до продажу являють собою державні 

облігації України, що з урахуванням потенційних труднощів українського уряду щодо 

виплати своїх договірних зобов’язань через зростання дефіциту державного бюджету, з 

урахуванням скорочення валютних резервів Національного банку України та подальшого 

зниження суверенних кредитних рейтингів України (див примітку 2(б)), призводить до 

суттєвої невизначеності оцінок щодо можливості відшкодування цих фінансових активів. У 

разі невідшкодування цих фінансових активів після 31 грудня 2015 р., необхідно буде 

відобразити в обліку збитки від знецінення. 

Аналіз чутливості 

Зменшення очікуваної справедливої вартості державних облігацій України на 1 відсоток 

станом на 31 грудня 2015 р. призвело б до зменшення розміру власного капіталу станом на 

31 грудня 2014 р. на 708 тисяч гривень (2014: 453 тисячі гривень) (аналіз чутливості 

проведено в сукупності для довгострокових державних облігацій, як розкрито у Примітці 7 

та поточних державних облігацій, як розкрито у Примітці 12). 

(iv) Довгострокові інвестиції, що обліковуються за справедливою 

вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку 

Управлінський персонал оцінює справедливу вартість інвестицій в ПрАТ “Страхова 

компанія “ПЗУ Україна страхування життя” на основі актуарної моделі Appraisal 

Value, що включає ряд припущень (див. примітку 32(в)). 

(е) Питання представлення 

Компанія повинна представити свій баланс (Звіт про фінансовий стан) в форматі, 

встановленому Національною комісією з державного регулювання ринків фінансових 

послуг. Цей формат вимагає, щоб: загальна сума страхових резервів, частина яких містить 

поточні зобов'язання, групувалась разом з довгостроковими зобов'язаннями; загальна сума 

відстрочених аквізаційних витрат, які є оборотними активами, групувалась разом з 

необоротними активами; загальна сума частки перестраховика в страхових резервах, частина 

яких є необоротними активами, групувалась разом із оборотними активами. Для того, щоб 

відповідати вимогам МСФЗ, щодо представлення оборотних та необоротних активів та 

поточних та довгострокових зобов'язань, Компанія розкрила той факт, що частина 

страхового резерву та частки перестраховика в страхових резервах є поточною та 

довгостроковою, відповідно; той факт, що відкладені аквізаційні витрати є оборотними 

активами, Компанія розкрила у виносці 1 та 2 до балансу (Звіту про фінансовий стан). 

4 Основні принципи облікової політики 

Принципи облікової політики, викладені далі, послідовно застосовувалися до усіх періодів, 

поданих у цій окремій фінансовій звітності. 

(а) Дочірні підприємства 

Дочірніми підприємствами є суб’єкти господарювання, що контролюються Компанією. 

Компанія контролює суб’єкт господарювання, коли має вплив, або права на різноманітний 



 

 

дохід від участі, або має можливість впливати на такий дохід через керівні органи суб’єкта 

господарювання. Інвестиції в дочірні компанії обліковуються за собівартістю. 

(б) Асоційовані підприємства  

Асоційовані підприємства – це суб’єкти господарювання, в яких Компанія здійснює 

суттєвий вплив на фінансову та операційну політику, проте не контролює її. Вважається, що 

суттєвий вплив існує у випадках, коли Компанії належить від 20% до 50% прав голосу в 

іншому суб’єкті господарювання. 

Інвестиції в асоційовані підприємства обліковуються в окремій фінансовій звітності 

Компанії згідно МСБО 39 “Фінансові інструменти: Визнання та оцінка” як фінансовий актив 

за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

в) Іноземна валюта 

(i) Операції в іноземних валютах 

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності 

шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок 

дня, дати  здійснення  операції. На кожну дату балансу монетарні  статті  в  іноземній  

валюті  відображаються з використанням   валютного   курсу  на  кінець  дня  дати  балансу. 

Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах на дату звітності, 

перераховуються у гривні за курсами обміну, встановленими на кінець дня дати балансу.  

Немонетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, які відображаються 

за справедливою вартістю, перераховуються у гривні за курсами обміну, що діяли на 

початок дня дати встановлення справедливої вартості. Немонетарні статті, деноміновані в 

іноземних валютах, які відображаються за історичною вартістю, перераховуються за 

курсами обміну, що діють на початок дня дати операції.  

Курсові різниці, що виникають при перерахуванні, відображаються у складі прибутку або 

збитку, крім курсових різниць, що виникли при перерахуванні інструментів капіталу, 

наявних для продажу, які відображаються в складі іншого сукупного доходу, якщо різниця 

не відбувається через погіршення, в такому випадку курсові різниці, які були визнані в 

складі іншого сукупного доходу, переносяться в прибуток або збиток. 

(г) Страхові контракти 

(i) Класифікація контрактів 

Контракти, за якими Компанія приймає значний страховий ризик іншої сторони (власника 

страхового поліса), погодившись надати компенсацію власникові страхового поліса чи 

іншому вигодонабувачу у тому випадку, якщо визначена у контракті непевна майбутня подія 

(страховий випадок) негативно вплине на власника страхового поліса чи вигодонабувача, 

класифікуються як страхові контракти. Страховий ризик не є фінансовим ризиком. 

Фінансовий ризик – це ризик можливої майбутньої зміни одного або кількох визначених 

фінансових параметрів, таких як процентні ставки, ціни на фінансові інструменти, ціни на 

споживчі товари, валютний курс, індекс цін чи ставок, показник кредитного рейтингу чи 

індексу платоспроможності, тощо, або у випадку зміни нефінансових параметрів – якщо така 

зміна не є характерною для сторони контракту. Страхові контракти можуть також покривати 



 

 

певний фінансовий ризик. Страховий ризик є суттєвим, якщо і тільки якщо внаслідок 

страхового випадку у Компанії може виникати зобов’язання зі сплати суттєвих збитків. З 

моменту класифікації контракту як страхового контракту його класифікація залишається 

незмінною до припинення дії контракту або виконання всіх прав та зобов’язань. Контракти, 

згідно з якими передача страхового ризику до Компанії від власника страхового поліса є 

несуттєвою, класифікуються як фінансові інструменти. 

(ii) Визнання та оцінка страхових контрактів 

Премії  

Валова сума страхових премій за укладеними договорами страхування являє собою премії, 

визнані на валовій основі відповідно до умов договорів. Зароблена частка отриманих премій 

визнається у складі доходу. Зароблені премії визнаються від дати переходу ризику, протягом 

періоду покриття збитків, з урахуванням характеру ризиків, передбачених договорами. 

Премії за укладеними договорами вихідного перестрахування визнаються як витрати з 

урахуванням характеру отриманих послуг з перестрахування. 

Дострокове припинення дії страхових полісів 

Дія страхових полісів може бути достроково припинена Компанією, якщо існують 

об’єктивні ознаки того, що страхувальник не бажає або не може продовжувати сплачувати 

страхові премії. Таким чином, дострокове припинення дії страхових полісів стосується 

переважно тих полісів, умовами яких передбачена сплата страхових премій на основі 

графіку платежів. Валова сума страхових премій відображається за вирахуванням 

повернених премій достроково припинених полісів страхування. 

Резерв незароблених премій 

Резерв незароблених премій становить частку валової суми премій за страховими 

контрактами, що, як очікується, буде зароблена у наступних фінансовому році чи у 

подальших роках, і розраховується для кожного окремого контракту пропорційно строку 

контракту, розрахованому по днях. 

Збитки 

Чиста сума понесених збитків являє собою збитки, сплачені протягом фінансового року з 

урахуванням змін резерву невиплачених збитків (резерву збитків). Резерв збитків являє 

собою сукупну суму оцінки Компанією всіх витрат на відшкодування збитків, понесених, але 

не сплачених на будь-яку звітну дату, включаючи як заявлені, так і незаявлені збитки. Резерв 

збитків оцінюється актуаріями Компанії окремо за кожним видом страхування з 

урахуванням припущень, що ґрунтуються на даних про збитки минулих років, а також 

досвіду у сфері врегулювання збитків. Методи визначення таких оцінок та створення 

відповідних резервів постійно переглядаються і оновлюються. Резерв збитків складається з 

резерву заявлених, але не виплачених збитків, (ЗАНЗ) і резерву понесених, але не заявлених 

збитків, (ПАНЗ). Резерв ЗАНЗ оцінюється щодо всіх збитків, заявлених, але не виплачених 

на дату звіту. Така оцінка здійснюється на основі інформації, отриманої Компанією в ході 

розслідування страхових випадків після звітної дати. Резерв ПАНЗ визначається як різниця 

між загальною сумою невиплачених збитків, визначеною актуаріями, як зазначено вище, та 

сумою ЗАНЗ. Резерви невиплачених збитків не дисконтуються. 



 

 

Коригування сум резервів на покриття збитків, створених у попередні роки, відображаються 

у окремій фінансовій звітності за період, в якому проводяться такі коригування, і 

розкриваються окремо, якщо вони є суттєвими. 

(iii) Перестрахування 

Компанія укладає договори перестрахування в ході звичайної діяльності з метою обмеження 

потенційного чистого збитку шляхом часткової передачі ризику перестраховикам. Договори 

перестрахування не звільняють Компанію від її прямих зобов’язань перед 

страхувальниками.  

Премії, відступлені перестраховикам, та суми відшкодувань, отриманих від перестраховиків, 

представлені у прибутку або збитку та у звіті про фінансовий стан на валовій основі. 

Активи перестрахування включають залишки заборгованості перестраховиків за 

відступленими зобов’язаннями зі страхування. Суми, що будуть відшкодовані 

перестраховиками, оцінюються у спосіб, що узгоджується з оцінкою резерву збитків, 

пов’язаного з полісом, що був перестрахований. 

Премії за договорами вхідного перестрахування визнаються як дохід та обліковуються так, 

наче перестрахування є прямим страхуванням, з урахуванням класифікації продуктів з 

перестрахування. 

Активи перестрахування оцінюються на предмет існування ознак зменшення корисності на 

кожну дату звіту про фінансовий стан. Такі активи вважаються знеціненими, якщо існують 

об’єктивні ознаки, в результаті події, що мала місце після їх первісного визнання, що 

Компанія може не отримати всі суми належні до сплати, і якщо існує можливість достовірно 

оцінити вплив такої події на суми, які Компанія зможе отримати від перестраховика. Тільки 

права за контрактами, що призводять до передачі суттєвої частини страхового ризику, 

обліковуються як активи з перестрахування. Права за контрактами, що не передбачають 

передачі суттєвого страхового ризику, обліковуються як фінансові інструменти. 

(iv) Відстрочені витрати на залучення нових страхувальників 

Витрати на залучення нових страхувальників, що включають комісії, суми заробітної плати 

та інші змінні витрати, що виникають при продажу, андерайтингу та ініціації нового чи 

продовженні дії старого страхового контракту, переносяться на наступні періоди і 

амортизуються протягом періоду визнання відповідних зароблених премій. 

 

(v) Аналіз збитковості страхових продуктів і адекватності резерву 

збитків 

На кожну дату звітності проводяться аналізи збитковості страхових продуктів і адекватності 

резервів з метою визначення того, чи є адекватними резерви, за вирахуванням відстрочених 

витрат на залучення нових страхувальників та будь-яких відповідних нематеріальних 

активів, які були отримані в результаті об’єднання бізнесу або передачі портфеля. 

Адекватність резервів аналізується окремо для кожного виду страхування. Для проведення 

такого аналізу використовуються найбільш достовірні поточні оцінки всіх майбутніх 

грошових потоків за договорами страхування та відповідних витрат, таких, як витрати на 

відшкодування збитків, і інвестиційного доходу від активів, що підтримують резерви. У 

випадку виявлення дефіциту відповідні відстрочені витрати на залучення нових 



 

 

страхувальників та відповідні нематеріальні активи уціняються та, якщо необхідно, 

створюється додатковий резерв. Дефіцит визнається у прибутку або збитку за рік. 

(vi) Дебіторська та кредиторська заборгованість за страховою 

діяльністю 

Суми дебіторської та кредиторської заборгованості утримувачів полісів, агентів та 

перестраховиків є фінансовими інструментами і включаються до складу дебіторської та 

кредиторської заборгованості за страховою діяльністю, а не до резервів незароблених премій 

чи до активів за договорами перестрахування. Компанія регулярно переглядає дебіторську 

заборгованість за страховою діяльністю з метою оцінки можливого зменшення корисності. 

(vii) Дебіторська заборгованість з відшкодувань за регресними позовами 

Дебіторська заборгованість з відшкодувань за регресними позовами включає суми, 

отримані від сторін, які спричинили страхові випадки, якщо це передбачено умовами 

договору страхування для даного виду страхування. При добровільному страхуванні 

це відбувається тоді, коли сторона, що спричинила страховий випадок, несе 

відповідальність за цивільним судочинством, а при обов’язковому страхуванні 

цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів – у 

випадках, передбачених законодавством. Після врегулювання збитку Компанія 

оцінює доцільність стягнення збитків зі сторони, що спричинила страховий випадок, 

враховуючи можливий результат розгляду справи та співвідношення витрат і вигод у 

зв’язку з ним. Якщо боржник не визнає збиток або не відповідає на вимогу про його 

відшкодування, приймається рішення або подати позовну вимогу до суду, або 

відмовитися від права вимоги про відшкодування. 

Дебіторська заборгованість з відшкодувань за регресними позовами визнається при 

придбанні та на звітну дату як дебіторська заборгованість у звіті про фінансовий стан і як 

зменшення понесених збитків у звіті про сукупний дохід. Сума дебіторської заборгованості з 

відшкодувань за регресними позовами розраховується, виходячи з ймовірності її 

відшкодування, історичного досвіду роботи Компанії з аналогічними справами та природи 

страхового класу. 

(д) Фінансові інструменти 

Непохідні фінансові активи включають інвестиції в інструменти капіталу та боргові цінні 

папери, торгову та іншу дебіторську заборгованість і грошові кошти та їх еквіваленти. 

Компанія класифікує непохідні фінансові зобов’язання в категорії інших фінансових 

зобов’язань. 

(i) Непохідні фінансові активи та зобов’язання – оцінка і визнання 

Компанія здійснює первісне визнання кредитів та дебіторської заборгованості і депозитів на 

дату їх видачі/виникнення. Первісне визнання всіх інших фінансових активів і фінансових 

зобов’язань здійснюється на дату операції, в результаті якої Компанія стає стороною 

договору про фінансовий інструмент. 

Припинення визнання фінансових активів Компанією відбувається, якщо закінчується строк 

дії прав Компанії відповідно до договору на отримання грошових коштів від фінансових 



 

 

активів або якщо вона передає передбачені договором права на отримання грошових коштів 

від фінансових активів в рамках операції без збереження контролю або практично всіх 

ризиків та вигод, пов’язаних із правом володіння фінансовим активом. Будь-які частки 

участі у переданому фінансовому активі, що виникли або залишились у Компанії, 

визнаються як окремі активи або зобов’язання. 

Припинення визнання фінансових зобов’язань відбувається тоді, коли зазначені у договорі 

зобов’язання Компанії виконані, анульовані, або коли строк їх дії закінчився. 

Фінансові активи та фінансові зобов’язання взаємозараховуються, і відповідна чиста сума 

відображається у звіті про фінансовий стан тоді і тільки тоді, коли Компанія має юридично 

забезпечене право на їх взаємозарахування та намір або здійснити розрахунок по них на 

нетто-основі, або одночасно реалізувати актив та погасити зобов’язання. Компанія наразі 

має законне право на проведення взаємозаліку, якщо це право не залежить від майбутньої 

події та може бути здійснене як в ході звичайної господарської діяльності, так і в разі 

дефолту, неплатоспроможності або банкрутства суб’єкта господарювання і всіх 

контрагентів. 

Фінансові інструменти, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 

переоцінки у складі прибутку або збитку 

Фінансові інструменти, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 

переоцінки у складі прибутку або збитку, являють собою фінансові активи та зобов’язання, 

які: 

- придбаваються або виникають, головним чином, з метою продажу або викупу у 

найближчому майбутньому; 

- є частиною портфеля фінансових інструментів, що можуть бути ідентифіковані та є 

об’єктом спільного управління, і за якими у недавньому минулому існують докази 

отримання прибутку у короткостроковій перспективі; 

- є похідними (за виключенням похідних інструментів, що є договорами фінансової гарантії 

або створеними і фактично використовуваними як ефективні інструменти хеджування); або 

- є у момент первісного визнання визначені як оцінювані за справедливою вартістю з 

визнанням переоцінки у складі прибутку або збитку за період. 

Компанія може визначити фінансові активи та зобов’язання як оцінювані за справедливою 

вартістю з визнанням переоцінки у складі прибутку або збитку за період, якщо виконується 

одна з наступних умов:  

- управління активами або зобов’язаннями, їх оцінка і відображення у внутрішніх звітах 

відбувається на основі справедливої вартості; 

- такий підхід повністю або суттєво прибирає ефект невідповідності у бухгалтерському 

обліку, що інакше мав би місце; або 

- актив або зобов’язання включає вбудований похідний інструмент, який суттєво змінює 

потоки грошових коштів, що очікувались би за договором у разі його відсутності.  

Всі похідні інструменти, призначені для торгівлі, що мають позитивну справедливу вартість, 

а також придбані опціонні контракти відображаються у фінансовій звітності як активи. Всі 

похідні інструменти, призначені для торгівлі, що мають негативну справедливу вартість, а 

також випущені опціонні контракти відображаються у фінансовій звітності як зобов’язання.  

Керівництво визначає категорію, до якої слід віднести фінансовий інструмент, в 

момент його первісного визнання. Похідні інструменти та фінансові інструменти, які 

в момент первісного визнання були віднесені до категорії оцінюваних за 



 

 

справедливою вартістю з визнанням переоцінки у складі прибутку або збитку за 

період, не рекласифікуються з категорії фінансових інструментів, оцінюваних за 

справедливою вартістю з визнанням переоцінки у складі прибутку або збитку за 

період. Якщо фінансові активи відповідають визначенню кредитів та дебіторської 

заборгованості, вони можуть бути рекласифіковані з категорії  фінансових 

інструментів, оцінюваних за справедливою вартістю з визнанням переоцінки у 

складі прибутку або збитку за період, або з категорії фінансових активів, наявних 

для продажу, якщо компанія має намір та можливість утримувати ці активи у 

передбачуваному майбутньому або до настання терміну їх погашення. Інші 

фінансові інструменти можуть бути рекласифіковані з категорії  фінансових 

інструментів, оцінюваних за справедливою вартістю з визнанням переоцінки у 

складі прибутку або збитку за період, тільки у рідкісних випадках. Рідкісними 

випадками є незвичайні одиничні події, повторення яких у найближчому 

майбутньому є малоймовірним. 

Фінансові активи, що утримуються до погашення 

Якщо Компанія має намір та спроможність утримувати до строку погашення боргові цінні 

папери, що мають котирування на активному ринку, такі фінансові активи класифікуються 

як активи, що утримуються до погашення. Фінансові активи, що утримуються до погашення, 

спочатку визнаються за справедливою вартістю, яка збільшується на суму затрат, що 

безпосередньо відносяться до здійснення операції. Після первісного визнання фінансові 

активи, що утримуються до погашення, оцінюються за амортизованою вартістю з 

використанням методу ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від зменшення 

корисності.  

У 2013 році Компанія продала до настання строків погашення суттєві інвестиції, що 

утримуються до погашення, крім операцій продажу: 

 активів, строки погашення чи вимоги погашення яких настають незабаром; 

 що здійснюються після отримання Компанією практично в повному обсязі початкової 

основної суми фінансового активу згідно з графіками погашення або в результаті 

дострокового погашення; 

 у зв’язку з окремими ізольованими разовими непередбачуваними подіями, які 

знаходяться поза контролем з боку Компанії. 

Відповідно, у наступні два фінансові роки Компанія не має права класифікувати будь-які 

фінансові активи як активи, що утримуються до погашення, тому вона перевела активи з цієї 

категорії до категорії активів, наявних для продажу.  

Кредити та дебіторська заборгованість  

Кредити та дебіторська заборгованість являють собою категорію фінансових активів з 

фіксованими платежами або платежами, що можуть бути визначені, які не мають котирувань 

ціни на активному ринку. Такі активи спочатку визнаються за справедливою вартістю, яка 

збільшується на суму затрат, що безпосередньо відносяться до здійснення операції. Після 

первісного визнання кредити та дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою 

вартістю з використанням методу ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від 

зменшення корисності. 



 

 

Кредити та дебіторська заборгованість включають такі класи активів: страхова та інша 

дебіторська заборгованість та дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих  

доходів, представлені у Примітці 10; депозити у банках, представлені у Примітці 12; та 

грошові кошти та їх еквіваленти, представлені у Примітці 13. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки коштів на поточних рахунках, у касі, 

грошові кошти у дорозі та депозити на вимогу та високоліквідні інвестиції з початковим 

строком погашення до 100 днів з дати придбання із несуттєвим ризиком змін справедливої 

вартості.  

Фінансові активи, наявні для продажу  

Фінансові активи, наявні для продажу, представлені непохідними фінансовими активами, які 

були включені до вказаної категорії або не були класифіковані в жодну з вище перелічених 

категорій. Такі активи спочатку визнаються за справедливою вартістю, яка збільшується на 

суму затрат, що безпосередньо відносяться до здійснення операції. Після первісного 

визнання такі активи оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої, за винятком збитків 

від зменшення корисності та курсових різниць за борговими інструментами, наявними для 

продажу, визнаються у складі іншого сукупного доходу та відображаються у складі власного 

капіталу на рахунку резерву переоцінки цінних паперів до їх справедливої вартості. В 

момент припинення визнання інвестиції кумулятивний прибуток або збиток, накопичений у 

складі власного капіталу, переноситься до складу прибутку або збитку. Інструменти 

капіталу, які не мають котирувань на активному ринку і справедливу вартість яких 

неможливо визначити достовірно, відображаються за вартістю придбання.  

(ii) Непохідні фінансові зобов’язання - оцінка 

Компанія класифікує непохідні фінансові зобов’язання в категорії банківських кредитів, 

інших отриманих короткострокових позик та кредиторської заборгованості за операціями 

страхування та перестрахування. Такі фінансові зобов’язання при первісному визнанні 

оцінюються за справедливою вартістю, яка збільшується на суму затрат, що безпосередньо 

відносяться до здійснення операції. Після первісного визнання ці фінансові зобов’язання 

оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективного відсотка. 

(iii) Акціонерний капітал 

Прості акції 

Прості акції відносяться до категорії власного капіталу. Додаткові затрати, що 

безпосередньо відносяться до емісії простих акцій та опціонів на акції, визнаються як 

зменшення власного капіталу за вирахуванням будь-яких податкових ефектів. 

(е) Основні засоби 

(i) Визнання та оцінка 

Будівлі, поліпшення будівель та земля відображаються у звітності за справедливою вартістю 

за вирахуванням накопиченого зносу (крім землі) та накопичених збитків від зменшення 



 

 

корисності. Інші одиниці основних засобів відображаються за вартістю придбання за 

вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. 

Вартість придбання включає витрати, які безпосередньо відносяться до придбання активу. 

Вартість активів, створених за рахунок власних коштів, включає вартість матеріалів та 

витрати на оплату праці основних працівників, інші витрати, що безпосередньо відносяться 

на приведення активу в робочий стан, придатний для його цільового використання, витрати 

на демонтаж та перевезення об’єктів, на відновлення території, на якій розміщені активи, та 

капіталізовані витрати по позики. Придбане програмне забезпечення, яке є складовою 

функціональності відповідного обладнання, капіталізується у складі вартості цього 

обладнання. 

Якщо одиниці основних засобів складаються з суттєвих компонентів, що мають різні строки 

корисного використання, вони обліковуються як окремі одиниці основних засобів. 

Прибутки та збитки від вибуття одиниці основних засобів визначаються шляхом порівняння 

надходжень від її вибуття з її балансовою вартістю та визнаються за чистою вартістю за 

рядками “Інші доходи” або “Інші витрати” у прибутку чи збитку. Після продажу 

переоцінених активів всі пов’язані з продажем суми, включені до резерву переоцінки, 

переносяться до накопиченого нерозподіленого прибутку. 

(ii) Переоцінка  

Будівлі, поліпшення будівель та земля оцінюються за справедливою вартістю на основі 

оцінок, що періодично проводяться незалежними оцінювачами. Збільшення балансової 

вартості цих активів в результаті переоцінки відображається безпосередньо у складі резерву 

переоцінки в іншому сукупному доході, за винятком випадків, коли воно сторнує зменшення 

балансової вартості тих самих активів, відображене у складі прибутку або збитку. У таких 

випадках воно відображається у складі прибутку або збитку.  

Зменшення балансової вартості будівель, поліпшень будівель та землі відображається у 

складі прибутку або збитку, за винятком випадків, коли воно сторнує збільшення балансової 

вартості тих самих активів в результаті попередньої дооцінки, відображене безпосередньо в 

іншому сукупному доході. У таких випадках воно відображається в іншому сукупному 

доході. 

(iii) Подальші витрати 

Витрати, понесені на заміну частини одиниці основних засобів, визнаються у балансовій 

вартості такої одиниці, якщо існує ймовірність того, що така частина принесе Компанії 

майбутні економічні вигоди, а її вартість може бути достовірно оцінена. При цьому 

припиняється визнання балансової вартості заміненої частини. Витрати на поточне 

обслуговування основних засобів визнаються у складі прибутку або збитку за період, в 

якому вони були понесені. 

(iv) Знос 

Знос нараховується на одиниці основних засобів з дати їх встановлення та готовності до 

експлуатації, а для активів, створених за рахунок власних ресурсів – з дати завершення 

створення активу та його готовності до використання. Знос нараховується на вартість 

придбання активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Значні компоненти активу 

оцінюються окремо, і якщо строк корисного використання будь-якого компонента 



 

 

відрізняється від строків корисного використання решти компонентів активу, знос такого 

компонента нараховується окремо. 

Знос визнається у складі прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом строків 

корисного використання кожної частини одиниці основних засобів з використанням таких 

термінів: 

Будівлі 50 – 70 років 

Будиночки – 

контейнери 

5 – 10 років 

Транспортні засоби 4 – 7 років 

Комп’ютерне 

обладнання 

2 – 7 років 

Меблі та обладнання 1 – 7 років 

Знос поліпшень орендованих активів нараховується протягом менш тривалого з двох 

строків: строку оренди або строку їх корисного використання, крім випадків, коли існує 

обґрунтована впевненість у тому, що Компанія отримає право власності на відповідні активи 

до кінця строку оренди. 

Методи нарахування зносу, строки корисного використання та ліквідаційна вартість 

основних засобів аналізуються в кінці кожного фінансового року та коригуються за 

необхідності. Знос на землю та незавершене будівництво не нараховується. 

(є) Зменшення корисності  

(i) Непохідні фінансові інструменти 

Фінансовий актив, який не є фінансовим активом за справедливою вартістю, з 

відображенням переоцінки як прибутку або збитку, оцінюється на кожну звітну дату для 

виявлення об’єктивних ознак зменшення корисності. Корисність фінансового активу 

вважається такою, що зменшилася, якщо існують об’єктивні ознаки того, що після 

первісного визнання активу сталася подія, пов’язана із збитком, і що ця подія негативно 

вплинула на оцінені майбутні грошові потоки за цим активом, які можуть бути достовірно 

оцінені. 

Об’єктивними ознаками того, що фінансові активи (включаючи акції) є знеціненими, можуть 

бути такі події:  

 невиконання або затримка виконання дебітором своїх зобов’язань; 

 реструктуризація заборгованості перед Компанією на умовах, які Компанія не 

розглядала б за інших обставин; 

 ознаки можливого банкрутства дебітора чи емітента;  

 негативні зміни платіжного статусу позичальників у Компанії чи емітентів; 

 економічні умови, пов’язані з дефолтами; 

 зникнення активного ринку для цінного паперу; 

 дані, які можна спостерігати, які вказують на зменшення прогнозних грошових потоків 

від групи фінансових активів, суму якого можна кількісно оцінити. 

Крім того, об’єктивною ознакою зменшення корисності є значне або тривале зменшення 

справедливої вартості інвестиції в акції по відношенню до її вартості. 



 

 

Кредити і дебіторська заборгованість і інвестиційні цінні папери, що утримуються до 

погашення 

Компанія розглядає ознаки зменшення корисності кредитів, дебіторської заборгованості та 

інвестиційних цінних паперів, що утримуються до погашення, як у розрізі окремих активів, 

так і в сукупності. Усі статті кредитів, дебіторської заборгованості та інвестиційних цінних 

паперів, що утримуються до погашення, які є значними самі по собі, оцінюються на предмет 

зменшення корисності індивідуально. Усі статті кредитів, дебіторської заборгованості та 

інвестиційних цінних паперів, що утримуються до погашення, які є значними самі по собі і 

по яких не було виявлено індивідуальних ознак зменшення корисності, після цього 

оцінюються у сукупності на предмет зменшення корисності, яке сталося, але ще не було 

виявлено. Кредити і дебіторська заборгованість і інвестиційні цінні папери, утримувані до 

погашення, що не є суттєвими, оцінюються на предмет зменшення корисності в сукупності 

шляхом поділу статей кредитів, дебіторської заборгованості та інвестиційних цінних 

паперів, що утримуються до погашення, на групи з аналогічними характеристиками ризику. 

Оцінюючи такі статті на предмет зменшення корисності у сукупності, Компанія 

використовує історичні тенденції вірогідності дефолту, строків відшкодування і суми 

понесеного збитку, скориговані згідно із судженнями управлінського персоналу стосовно 

того, чи є поточні економічні і кредитні умови такими, що фактичні збитки можуть бути 

більшими чи меншими за використані історичні дані. 

Збиток від зменшення корисності фінансового активу, оціненого за амортизованою 

вартістю, розраховується як різниця між його балансовою вартістю та теперішньою вартістю 

оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за початковою ефективною ставкою  

відсотка  по активу. Збитки визнаються у прибутку або збитку і відображаються у складі 

резерву по кредитах та дебіторській заборгованості чи інвестиційних цінних паперах, 

утримуваним до погашення. Якщо, на думку управлінського персоналу Компанії, 

реалістичні перспективи відшкодування активу відсутні, відповідні суми заборгованості 

списуються. Проценти по знеціненому активу і надалі визнаються шляхом вивільнення 

дисконту. Якщо в результаті подальшої події сума збитку від зменшення корисності 

зменшується, зменшення збитку від зменшення корисності сторнується у прибутку чи 

збитку. 

Фінансові активи, наявні для продажу 

Збитки від зменшення корисності фінансових активів, наявних для продажу, визнаються 

шляхом перекласифікації збитків, накопичених у резерві переоцінки до справедливої 

вартості, визнаному у власному капіталі, до складу прибутків або збитків. Кумулятивний 

збиток, що переноситься з власного капіталу до прибутку або збитку, складає різницю між 

вартістю придбання, за вирахуванням сум погашення основної суми заборгованості та 

амортизації, та поточною справедливою вартістю, за вирахуванням всіх збитків від 

зменшення корисності, раніше визнаних у прибутку або збитку. Зміни резервів на покриття 

збитків від зменшення корисності, що виникли у зв’язку з застосуванням методу 

ефективного відсотка, відображаються як компонент процентного доходу. Якщо у 

майбутньому періоді справедлива вартість знеціненого боргового цінного папера, наявного 

для продажу, збільшується, і таке збільшення може бути об’єктивно пов’язане з подією, що 

сталася після визнання збитку від зменшення корисності у прибутку або збитку, збиток від 

зменшення корисності сторнується, при цьому сума сторнування визнається у прибутку чи 

збитку. При цьому, однак, будь-які відшкодування справедливої вартості акцій інших 

компаній, наявних для продажу, визнаються в іншому сукупному доході. 



 

 

(ii) Нефінансові активи 

Балансова вартість нефінансових активів Компанії, за винятком запасів і відстрочених 

податкових активів, перевіряється на кожну звітну дату з метою виявлення будь-яких ознак 

зменшення їх корисності. Якщо такі ознаки існують, проводиться оцінка сум очікуваного 

відшкодування активу. Суми очікуваного відшкодування гудвілу та нематеріальних активів, 

що мають невизначені строки корисного використання або ще не готові до використання, 

оцінюються щороку у ту саму дату. 

Для проведення тестування на предмет зменшення корисності активи, які не можуть бути 

перевірені індивідуально, об’єднуються в найменшу групу активів, що генерує надходження 

грошових коштів від безперервного використання відповідного активу, що практично не 

залежить від притоку грошових коштів від інших активів або одиниці, що генерує грошові 

кошти (ОГГК). За умови проведення тестування максимальної величини операційного 

сегмента для цілей проведення перевірки на предмет зменшення корисності гудвілу ОГГК, 

на які був розподілений цей гудвіл, об’єднуються таким чином, щоб рівень, на якому 

проводиться тестування на предмет зменшення корисності, відображав найнижчий рівень, 

на якому цей гудвіл контролюється для цілей внутрішньої звітності. Гудвіл, отриманий в 

результаті об’єднання бізнесу, розподіляється на групи ОГГК, для яких ефект синергії при 

такому об’єднанні бізнесу, як очікується, буде вигідним. 

Корпоративні активи Компанії не генерують окремого притоку грошових коштів і 

використовуються більш ніж однією ОГГК. Корпоративні активи відносяться на ОГГК 

послідовно та обґрунтовано і перевіряються на предмет зменшення корисності в ході 

тестування ОГГК, до якої відноситься відповідний корпоративний актив. 

Сумою очікуваного відшкодування активу або ОГГК є більша з двох вартостей: вартість у 

використанні чи справедлива вартість за вирахуванням витрат на реалізацію. При оцінці 

вартості у використанні активу очікувані в майбутньому грошові потоки дисконтуються до 

їх теперішньої вартості з використанням ставки дисконту без урахування ставки 

оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошових коштів у часі та 

ризики, властиві певному активу або ОГГК. 

Збиток від зменшення корисності визнається тоді, коли балансова вартість активу або його 

одиниці, що генерує грошові кошти, перевищує суму очікуваного відшкодування. 

Збитки від зменшення корисності визнаються у прибутку або збитку. Збитки від зменшення 

корисності, визнані стосовно одиниць, що генерують грошові кошти, спочатку 

розподіляються для зменшення балансової вартості будь-якого гудвілу, віднесеного на 

ОГГК (групи ОГГК), а потім для зменшення балансової вартості інших активів у одиниці 

(групі ОГГК) на пропорційній основі. 

Збитки від зменшення корисності гудвілу не сторнуються. Збитки від зменшення корисності 

інших активів, визнані у попередніх періодах, оцінюються в кожну звітну дату на предмет 

виявлення будь-яких ознак того, що збиток зменшився або більше не існує. Збиток від 

зменшення корисності сторнується, якщо відбулася зміна оцінок, що використовуються для 

визначення суми відшкодування. Збиток від зменшення корисності сторнується тільки у 

випадку, якщо балансова вартість активу не перевищує балансову вартість, що була б 

визначена, за вирахуванням амортизації, якби збиток від зменшення корисності не був 

визнаний взагалі. 



 

 

(ж) Дебіторська заборгованість за операціями страхування та перестрахування та 
інша дебіторська заборгованість 

Кредитний ризик залежить, головним чином, від індивідуальних характеристик кожного 

клієнта. Демографічні характеристики клієнтської бази Компанії, включаючи ризик дефолту 

у галузі чи дефолту країни, в якій здійснює свою діяльність клієнт, справляють менший 

вплив на кредитний ризик.  

Управлінський персонал затвердив кредитну політику, згідно з якою кожна окрема страхова 

компанія, з якою планується укласти договір вхідного чи вихідного перестрахування, 

підлягає індивідуальному аналізу на предмет платоспроможності перед тим, як з нею буде 

укладений договір перестрахування. Такий аналіз охоплює огляд зовнішніх рейтингів, 

інформації зі страхових пулів, репутації на ринку та іншої опублікованої інформації. 

При здійсненні моніторингу кредитного ризику, пов’язаного з утримувачами полісів, 

клієнти поділяються на групи за типами страхування в розрізі їх кредитних рейтингів та 

платіжної поведінки. Більшість страхових полісів, виданих Компанією, є дійсними тільки за 

умови внесення страхових премій власником поліса із дотриманням графіку платежів. 

Для крупних клієнтів управлінський персонал затвердив кредитну політику, згідно з якою ці 

клієнти проходять індивідуальну оцінку платоспроможності, за результатами якої їм 

надаються певні конкретні умови відстрочки сплати страхових премій. 

Компанія створює резерв на покриття збитків від зменшення корисності, що ґрунтується на 

її оцінці понесених збитків відносно дебіторської заборгованості від страхової діяльності, 

іншої дебіторської заборгованості та інвестицій. Основними складовими цього резерву є 

окремо оцінюваний збиток, що відноситься до окремих значних ризиків, та збиток, що 

оцінюється на колективній основі, який встановлюється для груп подібних активів, щодо 

збитків, які були понесені, але ще не були ідентифіковані. Резерв на покриття збитків, що 

оцінюється на колективній основі, визначається на основі історичних даних про статистику 

платежів за аналогічними фінансовими активами. 

(з) Активи, що утримуються для продажу або розподілу 

Довгострокові активи чи групи вибуття, що включають активи чи зобов’язання, 

відшкодування вартості яких очікується, перш за все, за рахунок продажу або розподілу, а 

не постійного використання, класифікуються як утримувані для продажу або розподілу. 

Безпосередньо перед віднесенням активів чи компонентів групи вибуття до категорії 

утримуваних для продажу виконується їх переоцінка відповідно до облікової політики 

Компанії. Після цього активи чи група вибуття оцінюються за меншою з двох величин: за 

балансовою вартістю чи за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на реалізацію. 

Збитки від зменшення корисності після початкової класифікації активів як утримуваних для 

продажу або розподілу та подальші прибутки чи збитки від переоцінки визнаються в 

прибутку або збитку. Прибутки, що перевищують кумулятивний збиток від зменшення 

корисності, не визнаються. 

Амортизація чи знос на довгострокові активи, що класифікуються як утримувані для 

продажу або розподілу, не нараховується.  

(и) Інвестиційна нерухомість 

Представляє собою офісні приміщення, які утримуються з метою отримання довгострокових 

доходів від оренди або приросту вартості та не використовуються Компанією.  Інвестиційна 



 

 

нерухомість первісно оцінюється за собівартістю, включаючи витрати на здійснення 

операції.  Після первісного визнання інвестиційна нерухомість відображається за 

переоціненою вартістю, яка являє собою справедливу вартість на дату переоцінки та 

визначається на основі ринкових даних за допомогою професійних незалежних оцінювачів, 

за вирахуванням накопичених у подальшому збитків від знецінення.  Переоцінка 

здійснюється з достатньою регулярністю таким чином, щоб балансова вартість інвестиційної 

нерухомості не відрізнялась істотно від вартості, яка була б визначена з використанням 

справедливої вартості на звітну дату. Прибутки або збитки, які виникають у результаті зміни 

справедливої вартості інвестиційної нерухомості, включаються до складу прибутку або 

збитку того періоду, у якому вони виникають. 

(і) Орендовані активи 

Оренда, за умовами якої Компанія приймає практично всі ризики і вигоди, пов’язані з 

володінням орендованими активами, класифікується як фінансова оренда. При первісному 

визнанні орендований актив оцінюється за сумою, що дорівнює меншій з двох вартостей: за 

справедливою вартістю або за приведеною вартістю мінімальних орендних платежів. Після 

первісного визнання актив обліковується згідно з обліковою політикою, що застосовується 

до цього активу. 

Інша оренда є операційною орендою, і орендовані активи не визнаються у звіті про 

фінансовий стан Компанії. 

Платежі з операційної оренди визнаються у прибутку або збитку за прямолінійними 

методом протягом періоду дії договорів оренди. Заохочення, отримані за договорами 

оренди, визнаються як невід’ємна частина загальних витрат за орендою протягом періоду дії 

договорів оренди. 

(ї) Резерви 

Резерви визнаються, коли Компанія має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання 

в результаті подій, що сталися у минулому, коли існує ймовірність того, що погашення 

даного зобов’язання призведе до відтоку ресурсів, що являють собою економічні вигоди, і 

коли існує можливість достовірно оцінити суму зобов’язання. 

(й) Інші активи 

Інші активи відображаються за вартістю придбання за вирахуванням збитків від зменшення 

корисності. 

(к) Інші зобов’язання 

Інші зобов’язання відображаються за вартістю придбання. 

(л) Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток складаються з поточного і відстроченого податків. Податок 

на прибуток визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадків, коли він 

відноситься до статей, визнаних безпосередньо у власному капіталі. У таких випадках він 

визнається в іншому сукупному доході або власному капіталі. 



 

 

(i) Поточні податки 

Витрати з поточного податку на прибуток являють собою очікуваний податок до сплати, 

розрахований на основі оподатковуваного прибутку за рік із використанням ставок 

оподаткування, що діють або превалюють на звітну дату, і будь-яких коригувань податку, 

що підлягає сплаті за попередні роки. Поточний податок до сплати включає також будь-яке 

податкове зобов’язання, що виникає в результаті оголошення дивідендів. 

(ii) Відстрочені податки 

Відстрочений податок визнається за тимчасовими різницями між балансовими сумами 

активів і зобов’язань, які використовуються для цілей фінансової звітності, і сумами, які 

використовуються для цілей оподаткування. Відстрочений податок не визнається за: 

 тимчасовими різницями, що виникають при первісному визнанні активів або зобов’язань в 

операції, яка не є об’єднанням бізнесу і не впливає ані на обліковий, ані на 

оподатковуваний прибуток чи збиток; 

 за тимчасовими різницями, пов’язаними з інвестиціями у дочірні підприємства та спільно 

контрольовані суб’єкти господарювання, якщо існує ймовірність того, що вони не будуть 

сторновані у близькому майбутньому; та 

 за оподатковуваними тимчасовими різницями, що виникають при первісному визнанні 

гудвілу.  

Відстрочений податковий актив визнається за невикористаними податковими збитками, 

податковими кредитами та тимчасовими різницями, що відносяться на валові витрати, якщо 

існує ймовірність отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, завдяки якому 

вони зможуть бути використані. Відстрочені податкові активи аналізуються на кожну звітну 

дату і зменшуються, якщо реалізація відповідної податкової вигоди більше не є вірогідною. 

Сума відстроченого податку розраховується за ставками оподаткування, які, як очікується, 

будуть застосовуватись до тимчасових різниць на момент їх сторнування згідно із 

законодавством, яке буде чинним або практично введеним в дію на звітну дату. 

Оцінка відстроченого податку відображає податкові наслідки того, яким чином Компанія 

планує, на кінець звітного періоду, відшкодувати балансову вартість своїх активів та 

розрахуватися за балансовою вартістю своїх зобов’язань. Відстрочені податкові активи та 

зобов’язання взаємозараховуються у випадку існування юридично забезпеченого права на 

взаємозарахування поточних податкових активів та зобов’язань, якщо вони відносяться до 

податку на прибуток, що стягується одним і тим самим податковим органом з одного й того 

самого оподатковуваного суб’єкта господарювання, або з різних суб’єктів господарювання, 

але ці суб’єкти господарювання мають намір провести розрахунки за поточними 

податковими зобов’язаннями та активами на нетто-основі або їх податкові активи будуть 

реалізовані одночасно з погашенням їх податкових зобов’язань. 

Крім того, податкова база визначається окремо по кожному з основних видів діяльності 

Компанії. 

В ході визначення суми поточного та відстроченого податку Компанія враховує вплив 

невизначеності податкових позицій, а також вірогідність виникнення необхідності у сплаті 

додаткових податків, штрафів і пені за прострочені платежі. Компанія вважає, що нараховані 

нею податкові зобов’язання є адекватними за всі податкові роки, відкриті для перевірок, 

ґрунтуючись на аналізі численних факторів, включаючи тлумачення податкового 

законодавства та попередній досвід. Цей аналіз ґрунтується на оцінках і припущеннях і 



 

 

може передбачати формування певних суджень щодо майбутніх подій. Може з’явитися нова 

інформація у зв’язку з якою Компанія буде вимушена змінити свою точку зору щодо 

адекватності існуючих податкових зобов’язань; такі зміни податкових зобов’язань вплинуть 

на витрати з податку на прибуток за період, в якому відбулися зміни. 

(м) Нові стандарти та тлумачення, які ще не були прийняті 

Деякі нові стандарти, зміни до стандартів та тлумачення ще не є чинними на 31 грудня 2015 

р. і не застосовувалися при підготовці цієї фінансової звітності. З числа цих стандартів, змін 

та тлумачень на діяльність Компанії можуть вплинути ті, що наведено нижче. 

Управлінський персонал Компанії планує застосовувати ці стандарти, зміни та тлумачення, 

коли вони набудуть чинності.  

 Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 Фінансові інструменти” (МСФЗ 9), 

опублікований у липні 2014 року, замінює діючі інструкції та вимоги МСБО 39 

“Фінансові інструменти: визнання та оцінка”. МСФЗ 9 містить переглянуті інструкції з 

питань класифікації та оцінки фінансових інструментів, включаючи нову модель 

очікуваних кредитних втрат для підрахунку знецінення фінансових активів, а також нові 

загальні вимоги щодо обліку операцій з хеджування. Крім того, до нього перенесені 

інструкції з питань визнання та припинення визнання фінансових інструментів, які 

раніше містилися у МСБО 39. МСФЗ 9 чинний для річних періодів, що починаються 1 

січня 2018 р. або пізніше, і при цьому суб’єкт господарювання має право на його 

дострокове застосування. Компанія наразі аналізує потенційний вплив на її окрему 

фінансову звітність у результаті застосування МСФЗ 9, який, ймовірно, буде суттєвим. 

 Міжнародний стандарт фінансової звітності 15 “Виручка за контрактами з клієнтами” 

(МСФЗ 15) встановлює принципи необхідності визнання, суми визнання та моменту 

визнання доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Він замінює діючі 

інструкції з питань визнання доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), які у 

поточний період містяться у МСБО 18 “Визнання доходу”, МСБО 11 “Будівельні 

контракти” та КТМФЗ 13 “Програми лояльності клієнта”. Головний принцип нового 

стандарту полягає в тому, що суб’єкт господарювання визнає доходи для відображення 

факту передачі обіцяних товарів або послуг клієнтам у сумі, що відображає винагороду, 

яку суб’єкт господарювання очікує отримати в обмін на такі товари або послуги. Новий 

стандарт вдосконалює процедури розкриття доходу, містить інструкції щодо методів 

визнання операцій, раніше не врегульованих у повному обсязі, і вдосконалює інструкції з 

визнання доходів за договорами з кількома складовими. МСФЗ 15 чинний для річних 

періодів, що починаються 1 січня 2018 р. або пізніше, і при цьому суб’єкт 

господарювання має право на його дострокове застосування. Компанія наразі аналізує 

потенційний вплив на її окрему фінансову звітність у результаті застосування МСФЗ 15.  

 Міжнародний стандарт фінансової звітності 16“Оренда” (МСФЗ 16) запроваджує єдину 

модель обліку для орендарів, яка вимагає від орендарів визнавати активи та зобов’язання за 

всіма договорами оренди, за винятком випадків, коли строк оренди становить 12 місяців або 

менше або орендований актив має низьку вартість. Орендодавці продовжуватимуть 

класифікувати оренду як операційну оренду та фінансовий лізинг, тобто підхід МСФЗ 16 до 

обліку для орендодавців по суті не міняється порівняно з МСБО 17, що діяв раніше. МСФЗ 

16 є чинним для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 р. або пізніше, і при 

цьому дозволяється його дострокове застосування за умови одночасного виконання 

вимог МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клієнтами". Компанія наразі аналізує 

потенційний вплив на її окрему фінансову звітність у результаті застосування МСФЗ 16. 



 

 

 “Розкриття інформації” – Зміни до МСБО 1 (випущені у грудні 2014 р.; застосовуються 

до річних періодів, які починаються 1 січня 2016 р. або пізніше). Зміни цього стандарту 

уточнюють поняття суттєвості та роз’яснюють, що організація не зобов’язана розкривати 

інформацію, розкриття якої вимагають МСФЗ, якщо така інформація не є суттєвою, 

навіть якщо МСФЗ містить перелік конкретних вимог або визначає їх як мінімальні 

вимоги. Також до цього стандарту включено нові інструкції про проміжні підсумкові 

суми у фінансовій звітності, зокрема, зазначено, що такі проміжні підсумкові суми (а) 

мають включати статті, визнання та оцінка яких здійснюється відповідно до МСФЗ; (б) 

мають бути представлені та названі таким чином, щоб забезпечити розуміння 

компонентів проміжних підсумкових сум; (в) мають застосовуватися послідовно у різних 

періодах; та (г) не можуть бути представлені так, що виділяються більше, ніж проміжні 

підсумкові суми та підсумкові суми, яких вимагають МСФЗ. Наразі Компанія оцінює 

вплив цих змін на її фінансову звітність. 

Різноманітні вдосконалення у МСФЗ були розглянуті на основі стандарту за стандартом. Всі 

зміни, пов'язані зі змінами обліку з метою представлення, визнання або оцінки, вступають в 

силу для річних періодів, що починаються після 1 січня 2016 року. Компанія не проводила 

аналіз можливого впливу удосконалень на її фінансове становище або результати діяльності 

5 Основні засоби 

Рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2015 р., представлений таким чином: 

 

Будівлі, 

поліпшення 

будівель та земля  

Меблі та 

обладнання 

Комп’ютерне 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Усього 

(у тисячах гривень)      

      

Історична 

вартість/вартість після 

переоцінки       

1 січня 2015 р. 15,874 6,007 12,961 6,556  41,398  

Надходження 328 1,108 1,910 422  3,768  

Вибуття  (96)  (265)  (297)  (62)  (720) 

Передачі  -     (12) 31 (19)  -    

Переоцінка 7,928  -     -     -     7,928  

 

     

31 грудня 2015 р. 24,034 6,838 14,605 6,897 52,374 

 

     

Накопичений знос       

1 січня 2015 р. 4,148 5,475 9,444 2,871 21,938 

Нараховано за період  329 433 1,164 732 2,658 

Вибуття  (96)  (265)  (284)  (62)  (707) 

Передачі  -     1   11   (12)  -    

Переоцінка  1,604   -     -     -     1,604  

 

     

31 грудня 2015 р. 5,985 5,644 10,335 3,529 25,493 

 

     

Чиста балансова вартість 

на 31 грудня 2015 р. 
18,049 1,194 4,270 3,368 26,881 

 

     

      



 

 

 

 

Рух основних засобів за рік, що закінчився 31 грудня 2014 р., представлений таким чином: 

 

Будівлі, 

поліпшення 

будівель та земля  

Меблі та 

обладнання 
Комп’ютерне 

обладнання 
Транспортні 

засоби 
Усього 

(у тисячах гривень)      

      

Історична 

вартість/вартість після 

переоцінки      

1 січня 2014 р. 14,113 6,150 11,879 5,527 37,669 

Надходження 12  433 1,635 1,912 3,992 

Вибуття (8) (576)  (553) (883)  (2,020) 

Переоцінка 1,757 - - - 1,757 

 

     

31 грудня 2014 р. 15,874 6,007 12,961 6,556 41,398 

 

     

Накопичений знос      

1 січня 2014 р. 3,517 5,599 8,602 2,943 20,661 

Нараховано за період  249 422 1,368 676 2,715 

Вибуття (8) (546) (526) (748) (1,828) 

Переоцінка 390 - - - 390 

 

     

31 грудня 2014 р. 4,148 5,475 9,444 2,871 21,938 

 

     

Чиста балансова 

вартість на 31 грудня 

2014 р. 11,726 532 3,517 3,685 19,460 

 

     

 

У 2014 році Компанія придбала основні засоби на суму 1,856 тисяч гривень на 

підставі договорів про фінансову оренду. На 31 грудня 2015 р. чиста балансова 

вартість основних засобів, придбаних через фінансову оренду, становила 1,571 

тисячу гривень (31 грудня  

2014 р.: 1,845 тисяч гривень). Зобов’язання за фінансовою орендою були 

дострокового погашені у грудні 2015 року (див. примітку 19). 

(а) Переоцінка основних засобів 

Станом на 31 грудня 2015 р. та 2014 р. будівлі та поліпшення будівель, що знаходились у 

власності Компанії, були переоцінені за ринковою вартістю відповідно до звіту незалежних 

оцінювачів. Для визначення справедливої вартості були використані дохідний метод та 

метод порівнянних продажів. Для визначення чистої балансової вартості був використаний 

метод порівнянних продажів, оскільки він краще відповідав таким характеристикам, як 

достовірність і повнота інформації. 

Якби будівлі та поліпшення будівель обліковувалися за історичною вартістю, їх балансова 

вартість становила б 3,089 тисяч гривень та 3,294 тисячі гривень відповідно на 31 грудня 

2015 р. та 31 грудня 2014 р.  



 

 

 

6 Нематеріальні активи 

Рух нематеріальних активів за рік, що закінчився 31 грудня 2015 р., представлений таким 

чином: 

 

Програмне 

забезпечення 

Ліцензії Інше Усього 

(у тисячах гривень)     

Вартість     

1 січня 2015 р.  13,813   505   100   14,418  

Надходження  2,530   -     1   2,531  

Вибуття  (2)  (12)  -     (14) 

 
    

31 грудня 2015 р.  16,341   493   101   16,935  

 
    

Накопичена амортизація      

1 січня 2015 р.  7,697   -     51   7,748  

Нараховано за період  1,607   -     18   1,625  

Вибуття  (2)  -     -     (2) 

 
    

31 грудня 2015 р.  9,302   -     69   9,371  

 
    

Чиста балансова вартість 

на 31 грудня 2015 р. 
7,039 493 32 7,564 

 

    

Рух нематеріальних активів за рік, що закінчився 31 грудня 2014 р., представлений таким 

чином: 

 

Програмне 

забезпечення 

Ліцензії Інше Усього 

(у тисячах гривень)     

Вартість     

1 січня 2014 р. 12,425 505 1,069 13,999 

Надходження 1,420 - 29 1,449 

Вибуття (32) - (998) (1,030) 

 
    

31 грудня 2014 р. 13,813 505 100 14,418 

 
    

Накопичена амортизація     

1 січня 2014 р. 6,635 - 952 7,587 

Нараховано за період 1,094 - 97 1,191 

Вибуття (32) - (998) (1,030) 

 
    

31 грудня 2014 р. 7,697 - 51 7,748 

 
    

Чиста балансова вартість 

на 31 грудня 2014 р. 6,116 505 49 6,670 

 

    



 

 

7 Довгострокові фінансові інвестиції 

на 31 грудня 2015 р. та 2014 р. довгострокові фінансові інвестиції представлені таким чином: 

(у тисячах гривень) 2015 2014 

   

Інвестиція в дочірнє підприємство 885 885 

Інвестиції за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як 

прибутку або збитку  102,393 70,805 

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) – фінансові інвестиції, 

наявні для продажу  22,174 28,383 

 

  

Усього довгострокових фінансових інвестицій 125,452 100,073 

 

  

 

Інвестиція в дочірнє підприємство показана у наступній таблиці:  
 

Компанія 

Вид 

діяльності 

Дата 

заснування 

Частка у 

власному 

капіталі, % 

31 грудня 

2015 р. 

31 грудня 

2014 р. 

      

ТОВ “СОС Сервіс 

Україна” 

Асистанські 

послуги 

27 червня 

2002 р.  100 885 885 

    
  

Усього    885 885 

    
  

 
 

Інвестиції, визнані за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як 

прибутку або збитку, представлені таким чином:   
 

Компанія 

Вид 

діяльності 

Дата 

заснування 

31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р. 

% Сума % Сума 

       

ПрАТ “Страхова компанія 

“ПЗУ Україна 

страхування життя” 

Страхуван-

ня життя  

 

1 квітня 

2003 р. 46.52 102,391 46.52 70,803 

Інші інвестиції    2  2 

    

 
 

 

Усього    102,393  70,805 

    

 
 

 

 

У попередніх роках Компанія придбала 46.52% акцій ПрАТ “Страхова компанія 

“ПЗУ Україна страхування життя”, яка є пов’язаною стороною. Загальна сума 

інвестиції склала 14,072 тисячі гривень. 

Прибуток від збільшення вартості інвестиції за роки, що закінчилися 31 грудня 2015 

р. та 31 грудня 2014 р., становив відповідно 31,588 тисяч гривень та 13,864 тисячі 

гривень. Для деталей розрахунку справедливої вартості, дивіться 32 (в). 

8 Відстрочені аквізиційні витрати  

Зміни відстрочених аквізиційних витрат за рік, що закінчився 31 грудня, представлені таким 

чином: 



 

 

 

 
2015 2014 

(у тисячах гривень)   

   

Відстрочені аквізиційні витрати на 1 січня: 40,371 31,630 

   
Витрати, понесені протягом року 125,192 85,437 

Витрати, амортизовані у прибутку або збитку (Примітка 24) (113,459) (76,696) 

 

  

Відстрочені аквізиційні витрати на 31 грудня 52,104 40,371 

 

 

  

9 Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 

Залишок грошових коштів у централізованих страхових резервних фондах на 31 грудня 

представлений таким чином: 

(у тисячах гривень) 2015 2014 

   

Фонд страхових гарантій  13,467 12,047 

Фонд захисту постраждалих 10,835 10,076 

Додатковий гарантійний фонд страхових гарантій по Зеленій карті 64,984 32,288 

Нарахований інвестиційний дохід 7,052 2,605 

Резерв знецінення залишків коштів в МТСБУ (1,536) (1,536) 

 

  

Усього залишку грошових коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 94,802 55,480 

 

  

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) було створене Державною 

комісією з регулювання ринків фінансових послуг України і діє як офіційний гарант 

відшкодування українськими страховими компаніями бенефіціаріям у Європі шкоди, 

завданої третім особам, за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників автотранспортних засобів. Фонд страхових гарантій гарантує 

виплати МТСБУ у випадку заподіяння шкоди майну потерпілих, фонд захисту 

постраждалих - виплати МТСБУ у випадку заподіяння шкоди життю і здоров’ю потерпілих. 

Додатковий страховий фонд страхових гарантій по Зеленій карті гарантує виплати МТСБУ у 

випадку заподіяння шкоди третім особам у Європі за договорами обов’язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів. Кошти страховиків 

розміщуються на депозитних рахунках у банках. На такі гарантійні депозити нараховуються 

проценти, і всі вони розміщені у вітчизняних банках. 

Депозити у додатковому страховому фонді страхових гарантій є страховим резервом, 

управління яким від імені Компанії здійснює МТСБУ. 

Згідно із Законом України “Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів” від 1 липня 2004 р., внески страхових компаній 

до резервних фондів МТСБУ повертаються страховим компаніям після закінчення періоду, 

протягом якого вони можуть бути використані МТСБУ для покриття збитків у випадку 

невиконання зобов’язань страховиком, що видав поліс. Зазначені гарантійні депозити будуть 

повернені Компанії, коли в обігу не буде полісів, за якими можуть виникнути збитки. 



 

 

10 Страхова та інша дебіторська заборгованість 

Страхова та інша дебіторська заборгованість на 31 грудня представлена таким чином: 

 

 

(у тисячах гривень) Код рядка 2015 2014 

Страхова дебіторська заборгованість    

Короткострокова заборгованість від клієнтів 1125  59,570  42,907 

Заборгованість з перестрахування 1125  2,612  2,334 

Страхові послуги для інших компаній 1125  249  397 

Аванси за страховою діяльністю 1130  483  868 

Довгострокова заборгованість від клієнтів 1040  -    4 

Право вимоги до перестраховиків 1140  56,105  16,864 

  
  

Усього страхової дебіторської заборгованості до 

формування резерву під знецінення   119,019 63,374 

    
  

Резерв під знецінення страхової дебіторської заборгованості 1125 (2,123) (1,988) 

    
  

Усього страхової дебіторської заборгованості  116,896 61,386 

    
  

Інша дебіторська заборгованість    

Довгострокові витрати майбутніх періодів 1090 394 941 

Поточна частина витрат майбутніх періодів 1130 1,668 1,410 

Аванси постачальникам товарів і послуг  1130 1,284 1,696 

Сумнівна заборгованість від фінансових установ 1040 11,925 3,878 

Довгострокові кредити працівникам  1040 20 116 

Короткострокові кредити працівникам 1155 96 139 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1140, 1155 386 234 

   
  

Усього іншої дебіторської заборгованості до формування 

резерву під знецінення 

 

15,773 8,414 

    
  

Резерв з під знецінення сумнівної заборгованості від 

фінансових установ  1040 (11,925) (3,878) 

Резерв під знецінення іншої дебіторської заборгованості 1155 (29) (5) 

    
  

Усього іншої дебіторської заборгованості  3,819 4,531 

    
  

Усього страхової та іншої дебіторської заборгованості  120,715 65,917 

    
  

 



 

 

 

 

Зміни резерву під знецінення за рік, що закінчився 31 грудня, представлені таким чином: 

(у тисячах гривень) 2015 2014 

   

Зміни резерву під знецінення   

Страхова дебіторська заборгованість:   

Станом на початок року 1,988 2,364 

Резерву під знецінення 608 859 

Використання резерву під знецінення (473) (1,235) 

 
  

Станом на кінець року 2,123 1,988 

 
  

Інша дебіторська заборгованість:   

   

Станом на початок року 3,883 3,928 

Резерв під знецінення 8,076 (37) 

Використання резерву під знецінення (5) (8) 

 
  

Станом на кінець року 11,954 3,883 

 
  

Усього резерв під знецінення 14,077 5,871 

 

  

11 Інші оборотні активи і витрати майбутніх періодів  

На 31 грудня інші оборотні активи і витрати майбутніх періодів представлені таким чином: 

 2015 2014 
(у тисячах гривень)   

   

Очікувана сума регресів до отримання 8,328 8,265 

Витрати майбутніх періодів з оплати 3% податку з обороту (див. примітки 1 

та 20) 9,205 4,557 

 
  

Усього інших оборотних активів і витрат майбутніх періодів  17,533 12,822 

 

 

 

 

 

 

 

  

Нарахування податку з обороту за рік, що закінчився 31 грудня, представлено таким чином:  

 2015 2014 
(у тисячах гривень)   

   

Витрати майбутніх періодів з оплати 3% податку з обороту на початок 

періоду  4,557 - 

   

Витрати, понесені протягом року  4,648 - 

Перенесено з чистої відстроченої податкової позиції (див. примітку 20) - 4,557 

 
  

Витрати майбутніх періодів з оплати 3% податку з обороту на кінець 

періоду 9,205 4,557 

 

 

 

  

Починаючи з 1 січня 2015 р., інші операційні витрати включать 3% податок на валову суму 

виданих страхових полісів у розмірі 18,676 тисяч гривень (Примітка 27). До 1 січня 2015 р. 

чиста сума виданих страхових полісів підлягала оподаткуванню за ставкою 3% і відповідні 

витрати обліковувалися у складі витрат з податку на прибуток, Примітка 20.  



 

 

 

 

12 Поточні фінансові інвестиції 

Поточні фінансові інвестиції на 31 грудня представлені таким чином: 
 2015 2014 

(у тисячах гривень)   

   

Фінансові активи, наявні для продажу   

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) 48,587 16,878 

 
  

Усього фінансових активів, наявних для продажу 48,587 16,878 
 

  

Фінансові інвестиції за справедливою вартістю, з відображенням 

переоцінки як прибутку або збитку   

Корпоративні акції - 7,525 

 

  

Усього фінансових інвестицій за справедливою вартістю, з 

відображенням переоцінки як прибутку або збитку - 7,525 

 
  

Дебіторська заборгованість   
Депозити в банках  24,000 13,600 
Нараховані проценти по депозитах 3,964 1,808 

 
  

Усього дебіторської заборгованості 27,964 15,408 

 

  

Всього поточних фінансових інвестицій 76,551 39,811 

 

  

Концентрація депозитів: 

На 31 грудня 2015 р. три найбільші банківські депозити становили 18,300 тисяч 
гривень або 76.3% від загальної суми депозитів (2014: 11,800 тисяч гривень або 
86.8%). 

Значна невизначеність оцінок щодо можливості відшкодування поточних фінансових 

інвестицій розкрита у Примітці 4(ііі). 

13 Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти на 31 грудня представлені таким чином: 

(у тисячах гривень) 

2015 2014 

   

Кошти в банках та в касі 8,098 15,000 

Короткострокові депозити 162,550 101,950 

Резерв на покриття збитків від знецінення  - (5,000) 

 
  

Усього грошових коштів та їх еквівалентів 170,648 111,950 

 

  

Депозити, що включені до грошових коштів та їхніх еквівалентів, представлені вкладами з 

початковими строками виплат до 100 днів.  



 

 

Після суттєвого погіршення економічної ситуації і ділового середовища в Україні, про що 

йдеться у примітці 2(б), яке призвело до значної девальвації гривні, нестачі ліквідних коштів 

у банківському секторі та дострокового зняття депозитів, здатність деяких банків 

обслуговувати свої зобов’язання та залучати нові кошти суттєво знизилась. 2 березня 2015 р. 

Національний банк України (НБУ) визнав ПАТ “Дельта Банк” неплатоспроможним. 

Відповідно, 2 березня 2015 р. виконавчий орган Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

прийняв постанову щодо початку процедури вилучення ПАТ “Дельта Банк” з ринку і 

призначення тимчасової адміністрації в ПАТ “Дельта Банк” на період з 3 березня 2015 р. по 

2 червня 2015 р. У зв’язку з цим управлінський персонал створив резерв на суму 5,000 тисяч 

гривень на покриття збитків від знецінення короткострокових депозитів, розміщених у ПАТ 

“Дельта Банк” станом на 31 грудня 2014 р., оскільки ознаки знецінення існували на цю дату. 

У 2015 році НБУ затвердив такі постанови:  

- №310 від 12 травня 2015 р. щодо ліквідації АТ “Златобанк” 

- №356 від 4 червня 2015 р. щодо ліквідації ПАТ КБ “Надра” 

- №664 від 2 жовтня 2015 р. щодо ліквідації ПАТ “Дельта Банк” 

Станом на 31 грудня 2015 р. управлінський персонал Компанії повністю забезпечив 

резервом залишки коштів у зазначених банках. Загальна сума визнаного резерву становить 

11,925 тисяч гривень. Сукупна сума залишків і резерв на покриття збитків від знецінення 

відображені в обліку як довгострокова дебіторська заборгованість (код рядка 1040, Примітка 

10) на 31 грудня 2015 р. 

На 31 грудня 2015 р. депозит на суму 6,300 тисяч гривень був переданий у заставу по 

невикористаному овердрафту. Протягом 2015 року Компанія не користувалась овердрафтом. 

Концентрація грошових коштів та їх еквівалентів: 

Станом на 31 грудня 2015 р. три найбільші поточні банківські депозити становили 122,500 

тисяч гривень або 75.4 % від загальної суми короткострокових депозитів (2014: 63,510 тисяч 

гривень або 62.3%). 

Значна невизначеність оцінок щодо можливості відшкодування грошових коштів та їх 

еквівалентів розкрита у Примітці 3(іі). 

14 Власний капітал 

(а) Зареєстрований капітал 

На 31 грудня 2015 р. та 2014 р. зареєстрований і повністю оплачений статутний капітал 

Компанії складався з 1,795,367 простих акцій номінальною вартістю 10 гривень за акцію, що 

становило 17,954 тисячі гривень. 

Всі акції мають рівні права голосу і рівні права на розподіл нерозподіленого прибутку. 

Акціонери Компанії станом на 31 грудня 2015 р. та 31 грудня 2014 р. представлені у 

Примітці 2.  

Розмір дивідендів, що може бути виплачені, обмежується сумою нерозподіленого прибутку 

Компанії, відображеного у фінансовій звітності, складеній відповідно до застосовного 

законодавства України. 

У 2014 - 2015 роках Компанія не оголошувала виплату дивідендів. 



 

 

 (б) Регуляторні вимог 

Компанія зобов’язана дотримуватися показників достатності капіталу, визначених 

регуляторними вимогами. Закон України «Про страхування» та інші нормативні акти 

містять такі вимоги: 

 Компанія повинна створити гарантійний фонд, що складається з резервного капіталу, 

додаткового оплачуваного капіталу (якщо такий є) та нерозподіленого прибутку; 

 мінімальна сума статутного капіталу повинна бути еквівалентною 1,000 тисяч євро за 

курсом обміну, встановленим НБУ на дату реєстрації.  

 Чисті активи компанії повинні перевищувати статутний капітал (Цивільний кодекс). 

Станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014  , Компанія виконує зазначені вище вимоги. 

 Згідно з Розпорядженням №3178 Національної комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг України від 23 грудня 2004 р., фактичний показник платоспроможності повинен 

перевищувати нормативний на 25% або не менше ніж на 1 мільйон євро для страховиків, 

що мають ліцензію на право провадження обов’язкового страхування цивільно-провавої 

відповідальності власників наземних транспортних засобів. На 31 грудня 2015 р. 

Компанія виконує цю вимогу (на 31 грудня 2014 р. Компанія не виконувала цю вимогу).  

(в) Інші складові власного капіталу 

На 31 грудня 2015 р. та 31 грудня 2014 р. власний капітал відповідно на суму 19,439 тисяч 

гривень та 13,208 тисяч гривень являє собою резерв переоцінки основних засобів (2015: 19,345 

тисяч гривень; 2014: 13,278 тисяч гривень) та фінансових інструментів, наявних для продажу 

(2015: 94 тисячі гривень; 2014: (70) тисяч гривень). 

На 31 грудня 2015 р. та 31 грудня 2014 р. інші резерви, визнані у складі власного капіталу, 

включали резерв коливань збитковості у розмірі 20,429 тисяч гривень та 8,925 тисяч гривень 

відповідно. 



 

 

 

 

15 Резерв незароблених премій 

Зміни резерву незароблених премій за рік, що закінчився 31 грудня, представлені таким 

чином: 

 Валова сума Перестрахування Чиста сума 

(у тисячах гривень)    

    На 31 грудня 2015 р. 306,822 (164,881) 141,941 

На 31 грудня 2014 р. 218,685 (66,774) 151,911 

 

Зміни резерву незароблених премій за страховими договорами представлені таким чином: 

 Валова сума Перестрахування Чиста сума 

(у тисячах гривень)    

На 31 грудня 2013 р. 177,049 (35,127) 141,922 

Премії за полісами 503,877 (134,666) 369,211 

Премії зароблені (462,241) 103,019              

103,019 

   (359,222) 
 

   

На 31 грудня 2014 р. 218,685 (66,774) 151,911 

Премії за полісами 798,862 (383,049) 415,813 

Премії зароблені (710,725) 284,942 (425,783) 

 
   

На 31 грудня 2015 р. 306,822 (164,881) 141,941 

 
   

16 Резерв збитків 

Зміни резерву збитків з урахуванням частки перестраховиків за рік, що закінчився 31 

грудня, представлені таким чином: 

 Валова сума  Перестрахування  Чиста сума 

(у тисячах гривень)      

      

На 31 грудня 2015 р. 117,079  (58,454)  58,625 

На 31 грудня 2014 р. 123,417               (61,322)  62,095 

Зміни резерву збитків за страховими договорами представлені таким чином: 

 Валова сума  Перестрахування  Чиста сума 

(у тисячах гривень)      

      

На 31 грудня 2013 р. 113,997  (46,440)  67,557 

      

Зміни резервів 9,420  (14,882)  (5,462) 

      

На 31 грудня 2014 р. 123,417  (61,322)  62,095 

      

Зміни резервів (6,338)  2,868  (3,470) 

      

На 31 грудня 2015 р. 117,079  (58,454)  58,625 

      



 

 

 (а) Припущення та чутливість загального страхування 

Процес формування припущень 

Припущення, що використовуються при оцінці страхових активів і страхових зобов’язань, 

повинні забезпечувати створення резервів, достатніх для покриття будь-яких зобов’язань, 

що виникають у зв’язку із страховими контрактами, наскільки це можна передбачити. 

Однак, зважаючи на існування невизначеності при створенні резерву збитків, остаточний 

результат, ймовірно, відрізнятиметься від зобов’язання, що було визначене спочатку. 

Резерв створюється на звітну дату на основі очікуваної суми остаточних витрат на 

відшкодування всіх збитків, понесених у зв’язку зі страховими випадками, що сталися до 

цієї дати, незалежно від того, чи були вони заявлені, разом з відповідними зовнішніми 

витратами на врегулювання збитків, за вирахуванням уже виплачених сум. 

Резерв збитків не дисконтується у зв’язку із зміною вартості грошових коштів у часі. 

Дані, що використовуються для формування припущень, як правило, отримуються із 

внутрішніх джерел Компанії, зокрема, це можуть бути результати детальних досліджень, що 

проводяться щонайменше один раз на рік. Припущення перевіряються на предмет їх 

відповідності відкритій ринковій інформації чи будь-якій іншій інформації із загальних 

джерел. 

Оцінка понесених, але не заявлених, збитків (ПАНЗ) передбачає зазвичай більшу міру 

невизначеності, ніж оцінка вже повідомлених збитків, яка здійснюється на підставі більшого 

обсягу наявної інформації про збиток. Для Компанії ПАНЗ нерідко можуть залишатися 

неочевидними до моменту, поки не мине деякий час після випадку, внаслідок якого виникли 

збитки. 

Оцінка витрат на покриття неврегульованих збитків та резервів понесених, але не заявлених, 

збитків, проводиться з використанням статистичного методу Chain Ladder, який передбачає 

використання історичних даних для оцінки співвідношення врегульованих і понесених до 

визначеного дня збитків у прогнозованій сумі витрат на відшкодування збитків. Такий 

аналіз проводиться з використанням валових сум. 

Значні збитки оцінюються, як правило, окремо у кожному випадку або прогнозуються 

окремо з метою виключення можливого негативного впливу на обробку і відшкодування 

значних заявлених збитків. 

17 Поточні забезпечення 

Поточні забезпечення на 31 грудня представлені таким чином: 

(у тисячах гривень) 2015 2014 

   

Забезпечення витрат на персонал   

Резерв невикористаних відпусток 4,318 4,791 

Резерв на виплату премій та бонусів працівникам 4,940 1,773 

 
  

Інше забезпечення   

Додаткові резерви згідно з МСФЗ  7,474 12,464 

Резерв по кредиторській заборгованості перед агентами  1,525 - 

Забезпечення витрат на аудит 1,268 658 

 
  

Усього 19,525 19,686 



 

 

(у тисячах гривень) 2015 2014 

 

  

 

На 31 грудня 2015 р. та 31 грудня 2014 р. додаткові страхові резерви включають 

резерв невичерпаних ризиків та резерв врегулювання збитків на суму 7,474 тисячі 

гривень та 12,464 тисячі гривень відповідно. 

18 Страхова та інша кредиторська заборгованість 

Страхова та інша кредиторська заборгованість на 31 грудня представлена таким чином: 

 
Код рядка 2015 2014 

(у тисячах гривень)    

Страхова кредиторська заборгованість:    

Заборгованість перед перестраховиками 1615 189,451 66,152 

Аванси, отримані за страховою діяльністю 1635 31,235 19,224 

Заборгованість перед агентами, брокерами та посередниками 1615 14,997 11,095 

Асистанська винагорода 1615 1,520 1,074 

Заборгованість перед страхувальниками 1650 2,167 2,556 

Заборгованість перед МТСБУ 1650 9,393 6,094 

Інша поточна заборгованість за страховою діяльністю 1650 221 266 

    
  

Усього страхової кредиторської заборгованості  248,984 106,461 

    
  

Інша кредиторська заборгованість    

Кредиторська заборгованість з оплати праці 1630 2,816 2,472 

Кредиторська заборгованість зі страхування 1625 930 639 

    
  

Усього іншої кредиторської заборгованості  3,746 3,111 

    
  

Усього страхової та іншої кредиторської заборгованості  252,730 109,572 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

19 Зобов’язання за фінансовою орендою  

На 31 грудня 2015 р. Компанія не має заборгованості за фінансовою орендою, оскільки вона 

була достроково погашена у 2015 році.  

На 31 грудня 2014 р. зобов’язання за фінансовою орендою представлені таким чином:  

(у тисячах гривень) 
Мінімальні орендні 

платежі 

Витрати на 

виплату 

процентів  

Приведена вартість 

мінімальних орендних 

платежів 

До одного року 424 271 567 

Від одного року до п’яти років 760 221 660 

 1,184 492 1,227 

20 Податок на прибуток 



 

 

Згідно зі змінами до податкового законодавства, що застосовується до року, який закінчився 

31 грудня 2015 р, 3% податок на дохід від страхових премій за договорами страхування 

розраховується на основі валової суми отриманих премій. У 2014 році 3% податок 

розраховувався на основі суми отриманих премій за вирахуванням премій, переданих у 

перестрахування. Ця зміна методу розрахунку 3% податку за договорами страхування 

вплинула на подання цього податку для цілей МСФЗ. У 2014 році цей податок був 

класифікований як компонент податку на прибуток. У 2015 році, зважаючи на те, що 

податок розраховується на основі валової суми, він був класифікований не як податок на 

прибуток, а як податок на страхові премії, поданий у складі інших операційних витрат. 

До податкового законодавства були внесені також інші зміни, що стосуються розрахунку 

податку на прибуток (ставка податку на прибуток у 2014 і 2015 роках становила 18%). 

Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені 

таким чином: 

 2015 2014 

(у тисячах гривень)   

   
Поточний податок 10,457 15,504 

Відстрочений податок: виникнення і сторнування тимчасових різниць 2,395 448 

 

  

 12,852 15,952 

 

  

Узгодження діючої ставки оподаткування 

Різниця між очікуваною загальною сумою витрат з податку на прибуток, підрахованою із 

застосуванням діючої ставки оподаткування, і фактичною сумою витрат з податку на 

прибуток представлена таким чином: 

 2015 % 2014 % 

(у тисячах гривень)     

     

Прибуток до оподаткування 65,323  16,655  

 
    

Податок за ставкою 18% 11,758 18% 2,998 18% 

     
Податковий ефект постійних різниць  1,094 2% 12,954 78% 

 
    

Усього 12,852 20% 15,952 96% 

 

    

 



 

 

 

Визнані відстрочені податкові активи і зобов’язання 

Відстрочені податкові активи і зобов’язання Компанії на 31 грудня відносяться до таких 

статей: 

 2015 2014 

Актив Зобов’язан

ня 

Чиста 

сума 

Актив Зобов’язан

ня 

Чиста 

сума 

(у тисячах гривень)       

       
Нараховані резерви та 

переоцінка основних засобів - (410) (410) 2,020 - 2,020 

Фінансові інвестиції - (10,232) (10,232) - (10,231) (10,231) 

 
    1  

Усього визнаних відстрочених 

податкових активів 

(зобов’язань) - (10,642) (10,642) 2,020 (10,231) (8,211) 

 

      

Зміни визнаних тимчасових різниць протягом року 

Зміни визнаних тимчасових різниць протягом року, що закінчився 31 грудня 2015 р., 

представлені таким чином: 

 Сальдо на 

1 січня 2015 р. 

Визнано у 

прибутку 

або збитку 

Визнано в 

іншому 

сукупному 

доході 

Сальдо на 

31 грудня  

2015 р. 

(у тисячах гривень)     

     
Нараховані резерви та переоцінка 

основних засобів 

2,020 (2,430) - (410) 

Фінансові інвестиції (10,231) 35 (36) (10,232) 

 
    

Усього (8,211) (2,395) (36) (10,642) 

 

    

Зміни визнаних тимчасових різниць протягом року, що закінчився 31 грудня 2014 р., 

представлені таким чином: 

 Сальдо на 

1 січня 

2014 р. 

Визнано у 

прибутку 

або збитку 

Визнано в 

іншому 

сукупному 

доході 

Перенесено 

на інший 

рахунок 

Сальдо на 

31 грудня  

2014 р. 

(у тисячах гривень)      

      

Страхова та інша дебіторська 

заборгованість 4,258 299 - (4,557) - 

Нараховані резерви та 

переоцінка основних засобів 68 1,952 - - 2,020 

Фінансові інвестиції (7,609) (2,699) 77 - (10,231) 

 

     

Усього (3,283) (448) 77 (4,557) (8,211) 

 
     

 



 

 

21 Страхові премії  

Аналіз премій за напрямами страхової діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 р., представлений таким чином: 

 

       

(у тисячах гривень) 

Страхування 

наземного 

транспорту 

(Casco) 

Добровільне 

страхування 

майна 

Обов’язкове 

страхування 

цивільної 

відповідальності 

власників 

наземних 

транспортних 

засобів, вітчизняне 

страхування  

Обов’язкове 

страхування 

цивільної 

відповідальності 

власників наземних 

транспортних 

засобів, міжнародне 

страхування 

Медичне 

страхування  

Інші види 

страхування 

Усього 

Премії, валова сума  174,766 109,579 89,535 113,898 98,585 212,499 798,862 

Зміна резерву незароблених премій  (12,109) (14,385) (13,881) (11,018) (11,859) (24,884) (88,136) 

 

       

Валова сума зароблених премій 162,657 95,194 75,654 102,880 86,726 187,615 710,726 

        

За вирахуванням:  

Страхові премії, передані у 

перестрахування 

(125,193) (66,845) (56,211) (7,955) (60,576) (66,269) (383,049) 

Частка перестраховиків у зміні 

резерву незароблених премій  
27,210 10,749 34,225 1,738 18,027 6,158 98,107 

 

       

Зароблені премії, передані у 

перестрахування 
(97,983) (56,096) (21,986) (6,217) (42,549) (60,111) (284,942) 

 

       

Чисті зароблені премії  64,674 39,098 53,668 96,663 44,177 127,504 425,784 

 

       

 



 

 

 

 

Аналіз премій за напрямами страхової діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2014 р., представлений таким чином:  

 

       

(у тисячах гривень) 

Страхування 

наземного 

транспорту 

(Casco) 

Добровільне 

страхування 

майна 

Обов’язкове 

страхування 

цивільної 

відповідальності 

власників 

наземних 

транспортних 

засобів, вітчизняне 

страхування  

Обов’язкове 

страхування 

цивільної 

відповідальності 

власників наземних 

транспортних засобів, 

міжнародне 

страхування 

Медичне 

страхування  

Інші види 

страхування 

Усього 

Преміі, валова сума  143,941 90,342 60,643 62,557 29,683 116,891 503,877 

Зміна резерву незароблених премій  (6,861) (5,108) (9,626) (21,075) 7,249 (6,215)  (41,636) 

 

       

Валова сума зароблених премій 137,080 85,234 50,837 41,482 36,932 110,676 462,241 

        

За вирахуванням:  

Страхові премії, передані у 

перестрахування 

 (42,827)  (51,350)  -     (6,457)  -     (34,032)  (134,666) 

Частка перестраховиків у зміні 

резерву незароблених премій  
22,348 4,743 - 2,505 - 2,051 31,647 

 

       

Зароблені премії, передані у 

перестрахування 

 (20,479)  (46,607)  -     (3,952)  -     (31,981)  (103,019) 

 

       

Чисті зароблені премії  116,601 38,627 50,837 37,530 36,932 78,695 359,222 

 

       

 

 



 

 

22 Понесені збитки 

Аналіз понесених збитків за напрямами страхової діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 р., представлений таким чином: 

        

(у тисячах гривень) 

Страхування 

наземного 

транспорту 

(Casco) 

Добровільне 

страхування 

майна 

Обов’язкове 

страхування цивільної 

відповідальності 

власників наземних 

транспортних засобів, 

вітчизняне 

страхування  

Обов’язкове 

страхування цивільної 

відповідальності 

власників наземних 

транспортних засобів, 

міжнародне 

страхування 

Медичне 

страхування  

Інші види 

страхування 

Усього 

        

Збитки за страховими виплатами  78,747   11,733   41,931   26,027   47,298   30,073   235,809  

Отримані регреси  (9,737)  (9)  (275)  (109)   (590)  (10,720) 

Зміна очікуваної суми регресів до 

отримання 
 (404)  518   (264)  (17)  -    103   (64) 

Витрати на врегулювання збитків  7,597   6,223   6,018   4,025   10,736   7,847   42,446  

Витрати на врегулювання регресів  1,670   21   126   -    -    297   2,114  

 

       

Усього збитків за страховими 

виплатами 
77,873 18,486 47,536 29,926 58,034 37,730 269,585 

 

       

Частка перестраховика у страхових 

виплатах  

 (40,039)  (2,658)  (8,874)  (519)  (21,439)  (2,029)  (75,558) 

 

       

Чисті понесені збитки за страховими 

виплатами 
37,834 15,828 38,662 29,407 36,595 35,701 194,027 

 

       

 



 

 

 
Аналіз понесених збитків за напрямами страхової діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2014 р., представлений таким чином: 

2014        

(у тисячах гривень) 

Страхування 

наземного 

транспорту 

(Casco) 

Добровільне 

страхування 

майна 

Обов’язкове 

страхування цивільної 

відповідальності 

власників наземних 

транспортних засобів, 

вітчизняне 

страхування  

Обов’язкове 

страхування цивільної 

відповідальності 

власників наземних 

транспортних засобів, 

міжнародне 

страхування 

Медичне 

страхування  

Інші види 

страхування 

Усього 

        

Збитки за страховими виплатами  70,874   14,900   31,767   9,829   26,086   14,846   168,302  

Отримані регреси  (6,623)  (48)  (257)  (31)  -   (306)  (7,265) 

Зміна очікуваної суми регресів до 

отримання 

 (4,152)  (899)  (688)  -   -   (230)  (5,969) 

Витрати на врегулювання збитків  7,470   1,314   4,780   1,817   5,188   4,504   25,073  

Витрати на врегулювання регресів  1,675   20   226   -   -   168   2,089  

 

       

Усього збитків за страховими 

виплатами 

 69,244   15,287   35,828   11,615   31,274   18,982   182,230  

 

       

Частка перестраховика у страхових 

виплатах  

 (23,550)  (943)  -   -   -   (1,859)  (26,352) 

 

       

Чисті понесені збитки за страховими 

виплатами 

 45,694   14,344   35,828   11,615   31,274   17,123   155,878  

 

       

 

 



 

 

23 Адміністративні витрати 

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

 2015 2014 

(у тисячах гривень)   

   

Виплати працівникам  44,840  32,317 

Орендні витрати  14,552  13,426 

Нарахування на виплати працівникам  9,639  8,489 

Професійні послуги  9,323  8,151 

Комісії банків  5,261  3,736 

Знос і амортизація   3,520  3,005 

Витрати на обслуговування та ремонт  2,999  2,643 

Витрати на телекомунікаційний зв’язок   2,234  2,379 

Комунальні послуги  1,687  1,321 

Інше  8,099  6,393 

 

  

Адміністративні витрати за рік 102,154 81,860 

 
  

24 Витрати на збут 

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

 2015 2014 

(у тисячах гривень)   

   

Комісійні витрати:   

Комісії та бонуси агентам та брокерам (примітка 8) 113,459 76,696 

 

  

Усього комісійних витрат 113,459 76,696 

 

  

Інші витрати на збут:   

Виплати працівникам 32,819 24,512 

Витрати на рекламу продуктів 22,842 15,605 

Податки на виплати співробітникам 10,792 8,545 

Вартість бланків страхових договорів 1,104 1,040 

Витрати на навчання 80 701 

Передстрахова експертиза, сюрвей 297 317 

Послуги візових центрів - 4,687 

Інше 3,380 1,352 

 

  

Усього інших витрат на збут 71,314 56,759 

 

  

Витрати на збут за рік 184,773 133,455 

 

  



 

 

 

25 Фінансові доходи 

Фінансові доходи за рік, що закінчився 31 грудня, представлені таким чином: 

 2015 2014 

(у тисячах гривень)   

   

Процентні доходи за депозитами та залишками на поточних рахунках 29,134 22,450 

Процентні доходи за внесками в гарантійні фонди 10,774 4,680 

Процентні доходи за облігаціями 8,032 4,119 

Доходи від активів Компанії в довірчому управлінні 1,215 5,986 

Дивіденди 39 491 

 

  

Усього 49,194 37,726 

 

  

26 Інші операційні доходи 

Інші операційні доходи за рік, що закінчився 31 грудня, представлені таким чином: 

 2015 2014 

(у тисячах гривень)   

   

Комісія цедента 57,223 1,305 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 33,407 11,358 

Зменшення додаткового страхового резерву  4,990 - 

Дохід від операційної оренди 506 349 

Дохід від надання послуг із врегулювання збитків 307 113 

Дохід від реалізації необоротних активів 68 492 

Інше 609 520 

 

  

Усього 97,110 14,137 

 

  

27 Інші операційні витрати 

Інші операційні витрати за рік, що закінчився 31 грудня, представлені таким чином: 

 2015 2014 

(у тисячах гривень)   

   

Витрати на сплату 3% податку (Примітки 11 і 20)   18,676  - 

Витрати на валютні операції  -    8,959 

Створення резерву на покриття збитків від знецінення грошових коштів та їх еквівалентів 

(Примітка 10) 
 3,067  5,000 

Збільшення додаткових страхових резервів  -    3,819 

Відрахування в МТСБУ  3,777  1,781 

Створення резерву на покриття збитків від знецінення коштів в МТСБУ (Примітка 9)  -    1,536 

Оплата лікарняних та відповідні нарахування  785  716 

Благодійна та спонсорська допомога  232  210 

Податок на доходи фізичних осіб  401  235 

Штрафи, пені  360  475 

Інше  501  4,994 

 

  

Усього 27,799 27,725 

 

  

Інші операційні витрати за рік, що закінчився 31 грудня 2014 р., включають донарахування по залишках 

кредиторської заборгованості на суму 4,500 тисяч гривень. 



 

 

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

діяльністю  

(а) Цілі управління ризиками та політика щодо зменшення ризиків, які виникають у зв’язку із 
страховою діяльністю 

При здійсненні основної діяльності зі страхування Компанія приймає на себе ризики збитку фізичних осіб 

або організацій, які безпосередньо наражаються на такі ризики. Такі ризики можуть бути пов’язані із 

страхуванням майна, відповідальності, страхуванням від нещасних випадків, медичним страхуванням, 

страхуванням вантажів та страхуванням інших ризиків у разі виникнення страхової події. У цій якості 

Компанія зазнає впливу невизначеності щодо строків виплат за збитками, понесеними за страховими 

контрактами, та тяжкості таких збитків. Основним ризиком є те, що частота виплат та тяжкість страхових 

збитків будуть більшими, ніж очікувалося. Страхові випадки мають невпорядкований характер, і фактична 

кількість та розмір страхових випадків протягом будь-якого року можуть відрізнятися від розрахункових 

показників, отриманих за допомогою різних статистичних методик. 

Компанія також зазнає ринкового ризику при здійсненні своєї страхової та інвестиційної діяльності. 

Компанія управляє ризиками, пов’язаними із здійсненням страхової діяльності, шляхом використання 

існуючих статистичних методів, перестрахування концентрації ризиків, введення лімітів андеррайтингу, 

через процедури затвердження операцій, положення щодо ціноутворення, а також оперативний моніторинг. 

(ii) Стратегія андеррайтингу 

Стратегія Компанії щодо андеррайтингу спрямована на урізноманітнення страхових продуктів таким 

чином, щоб портфель Компанії завжди включав кілька класів не пов’язаних між собою ризиків, а кожний 

клас ризиків, у свою чергу, розподілявся по великій кількості полісів. Управлінський персонал вважає, що 

такий підхід дозволяє зменшити варіативність ризиків. 

Стратегія андеррайтингу викладена у бізнес-плані, який передбачає наявність класів та підкласів страхових 

контрактів, які будуть підписані, та визначає території, на яких Компанія видає страхові поліси. Стратегія 

впроваджується через методологічні рекомендації щодо андеррайтингу, у яких визначені детальні правила 

андеррайтингу для кожного типу продукту. Методологічні рекомендації містять концепції та процедури 

страхування, опис ризиків, властивих тим чи іншим продуктам, умови та строки, права та зобов’язання, 

вимоги щодо ведення документації, типові угоди/страхові поліси, обґрунтування застосування тарифів та 

опис факторів, які можуть впливати на застосування тарифу. Розрахунки тарифів ґрунтуються на 

вірогідності та можливих варіантах страхових випадків. 

Управлінський персонал здійснює постійний контроль за дотриманням методологічних рекомендацій з 

андерайтингу. 

(iii) Стратегія перестрахування 

Компанія передає страхові ризики у перестрахування з метою обмеження ризику виникнення збитків у зв’язку 

із страховою діяльністю. Для цього Компанія укладає договори перестрахування, що охоплюють як 

індивідуальні, так і портфельні ризики. Укладення таких договорів перестрахування дозволяє розподілити 

ризики та мінімізувати вплив збитків. 

Частина ризиків, яка залишається за Компанією, залежить від оцінки суми конкретного ризику, але Компанія 

прагне обмежити ризик за будь-яким страховим полісом сумою у розмірі 6,000 тисяч гривень. 

За умовами договорів перестрахування, перестраховик погоджується відшкодувати суму, передану у 

перестрахування, у разі, якщо здійснюється виплата страхових збитків. У той же час у Компанії залишається 

зобов’язання перед власниками страхових полісів за контрактом, переданим у перестрахування, у разі 

невиконання перестраховиком взятих на себе зобов’язань. 

При виборі перестраховика Компанія бере до уваги його відносну платоспроможність. Платоспроможність 

оцінюється на основі відкритої інформації про рейтинги, а також шляхом внутрішніх досліджень. 



 

 

(iv) Ціноутворення 

Компанія встановлює премії на рівні, що забезпечує перевищення суми отриманих премій та отриманого 

інвестиційного доходу над загальною сумою збитків, витрат на врегулювання цих збитків, витрат на 

асистанс та затрат на управління господарською діяльністю. Премії за полісами встановлюються 

(ціноутворення) із застосуванням статистичного аналізу на основі внутрішніх та зовнішніх історичних 

даних. Обґрунтованість ціноутворення тестується з використанням методології та ключових показників 

ефективності по конкретних портфелях, на апріорній основі (наприклад, тестування прибутку). 

Фактори, що враховуються при ціноутворенні, відрізняються за страховими продуктами і залежать від 

запропонованого покриття та виплат. Однак, як правило, вони включають: 

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

 рівень та характер мінливості, пов’язаної з очікуваними виплатами. Це включає аналіз статистичної 

інформації про збитки, а також врахування потенційних змін судової практики, економічного 

клімату та демографічних тенденцій; 

 інші затрати на створення відповідного продукту, такі як витрати на збут, маркетинг, 

адміністрування полісів, асистанс, а також витрати на врегулювання збитків; 

 фінансові умови, що відображають вартість грошових коштів у часі; 

 вимоги до капіталу та платоспроможності; 

 планові показники прибутковості; 

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

(б) Умови та строки страхових контрактів та характер ризиків, що покриваються ними 

Умови та строки страхових контрактів, які суттєво впливають на суму, строки та невизначеність майбутніх 

грошових потоків від страхових контрактів, викладені далі. Крім того, далі наведено аналіз основних 

продуктів Компанії та способи, за допомогою яких вона здійснює управління пов’язаними з ними 

ризиками. 

(i) Добровільне страхування майна 

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

Типові ризики, які покриває страхування нерухомого та іншого майна, включають ризик пожежі, ураження 

блискавкою, вибуху, авіакатастрофи, ризики втрат або пошкодження в результаті природних катастроф, 

пошкодження водою або внаслідок протиправних дій третіх осіб. Одночасно зі страхуванням ризиків 

пошкодження чи втрати нерухомого майна промисловим підприємствам пропонується страхування на 

випадок переривання господарської діяльності. Згідно з цими контрактами, будь-які випадки переривання 

господарської діяльності можуть виникати внаслідок або у зв’язку з пошкодженням чи втратою 

застрахованого майна. Також досить активно Компанія страхує будівельно-монтажні ризики, які 

виникають при будівництві об’єкту страхування, в тому числі страхування машин та обладнання від 

поломок, страхування відповідальності при будівельно-монтажних роботах. 

Максимальна сума ризику за договорами страхування нерухомого майна без урахування частки 

перестрахування на 31 грудня 2015 р. складає 4,048,381 тисячу гривень для одного рамкового договору 

страхування (2014: 2,864,419 тисяч гривень). Такий рамковий договір передбачає страхування всіх 

виробничих потужностей великого промислового комплексу, що включає ряд застрахованих об’єктів, які 

можуть бути ідентифіковані окремо. Згідно з методологічними рекомендаціями Компанії, період 

страхування нерухомого майна за договором складає один рік. 

Згідно з договорами страхування вантажів, Компанія надає страхове покриття по вантажах, що 

перевозяться авіаційним, морським, залізничним та автомобільним транспортом. Поліси оформляються 

щодо кожного окремого перевезення, при цьому строк дії договору страхування відповідає періоду 

транспортування вантажу. Максимальна страхова сума без урахування частки перестраховиків за 



 

 

договорами страхування вантажів на 31 грудня 2015 р. складає 3,197,089 тисяч гривень (2014: 48,001 

тисячу гривень) для окремого договору страхування. 

(ii) Страхування транспортних засобів (Casco) та обов’язкове страхування 

цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів 

Ця частина портфеля страхових продуктів Компанії відноситься до договорів страхування автотранспорту, 

включаючи як страхування транспортних засобів (Casco), так і страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів (ЦПВВТЗ). 

Страхування транспортних засобів (Casco) пропонується для покриття ризиків пошкодження чи втрати 

транспортного засобу внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, протиправних дій третіх осіб, а також 

інших ризиків, таких як: стихійне лихо, пожежа, зовнішній вплив на застрахований транспортний засіб 

сторонніх предметів тощо. Страхові договори, як правило, укладаються на один рік. Максимальна страхова 

сума без урахування частки перестраховиків за договорами Casco на 31 грудня 2015 р. складає 13,799 тисяч 

гривень (2014: 6,119 тисяч гривень) для окремого договору страхування. 

Компанія також пропонує аналогічне страхове покриття для залізничного та водного транспорту. 

Максимальна страхова сума без урахування частки перестраховиків за договорами страхування для 

залізничного транспорту на 31 грудня 2015 р. складає 2,763 тисячі гривень (2014: 549 тисяч гривень), а для 

водного транспорту – 5,322 тисячі гривень (2014: 7,267 тисяч гривень) для окремого договору страхування. 

Договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів 

передбачають страхове покриття для власників транспортних засобів у зв’язку з компенсацією, що підлягає 

сплаті третій особі в результаті шкоди, заподіяної майну, життю або здоров’ю. За умовами полісу 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності водіїв, які виїжджають за кордон (Зелена 

карта), відшкодування збитків здійснюється згідно із законодавством країни, в якій сталася дорожньо-

транспортна пригода. Внаслідок цього, строк врегулювання збитків може бути тривалішим, і 

відшкодування збитків сплачується у валюті, встановленій компанією, що здійснює врегулювання. 

Зазначені поліси не передбачають лімітів ризику, а строк дії полісу “Зелена карта” може коливатися від 

п’ятнадцяти днів до одного року. 

(iii) Інші види страхування 

До інших страхових продуктів відноситься страхування цивільної відповідальності (власників 

автотранспортних засобів, перевізників та експедиторів), загальної цивільної відповідальності перед 

третіми особами (в тому числі професійної відповідальності), страхування від нещасних випадків, медичне 

страхування, туристичне страхування та страхування фінансових ризиків. 

Портфель індивідуального страхування Компанії представлений такими видами, як добровільне медичне 

страхування (відшкодування медичних витрат при зверненні застрахованої особи до медичного, 

профілактичного чи фармацевтичного закладу з приводу розладу здоров’я чи нещасного випадку), 

туристичне страхування (відшкодування медичних витрат при поїздках закордон) та страхування від 

нещасного випадку (відшкодування витрат у разі настання нещасного випадку, що призвів до розладу 

здоров’я, тимчасової чи постійної втрати працездатності або смерті). При добровільному медичному 

страхуванні страхова сума встановлюється як окремо на кожного застрахованого, так і по договору в 

цілому та залежить від наповнення самої програми страхування. Максимальна страхова сума на одну 

застраховану особу у 2015 році становила 307 тисяч гривень (2014: 373 тисячі гривень). 

Страхова сума за страхуванням від нещасного випадку може визначатися за домовленістю між 

страховиком та страхувальником або дорівнювати сумі кредиту, якщо страхування є обов’язковою умовою 

банку для надання кредиту фізичній особі. Максимальна страхова сума на одну застраховану особу у 2015 

році становила 7,554 тисячі гривень (2014: 7,392 тисячі гривень). 

Страхова сума за туристичним страхуванням встановлюється страховиком в залежності від програми 

страхування чи вимог посольства країни, в яку вирушає застрахований. Максимальна страхова сума у 2015 

році становила 300 тисяч євро (2014: 75 тисяч гривень). 

При страхуванні відповідальності перед третіми особами страхова сума встановлюється виходячи з 

максимальної суми грошових зобов’язань страхувальника, які можуть виникнути при заподіянні ним 

шкоди майну, життю чи здоров’ю третіх осіб в процесі його звичайної господарської діяльності або 



 

 

життєдіяльності. Крім того, договір страхування може передбачати субліміти відповідальності за окремий 

ризик. За страхуванням відповідальності перевізників та експедиторів максимальна страхова сума в 2015 

році склала 12,000 тисяч гривень (2014: 113,000 тисяч гривень). За добровільним страхуванням загальної 

цивільної відповідальності перед третіми особами максимальна страхова сума у 2015 році склала 480,775 

тисяч гривень (2014: 80,904 тисячі гривень). 

(iv) Управління ризиками 

Основними ризиками, пов’язаними зі страховими продуктами, описаними вище, є ризик андеррайтингу, 

ризик зниження конкурентоспроможності та ризик збільшення страхових виплат. Компанія також зазнає 

ризику завищення розміру понесених збитків або нечесної поведінки з боку особи, що заявила про збиток. 

Управління зазначеними ризиками здійснюється, головним чином, шляхом ціноутворення та 

перестрахування. Компанія застосовує суворі критерії видачі страхових полісів з метою утримання ризику 

збитків у прийнятних для Компанії межах. 

(в) Концентрації ризиків, пов’язаних із страховою діяльністю 

Основним аспектом страхового ризику, що виникає у Компанії, є обсяг концентрації страхового ризику, 

який може існувати, якщо конкретна подія або ряд подій можуть суттєво вплинути на зобов’язання 

Компанії. Така концентрація може виникнути у зв’язку з єдиним страховим контрактом або через ряд 

пов’язаних контрактів, що мають подібні характеристики ризику, і пов’язана з обставинами, в яких можуть 

виникнути значні зобов’язання. Важливим аспектом концентрації страхових ризиків є те, що вона може 

виникати внаслідок накопичення ризиків у рамках окремих контрактів чи групи пов’язаних контрактів. 

Концентрація ризику може виникати як у разі настання страхових випадків з високим рівнем тяжкості 

збитків, що відбуваються дуже рідко, таких, як стихійне лихо, так і в ситуаціях, коли у андеррайтера існує 

упередження щодо конкретної групи, наприклад, за географічною ознакою. 

Компанія здійснює управління цими ризиками у подвійний спосіб. По-перше, управління ризиком 

здійснюється через належний андеррайтинг. Андеррайтерам не дозволяється страхувати ризики, якщо 

очікуваний прибуток не є порівнянним з ризиками, прийнятими на себе страховиком. По-друге, управління 

ризиком здійснюється шляхом його передачі у перестрахування. Компанія оцінює затрати та вигоди, 

пов’язані з програмою перестрахування, на постійній основі. 

(г) Сукупний обсяг ризиків за укладеними страховими контрактами 

Компанія встановлює загальний сукупний обсяг ризиків за укладеними страховими контрактами, який 

вважається прийнятним у контексті концентрації ризиків. Вона здійснює моніторинг таких ризиків як на 

момент укладення відповідного страхового поліса, так і в подальшому на періодичній основі шляхом аналізу 

звітів, які відображають динаміку накопичення основних страхових ризиків, що виникають у Компанії. 

(д) Ризик перестрахування 

Компанія передає страхові ризики у перестрахування з метою обмеження ризику збитків за різними договорами 

страхування, які покривають індивідуальний і портфельний ризики. Такі договори перестрахування 

розподіляють ризик і мінімізують вплив збитків. Частина ризиків, що залишається за Компанією, залежить від 

оцінки суми конкретного ризику, але Компанія прагне обмежити ризик за будь-яким страховим полісом сумою 

у розмірі 6,000 тисяч гривень. 

За умовами договорів перестрахування, перестраховик погоджується відшкодувати суму, передану у 

перестрахування, у разі, якщо здійснюється виплата страхових збитків. У той же час у Компанії залишається 

зобов’язання перед власниками страхових полісів за контрактом, переданим у перестрахування, у разі 

невиконання перестраховиком взятих на себе зобов’язань. 

При виборі перестраховика Компанія бере до уваги його відносну платоспроможність. Платоспроможність 

оцінюється на основі відкритої інформації про рейтинги, а також шляхом внутрішніх досліджень. 



 

 

(е) Оцінка зобов’язань 

Розкриття інформації щодо оцінки зобов’язань здійснюється з метою ілюстрації ризиків Компанії, пов’язаних 

зі страховою діяльністю. У таблицях порівнюються збитки, виплачені за роками настання страхового випадку, 

з резервами, створеними по цих збитках. У верхній частині таблиці показані поточні оцінки кумулятивних 

збитків і зміни розрахункових показників страхових збитків на кінець наступного звітного періоду чи року 

настання страхового випадку. Розрахункові суми збитків збільшуються або зменшуються по мірі виплати 

збитків та отримання більш повної інформації щодо частоти та тяжкості невиплачених страхових збитків. У 

нижній частині таблиці загальна сума страхового резерву, відображена у звіті про фінансовий стан, 

узгоджується з розрахунковим показником кумулятивних збитків. 

У цьому розділі також подані таблиці окремих страхових вимог за основними напрямками страхової 

діяльності Компанії. 

Хоча інформація у таблицях дає історичну перспективу адекватності оцінок невиплачених збитків за 

попередні роки, користувачам цієї фінансової звітності не слід екстраполювати надлишки або нестачі 

невиплачених збитків у минулому на поточні залишки невиплачених збитків. Компанія вважає, що оцінка 

загальної суми зобов’язань Компанії за невиплаченими збитками за страховими контрактами на кінець 2015 

року є адекватною. Однак через невизначеність процесу створення страхових резервів не можна бути 

впевненим у тому, що такі залишки у кінцевому підсумку виявляться адекватними. 

Аналіз зобов’язань за збитками (валова сума) – Добровільне страхування майна 

(у тисячах гривень)  Рік страхового випадку 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Усього 

        

Оцінка кумулятивних збитків        

- на кінець року страхового випадку 12,151 26,742 16,641 14,594 21,332 6,954 98,414 

- через один рік 5,675 22,803 21,601 4,951 14,879 - 69,909 

- через два роки 4,965 25,126 20,235 4,502 - - 54,828 

- через три роки 3,638 1,861 15,216 - - - 20,715 

- через чотири роки 3,645 1,557 - - - - 5,202 

- через п’ять років 3,579 - - - - - 3,579 

 

       

Оцінка кумулятивних збитків 3,579 1,557 15,216 4,502 14,879 6,954 46,687 

Кумулятивні виплати до 31 грудня 2015 

р. 
3,570 1,404 15,119 3,351 13,726 2,890 40,060 

 

       

Зобов’язання, визнане на  

31 грудня 2015 р. 
9 153 97 1,151 1,153 4,064 6,627 

 

       

Валова сума зобов’язань за 

невиплаченими збитками 
      6,627 

       

 

Зменшення оцінки кумулятивних збитків до сплати у 2015 році за страховими випадками, які сталися у 2011 

та 2014 роках, пов’язане з деякими судовими рішеннями, винесеними на користь Компанії у 2015 році. 

Аналіз зобов’язань за збитками (валова сума) – Страхування транспортних засобів 

(у тисячах гривень)  Рік страхового випадку 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Усього 

Оцінка кумулятивних збитків        

        

- на кінець року страхового випадку 37,819 52,983 57,434 58,732 74,478 78,853 360,299 

- через один рік 35,825 49,905 54,693 57,136 74,607 - 272,166 

- через два роки 34,494 50,094 54,182 56,933 - - 195,703 

- через три роки 34,385 49,487 54,048 - - - 137,920 

- через чотири роки 34,172 49,417 - - - - 83,589 

- через п’ять років 34,131 - - - - - 34,131 

 

       

Оцінка кумулятивних збитків 34,131 49,417 54,048 56,933 74,607 78,853 347,989 

Кумулятивні виплати до 31 грудня 2015 р. 34,099 49,382 54,003 56,882 74,323 67,071 335,760 



 

 

(у тисячах гривень)  Рік страхового випадку 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Усього 

 

       

Зобов’язання, визнане на  

31 грудня 2015 р. 
32 35 45 51 284 11,782 12,229 

 

       

Валова сума зобов’язань за 

невиплаченими збитками 
      12,229 

 

Збитки у розмірі 58 тисяч гривень були виключені з трикутника кумулятивних збитків, оскільки 

вони виникли більше, ніж 6 років тому, тобто у 2009 році. Ці збитки були включені до складу 

невиплачених збитків на 31 грудня 2015 р. 

Аналіз зобов’язань за збитками (валова сума) – Обов’язкове страхування цивільно-правової 

відповідальності власників транспортних засобів перед третіми особами 

  Рік страхового випадку 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Усього 

(у тисячах гривень)        

        

Оцінка кумулятивних збитків        

        

- на кінець року страхового випадку 15,361 23,473 27,515 29,032 32,930 46,190 174,501 

- через один рік 13,893 21,142 26,276 27,892 32,544 - 121,747 

- через два роки 13,767 20,514 25,710 27,754 - - 87,745 

- через три роки 13,553 20,231 25,656 - - - 59,440 

- через чотири роки 13,382 20,165 - - - - 33,547 

- через п’ять років 13,344 - - - - - 13,344 

 

       

Оцінка кумулятивних збитків 13,344 20,165 25,656 27,754 32,544 46,190 165,653 

Кумулятивні виплати до 31 грудня 2015 р. 13,308 20,093 25,375 26,974 31,040 33,444 150,234 

 

       

Зобов’язання, визнане на  

31 грудня 2015 р. 
36 72 281 780 1,504 12,746 15,419 

 

       

Валова сума зобов’язань за 

невиплаченими збитками 
      15,419 

       

 

 

Збитки у розмірі 36 тисяч гривень були виключені з трикутника кумулятивних збитків, оскільки 

вони виникли більше, ніж 6 років тому, тобто у 2009 році. Ці збитки були включені до складу 

невиплачених збитків на 31 грудня 2015 р. 

Аналіз зобов’язань за збитками (валова сума) – Зелена карта 

  Рік страхового випадку 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Усього 

(у тисячах гривень)        

        

Оцінка кумулятивних збитків        

        

- на кінець року страхового випадку 2,598 6,951 3,641 8,011 11,895 23,262 56,358 

- через один рік 3,168 2,729 4,120 8,543 16,039 - 34,599 

- через два роки 3,459 2,814 4,003 16,708 - - 26,984 

- через три роки 3,285 2,429 4,792 - - - 10,506 

- через чотири роки 3,184 2,282 - - - - 5,466 

- через п’ять років 2,958 - - - - - 2,958 

 

       

Оцінка кумулятивних збитків 2,958 2,282 4,792 16,708 16,039 23,262 66,041 

Кумулятивні виплати до 31 грудня 2015 

р. 
2,940 2,264 4,505 15,674 11,886 7,252 44,521 

 

       



 

 

Зобов’язання, визнане на  

31 грудня 2015 р. 
18 18 287 1,034 4,153 16,010 21,520 

 

       

Валова сума зобов’язань за 

невиплаченими збитками 
     

 
21,520 

       

 

Інші збитки у розмірі 23,635 тисяч гривень були виключені з трикутника кумулятивних збитків, 

оскільки вони виникли більше, ніж 6 років тому, тобто у 2009 році, а аналіз адекватності, який 

проводить Компанія, охоплює останні 5 років. Ці збитки були включені до складу невиплачених 

збитків на 31 грудня 2015 р. Збитки на суму 23,601 тисяча гривень являють собою збитки, що 

виникли у 2004 році. 

Частка інших видів страхування становить 30,524 тисячі гривень або 28% валової суми 

невиплачених збитків, з яких 27% приходиться на туристичне страхування і 25% - на добровільне 

медичне страхування. Невиплачені збитки означають заявлені, але не виплачені, збитки та збитки 

понесені, але не заявлені, без урахування ануїтетних виплат та витрат на врегулювання збитків. 

Загальна сума валових сума зобов’язань за невиплаченими збитками за трикутниками 

кумулятивних збитків, розкрита вище, разом із збитками, що були вилучені з трикутників 

кумулятивних збитків, як зазначено вище, і разом з резервом ануїтетних виплат та резервом на 

врегулювання збитків на суму 3,728 тисяч гривень (2014: 2,781 тисяча гривень) і 3,301 тисяча 

гривень (2014: 3,514 тисяч гривень) складає загальну суму резерву на покриття збитків на 31 

грудня 2015 р., показаного у рядку 1532 балансу Компанії. 

29 Операції з пов’язаними сторонами 

Пов’язані сторони або операції з пов’язаними сторонами, як визначено в МСБО 24 “Розкриття інформації 

щодо пов’язаних сторін”: 

а) Особа, або близький родич такої особи є пов'язаним з Компанією, якщо така особа: 

 

i)  здійснює контроль або спільний контроль за Компанією; 

іі)  має значний вплив на Компанію;  

ііі)  є представником основного управлінського персоналу Компанії або її материнської компанії. 

б) Компанія є пов’язаною з іншим суб’єктом господарювання, якщо виконується будь-яка з наведених 

нижче умов: 

i. Компанія та другий суб’єкт господарювання є членами однієї групи (що означає, що кожна 

материнська чи дочірня компанія є пов’язаними між собою); 

ii. Компанія є асоційованим чи спільним підприємством другого суб’єкта господарювання (або 

асоційованим чи спільним підприємством члена групи, до складу якої входить другий 

суб’єкт господарювання); 

iii. Обидва суб’єкти господарювання є спільним підприємством однієї третьої сторони;  

iv. Компанія є спільним підприємством третього суб’єкта господарювання, а другий суб’єкт 

господарювання є асоційованим підприємством третього суб’єкта господарювання; 

v. Другий суб’єкт господарювання є програмою виплат після закінчення трудової діяльності 

працівникам Компанії чи працівникам будь-якої пов’язаної сторони Компанії. Якщо 

Компанія сама є такою програмою виплат, то компанії – спонсори програми є також 

пов’язаними сторонами Компанії;  

vi. Компанія знаходиться під контролем або спільним контролем особи, визначеної в пункті а); 

vii. Особа, визначена в пункті а)і), має значний вплив на Компанію або є представником 

основного управлінського персоналу Компанії (чи її материнської компанії). 



 

 

Під час розгляду можливих відносин пов’язаних сторін особлива увага приділяється як сутності, так 

юридичній формі таких відносин. 



 

 

 

Протягом року, що закінчився 31 грудня 2015 р., пов’язаними сторонами Компанії були акціонери 

Компанії, члени Правління та суб’єкти господарювання, частка володіння Компанії в яких становить понад 

20%. На 31 грудня 2015 р. та 2014 р. та за роки, що закінчилися на ці дати, Компанія мала такі залишки за 

розрахунками та операції з пов’язаними сторонами: 

Пов'язана 

сторона Вид операції 

2015 31 грудня 

2015 р. 

2014  31 грудня 

2014 р. 

(у тисячах гривень)      

      

Powszechny Zaklad 

Ubezpiczen S.A. 

(материнська 

компанія) 

 

Вихідне 

перестрахування (192,398) (117,172) (4,650) (4,591) 

Право вимоги до 

перестраховика 43,683 36,269 456 456 

Комісія цедента  26,224 (26,873) 5,019 - 

Тантьєма 12,336 12,336 - - 

Посередницькі послуги із 

врегулювання збитків 302 242 108 397 

 Страхові відшкодування в 

порядку регресу  (356) - - - 

      

ПрАТ СК “ПЗУ 

Україна 

страхування життя” 

(під спільним 

контролем) 

Нараховані премії зі 

страхування майна  та 

відповідальності перед 

третіми особами 15 - 7 - 

Орендні платежі 143 - 80 - 

Страхування життя (291) - 196 - 

Інвестиції - 102,391 - 70,803 

      

ТзОВ “СОС Сервіс 

Україна” (дочірнє 

підприємство) 

Продаж основних 

засобів - - 17 - 

Асистанські послуги (9,191) (690) (6,273) (649) 

Оренда приміщення 353 - 243 - 

Оренда робочих місць 

та інші витрати (568) (43) (139) (8) 

Страхування майна та 

відповідальності перед 

третіми особами 41 20 29 15 

      

PZU Centrum 

Operacji (пов’язана 

сторона) 

Підтримка програмного 

забезпечення 

(1,051) (197) (718) (110) 

      

Основний 

управлінський 

персонал 

Винагорода 

(9,628) (713) (9,311) (648) 

Узгодження між видами операцій і показниками рядків у фінансовій звітності представлено таким чином:  

Вид операції Звіт про фінансові 

результати (Звіт про інший 

сукупний дохід) 

 

Баланс (Звіт про 

фінансовий стан) 

Вихідне перестрахування Премії, передані у 

перестрахування  

Кредиторська заборгованість 

за товари, роботи, послуги  

Право вимоги до перестраховика Чисті понесені збитки за 

страховими виплатами 

Дебіторська заборгованість 

за розрахунками з 

нарахованих доходів  

Комісія цедента  Інші операційні доходи  Відстрочені комісійні доходи 

від перестраховиків 

Тантьєма Інші операційні доходи Дебіторська заборгованість 

за розрахунками з 

нарахованих доходів 

Посередницькі послуги із врегулювання збитків Інші операційні доходи Дебіторська заборгованість 

за продукцію, товари та 

послуги 

Страхові відшкодування Чисті понесені збитки за 

страховими виплатами 

- 



 

 

Вид операції Звіт про фінансові 

результати (Звіт про інший 

сукупний дохід) 

 

Баланс (Звіт про 

фінансовий стан) 

   

Нараховані премії зі страхування майна  та 

відповідальності перед третіми особами 

Премії підписані, валова 

сума 

- 

Орендні платежі Інші операційні доходи - 

Страхування життя Адміністративні витрати  - 

Інвестиції - Інші фінансові інвестиції 

Продаж основних засобів Інші операційні доходи - 

Асистанські послуги Чисті понесені збитки за 

страховими виплатами 

Кредиторська заборгованість 

за товари, роботи, послуги 

Оренда приміщення Інші операційні доходи - 

Оренда робочих місць та інші витрати Інші операційні витрати Інші поточні зобов’язання 

Страхування майна та відповідальності перед 

третіми особами 

Премії підписані, валова 

сума 

Дебіторська заборгованість 

за продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Підтримка програмного забезпечення Адміністративні витрати Інші поточні зобов’язання 

Винагорода Адміністративні витрати Поточні забезпечення  

Прибуток від зміни справедливої вартості інвестиції в ПрАТ СК “ПЗУ Україна страхування життя” на суму 

31,588 тисяч гривень і 13,864 тисячі гривень за роки, що закінчилися відповідно 31 грудня 2015 р. та 2014 

р., був визнаний у прибутку або збитку. 

30 Зобов’язання та непередбачені зобов’язання 

(а) Операційна оренда 

Компанія орендує офісні приміщення на умовах операційної оренди. 

Орендні платежі за угодами невідмовної оренди на 31 грудня представлені таким чином: 

(у тисячах гривень) 2015 2014 

   

До 30 днів 1,139 1,204 

 

  

Усього 1,139 1,204 

 

1,762  

(б) Непередбачені податкові зобов’язання 

Компанія здійснює більшу частину операцій в Україні і тому має відповідати вимогам українського 

податкового законодавства. Для української системи оподаткування характерним є наявність численних 

податків та законодавство, яке часто змінюється, може застосовуватися ретроспективно, мати різну 

інтерпретацію, а в деяких випадках є суперечливим. Нерідко виникають протиріччя у тлумаченні 

податкового законодавства між місцевою, обласною і державною податковими адміністраціями та між 

Національним банком України і Міністерством фінансів. Податкові декларації підлягають перевірці з боку 

різних органів влади, які згідно із законодавством уповноважені застосовувати суворі штрафні санкції, а 

також стягувати пеню. Податкова звітність за рік підлягає податковій перевірці протягом наступних трьох 

календарних років, але за деяких обставин такий період може бути подовжений. Ці факти створюють 

значно серйозніші податкові ризики в Україні, ніж ті, які є типовими для країн з більш розвиненими 

системами оподаткування. 

Управлінський персонал вважає, виходячи зі свого тлумачення податкового законодавства, офіційних 

роз’яснень і судових рішень, що податкові зобов’язання були належним чином відображені в обліку. Однак 

відповідні органи можуть інакше тлумачити зазначені вище положення, і, якщо вони зможуть довести 

обґрунтованість своїх тлумачень, виконання їх рішень може суттєво вплинути на цю окрему фінансову 

звітність. У цій фінансовій звітності не був створений резерв по потенційних штрафних санкціях, 

пов’язаних з оподаткуванням. 



 

 

(в) Судові процеси 

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

31 Управління фінансовими ризиками 

Управління ризиками є важливим фактором для страхового бізнесу і суттєвим елементом операцій 

Компанії. Діяльності Компанії притаманний страховий ризик та різні фінансові ризики, включаючи 

валютний ризик, ризик ліквідності, кредитний ризик, ринковий ризик та процентний ризик. 

(а) Управління капіталом 

Політика Компанії передбачає підтримку стабільного рівня капіталу з метою забезпечення належної довіри 

з боку інвесторів, кредиторів та інших учасників ринку, а також для забезпечення сталого розвитку бізнесу 

у майбутньому. Компанія здійснює моніторинг доходності капіталу, яку вона визначає як відношення 

чистих операційних доходів до загальної суми власного капіталу. 

Для зовнішніх вимог до капіталу зверніться до Примітки 14 (б) 

 (б) Політики та процедури управління ризиками 

Політики Компанії щодо управління ризиками визначається з метою виявлення, аналізу та управління 

ризиками, з якими стикається Компанія, встановлення належних лімітів ризиків і засобів контролю за ними, 

постійного моніторингу рівнів ризиків і дотримання лімітів. Політики і процедури управління ризиками 

регулярно переглядаються з метою відображення змін ринкових умов, продуктів і послуг, що 

пропонуються, та провідних практик. 

Голова Правління Компанії несе загальну відповідальність за здійснення нагляду за структурою управління 

ризиками. Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за управління ключовими ризиками, 

розробку та впровадження процедур управління та контролю за ризиками, а також за затвердження 

договорів страхування на значні суми. 

(в) Ринковий ризик 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість фінансового інструмента чи майбутні грошові 

потоки за фінансовим інструментом будуть коливатися у зв’язку зі змінами ринкових курсів. Ринковий 

ризик включає валютний ризик, процентний ризик та ризик зміни інших курсів. Ринковий ризик виникає у 

зв’язку з відкритими позиціями за процентними ставками, валютами і фондовими фінансовими 

інструментами, на які впливають загальні і специфічні зміни на ринку та зміни рівня нестабільності 

ринкових курсів. 

Метою управління ринковим ризиком є управління та контроль за збереженням рівня ринкового ризику в 

прийнятних межах з одночасною оптимізацією прибутковості по операціях. 

(i) Процентний ризик 

Компанія зазнає впливу коливань ринкових процентних ставок на свій фінансовий стан та грошові потоки. 

Процентна маржа може збільшуватися в результаті таких змін, але може і зменшуватися або призводити до 

збитків у разі виникнення несподіваних змін. Компанія не має фінансових активів чи зобов’язань з 

плаваючими процентними ставками. 

Далі у таблиці представлені ефективні процентні ставки по основних фінансових активах, по яких 

нараховуються проценти, у розрізі основних валют: 

 2015 2014 

(% річних)   



 

 

   

Активи   

Інвестиції, наявні для продажу   

       - гривні 21.92% 19.04% 

       - долари США 7.90% - 

Грошові кошти та їх еквіваленти   

Поточні рахунки   

       - долари США 1.44% 0.10% 

       - гривні 5.96% 11.86% 

       - євро 0.52% 0.89% 

Депозити зі строками виплат до 100 днів   

       - гривні 18.65% 20.22% 

Депозити в банках (більше 100 днів)   

       - гривні 18.72% 15.40% 

Гарантійний довгостроковий депозит у МТСБУ   

       - долари США  7.40% 7.00% 

       - євро 5.10% 4.56% 

       - гривні 18.21% 17.23% 

   

Аналіз чутливості іншого сукупного прибутку і капіталу в результаті змін справедливої вартості 

фінансових інструментів, які наявні до продажу, до змін у процентних ставках, які базуються на позиції, що 

діяла станом на 31 грудня 2015 р. та 2014 р. та на основі спрощеного сценарію зі 100 базовими пунктами 

симетричного падіння або зростання кривих прибутковості, виглядає наступним чином: 

 2015  2014 

(у тисячах українських гривень) 

Чистий 

прибуток або 

збиток  

Капітал 

 

Чистий 

прибуток або 

збиток  

Капітал 

100 б.п. одночасне падіння  (580)  (580)  (371)  (371) 

100 б.п. одночасне зростання 580  580  371  371 

 

(ii) Валютний ризик 

У Компанії виникає валютний ризик у зв’язку з операціями з іноземними контрагентами. Валютою, що 

викликає цей ризик, є переважно долар США. Законодавство України обмежує можливості Компанії 

хеджувати валютний ризик, тому Компанія не хеджує свій валютний ризик. Однак управлінський персонал 

враховує валютний ризик при виборі валюти розрахунків з перестраховиками та постачальниками товарів і 

послуг. 

Рівень валютного ризику Компанії на 31 грудня 2015 р. представлений таким чином:  

 Гривня  

Долар 

США  Євро  

Інші 

валюти  Усього 

(у тисячах гривень)          

          

Фінансові активи на  

31 грудня 2015 р.          

Частка перестраховика в резервах 

збитків або резервах належних виплат 

34,530  -  23,924  -  58,454 

Інвестиції, наявні для продажу 48,290   22,471   -   -   70,761 

Фінансові активи за справедливою 

вартістю, з відображенням переоцінки 

як прибутку або збитку 

102,393   -   -   -   102,393 

Інвестиції, що відображаються за 

собівартістю 
885   -   -   -   885 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 

453  -  -  -  453 

Гарантійний довгостроковий депозит у 

МТСБУ 

82,693  10,929  1,180  -  94,802 

Дебіторська заборгованість зі 

страхування 

51,851  7,971  237  -  60,059 

Права вимоги до перестраховиків 42,696  12,843  815   -   56,354 

Депозити в банках 27,964  -  -  -  27,964 



 

 

 Гривня  

Долар 

США  Євро  

Інші 

валюти  Усього 

Грошові кошти та їх еквіваленти 170,592  2  54  -  170,648 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Усього фінансових активів 562,347 

 

 54,216 

 

 26,210 

 

 -  642,773 

  

1,762 
 

1,762 
 

1,762 
 

1,762 
 

1,762 

 

 

 

         

 

 

Фінансові зобов'язання на 31 грудня 

2015 р.          

Резерв збитків або резерв належних 

витрат 

66,840  -  50,239  -  117,079 

Кредиторська заборгованість за 

перестрахування 
104,036  65,114  20,301  -   189,451 

Інші зобов’язання за страховою 

діяльністю 

28,294  -  4  -  28,298 

Інша кредиторська заборгованість 3,761  -  -  197  3,958 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Усього фінансових зобов’язань 202,931  65,114  70,544  197  338,786 

 

1,762 

 

1,762 

 

1,762 

 

1,762 

 

1,762 

Рівень валютного ризику Компанії на 31 грудня 2014 р. представлений таким чином: 

 

 

 Гривня  

Долар 

США  Євро  

Інші 

валюти  Усього 

(у тисячах гривень)          

          

Фінансові активи на  

31 грудня 2014 р.          

Частка перестраховика в 

резервах збитків або резервах 

належних виплат 32,487  -  28,835  -  61,322 

Інвестиції, наявні для продажу 37,855  7,406  -  -  45,261 

Фінансові активи за 

справедливою вартістю, з 

відображенням переоцінки як 

прибутку або збитку 78,330  -  -  -  78,330 

Інвестиції, що відображаються за 

собівартістю 885  -  -  -  885 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 368  -  -  -  368 

Гарантійний довгостроковий 

депозит у МТСБУ 54,615  -  865  -  55,480 

Дебіторська заборгованість зі 

страхування 38,484  4,773  -  -  43,257 

Права вимоги до 

перестраховиків 243  15,844  1,174  -  17,261 

Депозити в банках 15,408  -  -  -  15,408 

Грошові кошти та їх еквіваленти 110,577  1,269  104  -  111,950 

 

Усього фінансових активів 369,252  29,292  30,978  -  429,522 

          

Фінансові зобов'язання на 

31 грудня 2015 р.          

Резерв збитків або резерв 

належних витрат 78,398  -  43,972  1,047  123,417 

Кредиторська заборгованість за 

перестрахування 4,709  28,344  33,099  -  66,152 

Інші зобов’язання за страховою 

діяльністю 21,031  -  54  -  21,085 

Інша кредиторська 

заборгованість 3,752  -  -  -  3,752 

Усього фінансових зобов’язань 107,890  28,344  77,125  1,047  214,406 

Аналіз чутливості  



 

 

У 2015 році на ринку спостерігався дефіцит іноземної валюти. Офіційні курси обміну валют, які 

встановлює НБУ, можуть не обов’язково відображати курси, за якими можна отримати іноземну валюту на 

звітну дату. У зв’язку з цим існує ризик того, що Компанія не зможе придбати достатню суму іноземної 

валюти для розрахунків за боргами, деномінованими в іноземній валюті.  

У наступній таблиці представлений аналіз чутливості Компанії до збільшення і зменшення курсів долара 

США та євро до гривні. Використовуваний відсоток коливання курсу - це очікуваний рівень 

збільшення/(зменшення) курсу, який використовується Компанією при складанні внутрішніх звітів щодо 

валютного ризику для основного управлінського персоналу і який являє собою оцінку управлінського 

персоналу щодо можливої зміни курсів обміну валют. Аналіз чутливості включає тільки залишки 

монетарних активів, виражених в іноземних валютах, та коригує їхнє перерахування у функціональну 

валюту на кінець періоду з урахуванням зміни курсів обміну валют. Аналіз чутливості включає зовнішні 

фінансові зобов’язання та фінансові активи, деноміновані у валюті, яка відрізняється від функціональної 

валюти. 

 

Аналіз чутливості на 31 грудня 2015 р. 

 Влив долара США  Вплив Євро 

 Гривня  Гривня  Гривня  Гривня 

 40%  (40%)  40%  (40%) 

(у тисячах гривень) ослаблення   зміцнення   ослаблення   зміцнення  

        

Прибуток до оподаткування (4,359)  4,359  (17,734)  17,734 

Рівень валютного ризику Компанії на 31 грудня 2014 р. представлений наступним чином:  

Аналіз чутливості на 31 грудня 2014 р. 

 Влив долара США  Вплив Євро 

 Гривня  Гривня  Гривня  Гривня 

 40%  (40%)  40%  (40%) 

(у тисячах гривень) ослаблення

я  
 зміцнення   ослаблення   зміцнення  

        

Прибуток до оподаткування 379  (379)  (18,459)  18,459 

(г) Кредитний ризик 

Компанія приймає на себе кредитний ризик, що являє собою ризик потенційного зменшення вартості 

внаслідок негативних змін спроможності позичальника погасити заборгованість. До основних сфер 

кредитного ризику Компанії відносяться такі: 

 грошові кошти та їх еквіваленти; 

 депозити; 

 суми до отримання від власників страхових полісів; 

 суми до отримання від посередників; 

 частка перестраховиків у страхових зобов’язаннях; 

 суми до отримання від перестраховиків за виплатами, що були вже здійснені власникам страхових 

полісів. 

Максимальний рівень кредитного ризику Компанії, як правило, відображається балансовою вартістю 

фінансових активів та активів, що виникають за договорами страхування, визнаних на звітну дату. Вплив 

можливого згортання активів і зобов’язань з метою зниження рівня потенційного кредитного ризику є 

незначним. 

Компанія здійснює моніторинг рівня ризику стосовно окремих власників страхових полісів та груп власників 

страхових полісів у рамках процесу кредитного контролю. У випадках існування значного ризику щодо 

окремих власників страхових полісів або однорідних груп власників страхових полісів проводиться фінансовий 

аналіз. З метою зменшення ризику несплати власниками страхових полісів належних сум усі видані поліси 

містять спеціальні положення, згідно з якими у разі несплати страхових внесків у визначені строки страховий 



 

 

поліс анулюється. Укладаючи страхові договори, які не можуть бути анульовані, Компанія має на меті 

отримання страхових премій на момент початку дії страхового покриття. 

Всі посередники повинні відповідати мінімальним вимогам, встановленим на рівні Компанії. Моніторинг 

кредитних рейтингів посередників та історії їх платежів проводиться на регулярній основі. 

Компанія застосовує також політику управління ризиком, що виникає у зв’язку з діяльністю контрагентів за 

договорами перестрахування. Компанія оцінює кредитоспроможність усіх перестраховиків шляхом вивчення 

загальнодоступної інформації щодо рейтингів та проведення внутрішніх досліджень. Регулярна оцінка впливу 

невиконання зобов’язань перестраховиком та відповідне управління цим процесом здійснюються у масштабі 

групи. 

Моніторинг рівня кредитного ризику Компанії проводиться постійно. На 31 грудня 2015 р. та  

2014 р. Компанія не має простроченої дебіторської заборгованості за операціями страхування та 

перестрахування, за цінними паперами, наявними для продажу, та за іншими активами. 

(д) Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності - це ризик того, що Компанії буде складно залучити кошти для виконання своїх зобов'язань. 

Ризик ліквідності існує тоді, коли існує розбіжність у строках виплат за активами і зобов’язаннями. Для 

управлінського персоналу Компанії надзвичайно важливо, щоб строки виплат за активами відповідали строкам 

виплат за зобов’язаннями, процентні ставки по активах відповідали процентним ставкам по зобов’язаннях, а 

якщо існує будь-яка невідповідність, щоб вона була під контролем. 

Компанія здійснює управління ліквідністю з метою забезпечення постійної наявності коштів, необхідних для 

виконання усіх зобов'язань у визначені терміни. Політика ліквідності розглядається і затверджується 

управлінським персоналом. 

Як правило, Компанія забезпечує наявність достатніх грошових коштів на вимогу для оплати очікуваних 

операційних витрат на період до 3 місяців, включаючи обслуговування фінансових зобов’язань; це не 

поширюється на екстремальні ситуації, які неможливо передбачити, такі як стихійне лихо. 

На 31 грудня 2015 р. строки погашення непохідних фінансових зобов’язань згідно з договорами, включаючи 

виплати процентів; строки виплат збитків за оцінками управлінського персоналу представлені таким чином: 



 

 

 

 

На 31 грудня 2014 р. строки погашення непохідних фінансових зобов’язань згідно з договорами, включаючи 

виплати процентів; строки виплат збитків за оцінками управлінського персоналу представлені таким чином: 

(у тисячах гривень) 

Балансова 

вартість 

Грошові 

потоки згідно з 

договорами 

До одного 

року 

Понад один 

рік 

Невиплачені збитки, валова сума  123,417 123,417 123,417 - 

Кредиторська заборгованість за перестрахування 66,152 66,152 66,152 - 

Інші зобов’язання за страховою діяльністю  21,085 21,085 21,085 - 

Інша кредиторська заборгованість  3,752 3,752 3,752 - 

 

    

Усього 214,406 214,406 214,406 - 

 

    

Оцінка управлінського персоналу стосовно строків виплат збитків ґрунтується на оцінці періоду, 

необхідного для збору всіх підтверджуючих первинних документів, та на законодавчо встановленому 

періоді виплати збитків. 

32 Справедлива вартість 

(а) Визначення справедливої вартості 

Згідно з принципами облікової політики Компанії та вимогами до розкриття інформації, Компанія повинна 

проводити оцінку справедливої вартості фінансових активів і зобов’язань. 

Компанія має затверджену структуру контролю за оцінкою справедливої вартості, яка включає Департамент 

інвестицій, управління грошовими потоками та економічного аналізу, що є відповідальним за нагляд за всіма 

суттєвими аспектами оцінки справедливої вартості і звітує безпосередньо Голові правління. 

Департамент інвестицій, управління грошовими потоками та економічного аналізу регулярно перевіряє 

значні закриті вхідні дані та коригування оцінки вартості. Якщо для оцінки справедливої вартості 

використовується інформація, отримана від третьої сторони, така як брокерські котирування, Департамент 

інвестицій, управління грошовими потоками та економічного аналізу перевіряє докази, отримані від третьої 

сторони, для підтвердження висновку щодо того, що такі оцінки відповідають вимогам МСФЗ, включаючи 

рівень в ієрархії джерел визначення справедливої вартості, до якого слід відносити такі оцінки. 

Оцінюючи справедливу вартість активу чи зобов’язання, Компанія використовує, наскільки це можливо, 

відкриті дані. Виходячи з характеру вхідних даних, що використовуються у методах оцінки вартості, 

справедлива вартість розподіляється за різними рівнями в ієрархії джерел визначення справедливої вартості 

таким чином: 

 Рівень 1: котирувальні ціни (без коригування) на активних ринках для ідентичних активів або 

зобов’язань. 

 Рівень 2: інші вхідні дані щодо активу чи зобов’язання, крім котирувальних цін, включених до Рівня 1, 

які є наявними у відкритих джерелах безпосередньо (тобто ціни) чи опосередковано (тобто дані, 

визначені на основі цін). 

(у тисячах гривень) 

Балансова 

вартість 

Грошові 

потоки згідно з 

договорами 

До одного 

року 

Понад один 

рік 

     

Невиплачені збитки, валова сума  117,079 117,079 93,478 23,601 

Кредиторська заборгованість за перестрахування 189,451 189,451 189,451 - 

Інші зобов’язання за страховою діяльністю  28,298 28,298 28,298 - 

Інша кредиторська заборгованість  3,958 3,958 3,958 - 

 

    

Усього 338,786 338,786 315,185 23,601 

 

    



 

 

 Рівень 3 – вхідні дані щодо активу чи зобов’язання, які не ґрунтуються на відкритих ринкових даних 

(закриті дані). 

Якщо вхідні дані, які використовуються для оцінки справедливої вартості активу або зобов’язання, можуть 

бути віднесені до різних рівнів в ієрархії джерел визначення справедливої вартості, то оцінка справедливої 

вартості в цілому відноситься до того самого рівня в ієрархії, що і вхідні дані найнижчого рівня, які є 

значними для оцінки в цілому. 

Компанія визнає переміщення оцінок між рівнями в ієрархії джерел визначення справедливої вартості на 

кінець того звітного періоду, в якому відбулося таке переміщення. 

(б) Класифікація у бухгалтерському обліку і справедлива вартість 

 

Оцінка справедливої вартості має приблизно дорівнювати ціні, яка була б отримана при продажу активу 

або сплачена при передачі зобов’язання у ході звичайної операції між учасниками ринку на дату оцінки. 

Однак у зв’язку з невизначеністю та використанням суб’єктивних суджень справедлива вартість не повинна 

розглядатися як сума, що може бути реалізована при негайному продажу активів чи передачі зобов’язань. 

Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, які мають котирування на активному 

ринку, визначається з використанням ринкових або дилерських цін котирувань. Для оцінки справедливої 

вартості всіх інших активів та зобов’язань Компанія використовує інші методи оцінки вартості.  

Ці методи оцінки вартості спрямовані на таку оцінку справедливої вартості, яка відображає ціну, що була б 

отримана при продажу активу або сплачена при передачі зобов’язання у ході звичайної операції між 

учасниками ринку на дату оцінки. 

Методи оцінки вартості включають моделі чистої приведеної вартості та дисконтованих грошових потоків. 

Ці методи оцінки спрямовані на таку оцінку справедливої вартості, яка відображає ціну фінансового 

інструмента на звітну дату, яка була б визначена учасниками ринку в операції на ринкових умовах. 

(в) Ієрархія джерел визначення справедливої вартості 

Далі представлено аналіз фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю, за рівнями в 

ієрархії джерел визначення справедливої вартості на 31 грудня 2015 р.: 



 

 

 

 

(у тисячах гривень) Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Усього 

     

31 грудня 2015 р.     

Фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням 

переоцінки як прибутку або збитку - - 102,393 102,393 

Інвестиції, наявні для продажу  36,611  35,150 - 70,761 

Будівлі та споруди - 17,760 - 17,760 

Інвестиційна нерухомість - 7,845 - 7,845 

 

    

Усього 36,611 60,755 102,393 198,759 

 

    

У наступній таблиці представлено аналіз фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою 

вартістю, за рівнями в ієрархії джерел визначення справедливої вартості на 31 грудня 2014 р.: 

(у тисячах гривень) Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Усього 

     

31 грудня 2014 р.     

Фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням 

переоцінки як прибутку або збитку 7,525 - 70,805 78,330 

Інвестиції, наявні для продажу  45,261 - - 45,261 

Будівлі та споруди - 11,703 - 11,703 

Інвестиційна нерухомість - 5,284 - 5,284 

 

    

Усього 52,786 16,987 70,805 140,578 

 

    

Оцінюється, що балансова вартість фінансових активів і фінансових зобов’язань, які є ліквідними або 

мають бути виплачені у короткі строки (до трьох місяців), приблизно дорівнює їх справедливій вартості. 

Така оцінка застосовується до грошових коштів та їх еквівалентів, іншої поточної дебіторської 

заборгованості (наданих короткострокових кредитів) та кредиторської заборгованості за товари, роботи, 

послуги. 

Справедлива вартість фінансових зобов’язань з фіксованою процентною ставкою, що відображаються за 

амортизованою вартістю, визначається шляхом порівняння ринкових процентних ставок на дату їх 

початкового визнання з поточними ринковими ставками, встановленими для аналогічних фінансових 

інструментів. 

До тих фінансових активів, для яких не існує ринкових котирувальних цін, застосовується модель 

дисконтованих грошових потоків на основі кривої доходності за поточною процентною ставкою на період, 

що залишається до строку виплати. 

Далі наведено інформацію щодо значних закритих вхідних даних, що використовувалися для оцінки 

справедливої вартості фінансових інструментів, віднесених до Рівня 3 в ієрархії джерел визначення 

справедливої вартості, на 31 грудня 2015 р. та 2014 р.: 



 

 

 

 
(у тисячах гривень) 

 

31 грудня 2015 р. 

 

Фінансовий 

інструмент 

Справедл

ива 

вартість 

Метод оцінки 

вартості 

Значні закриті вхідні дані Діапазон оцінок 

(середньозва-

жених) за 

закритими 

вхідними даними 

Чутливість 

справедливої 

вартості до зміни 

закритих вхідних 

даних 

Фінансові 

активи за 

справедливою 

вартістю, з 

відображенням 

переоцінки як 

прибутку або 

збитку 
102,391 

Актуарна 

модель Appraisal 

Value 

Зважена на ризик ставка 

дисконту 

 

Темпи зростання нового бізнесу 

у 2016 – 2020 роках 

 

Дострокове припинення 

договорів 

 

Інвестиційний дохід 

 

 

 

Відсоток смертності 

25% 

 

 

0.2% - 10.6% 

 

 

0%-35% 

 

 

UAH 10%-16% 

USD 6% 

EUR 4% 

 

20%-30% 

Аналіз чутливості 

подається далі 

      

 

 

 Прогнози першого року (які, в 

подальшому використовуються 

як база для прогнозів на 

подальші роки) 

  

      

(у тисячах гривень) 

 
31 грудня 2014 р. 

 

Фінансовий 

інструмент 

Справедл

ива 

вартість 

Метод 

оцінки 

вартості 

Значні закриті вхідні дані Діапазон оцінок 

(середньозва-

жених) за 

закритими 

вхідними даними 

Чутливість справедливої 

вартості до зміни 

закритих вхідних даних 

Фінансові 

активи за 

справедливою 

вартістю, з 

відображенням 

переоцінки як 

прибутку або 

збитку 

70,803 Актуарна 

модель 

Appraisal 

Value 

Зважена на ризик ставка дисконту 

Темпи зростання нового бізнесу у 

2015 – 2019 роках 

 

Дострокове припинення договорів 

 

Інвестиційний дохід 

 

 

 

Відсоток смертності 

25% 

 

(2.2)% - 4.3% 

 

0%-35% 

 

UAH 10%-14% 

USD 6% 

EUR 4% 

 

20%-30% 

Аналіз чутливості 

подається далі 

      

   Прогнози першого року (які, в 

подальшому використовуються як 

база для прогнозів на подальші 

роки) 

  

      



 

 

Протягом 2015-2014 років переміщень фінансових інструментів між Рівнями ієрархії джерел 

визначення справедливої вартості не було.  

Справедлива вартість інвестиції в акції ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування 

життя» визначається на основі актуарної моделі Appraisal Value, що включає ряд припущень: 

 Приведена вартість вигоди, що розраховується базуючись на 30% таблиць смертності (що 

використовуються для резервування та ціноутвореня) для індивідуальних продуктів та 20% таблиць 

смертності (що використовуються для резервування та ціноутвореня) для  групових продуктів. 

 Ставки по періодам (закінчення), що базуються на історичному досвіді Компанії та розподілені по 

каналу збуту та рокам укладення страхового контракту. 

 Вартість капіталу, розрахунок якого базується на пороговій ставці у 25%, зменшеної на інвестиційних 

дохід після врахування податку на прибуток (18%) та помноженої на капітал, що вимагається законом 

(що дорівнює 5% від математичного резерву). 

 Найостанніші фактичні історичні дані використовуються як база для прогнозів на подальші роки 

(використовуючи прогнозні темпи зростання, зверніть до таблиці вище). 

Аналіз чутливості  

У наступній таблиці подається аналіз чутливості моделі до змін використаних ключових 

припущень:  

 

Припущення  

31 грудня 2015 р.  31 грудня 2014 р. 

Балансова 

вартість 

інвестиції 

Вплив на 

прибуток 

(збиток) до 

оподаткування 

Балансова 

вартість 

інвестиції 

Вплив на 

прибуток 

(збиток) до 

оподаткування 

(у тисячах гривень)     

     

Коливання ставки дисконту на -1%  107,530 5,139 73,983 3,185 

Коливання ставки дисконту на +1% 98,840 (3,551) 67,891 (2,907) 

Дострокове припинення дії договорів -10% 106,535 4,144 72,848 2,049 

Дострокове припинення дії договорів +10% 101,198 (1,193) 68,894 (1,904) 

Коливання прибутковості інвестицій by -1% 100,481 (1,910) 68,392 (2,407) 

Коливання прибутковості інвестицій by +1% 105,633 3,242 73,045 2,246 

       

Коефіцієнт смертності +15% 100,282 (2,109) 68,830 (1,969) 

Витрати +10% 98,829 (3,562) 65,271 (5,582) 

Темпи зростання нового бізнесу -1% (б.п) 103,191 800 70,674 (125) 

Темпи зростання нового бізнесу +1% (б.п) 103,867 1,476 70,923 125 

 

Можливо, що зміна припущень може значно перевищити значення 1%, що припускається у 

вищенаведеній таблиці. У такому випадку сума впливу на прибуток та збиток може бути значно 

вищою, ніж ті суми, які наведено вище у таблиці (які ґрунтуються на припущенні про зміну на 

1%). 

 

Зростання справедливої вартості інвестицій в ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна 

страхування життя» станом на 31 грудня 2015 р., яке становить 31,588 тисяч гривень (у порівнянні 

до 31 грудня 2014 року), було в основному спричинене покращенням фактичних результатів за 

2015 рік в порівнянні до 2014 року, які були використані як база для прогнозів першого року (які, 

в подальшому використовуються як база для прогнозів на подальші роки). 

 

33 Події після звітної дати 

(а) Девальвація функціональної валюти 

Після звітної дати відбулася девальвація гривні більше ніж на 9% порівняно з 31 грудня 2015 р. 

(2014: 40%). Потенційний вплив девальвації гривні на фінансову звітність Компанії розкритий у 

примітці 31(ii). 



 

 

(б) Збільшення статутного капіталу  

Після 31 грудня 2015 р. Компанія збільшила свій статутний капітал через випуск 145,360 простих 

акцій ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за номінальною вартість в 10 гривень, що були придбані ПрАТ СК 

«ПЗУ Україна Страхування життя» за загальну виногороду в розмірі 20,000 тисяч гривень. 

Відновлена структура власності представлена таким чином:  

 

31 березня  

2016 р.   

31 грудня 

2015 р.  

Акціонер:    

Powszechny Zaklad Ubezpiezen Spolka Akcyjna (Польща) 83.229%  89.968% 

Powszechny Zaklad Ubezpiezen na Zycie S. A. (Польща) 

  (Poland) 
0.004%  0.004% 

ПрАТ “Страхова компанія “ПЗУ Україна страхування життя” 

(Україна) 16.767%  10.028% 

    
Усього 100.00%  100.00% 

 

 

“20” квітня 2016 р. 

 

 

Голова Правління         Мачей Шишко 

 

 

Головний бухгалтер Олена Зінакова 

 

 

 


