
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. 
24.04.2014 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента  

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"  

2. Організаційно-правова форма  

Приватне акціонерне товариство  

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  

20782312  

4. Місцезнаходження  

Київська, Шевченкiвський, 04053, м.Київ, вул. Артема, 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 29.04.2014 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України     

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці  в мережі Інтернет  

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X 

е) інформація про рейтингове агентство  

є) інформація про органи управління емітента  

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди  

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про випуски акцій емітента  

б) інформація про облігації емітента  

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

г) інформація про похідні цінні папери  

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

в) інформація про зобов'язання емітента X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 

паперів 
 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, X 



що виникала протягом звітного періоду 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

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

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

б) 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 

 

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
 

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

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

року 

 

17. 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 

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

20. Основні відомості про ФОН  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

24. Правила ФОН  

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку 
 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період 

(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 

до Комісії) 

 

27. Аудиторський висновок X 

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності 
X 

29. 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) 

 

30. Примітки 

Рейтингове агенство для присвоєння рейтингу в компанiї не залучалось. 

Посадовi особи не володiють акцiями емiтента. Дивiденди в 2013 роцi не 

виплачувались. Облiгацiї в 2013 роцi компанiєю не випускались. Цiннi папери 

в 2013 роцi не випускались. Сертифiкатiв в 2013 роцi компанiя не видавала. 



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

ПрАТ СК "ПЗУ Україна" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

04053 

3.1.5. Область, район 

Київська, Шевченкiвський 

3.1.6. Населений пункт 

м.Київ 

3.1.7. Вулиця, будинок 

вул. Артема, 40 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

А01 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

05.01.1999 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Шевченкiвська районна у мiстi києвi Державна адмiнiстрацiя 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

17953670.00 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

17953670.00 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

АТ "ОТП Банк" 

3.3.2. МФО банку 

300528 

3.3.3. Поточний рахунок 

26508001334127 

  

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним  



рахунком у іноземній валюті 

АТ "ОТП Банк"  

3.3.5. МФО банку  

300528  

3.3.6. Поточний рахунок  

26508001334127  

3.4. Основні види діяльності 

65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя 

65.20 Перестрахування 

  

3.5. 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 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

Опис Лiцензiя безстрокова. 

  

ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ВIД НЕЩАСНИХ ВИПАДКIВ 

НА ТРАНСПОРТI 

АВ № 

500103 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

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 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

Опис Лыцензыя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖIВ ТА БАГАЖУ 

(ВАНТАЖОБАГАЖУ) 

АВ № 

500114 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

БЕЗСТРОКОВИЙ 



Опис Лiцензiя безстрокова. 

  

СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРIМ 

ЗАЛIЗНИЧНОГО) 

АВ № 

500102 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

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 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

Опис Лiцензiя безстрокова. 

  

СТРАХУВАННЯ ВIД НЕЩАСНИХ ВИПАДКIВ 
АВ № 

500112 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

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 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

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 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

Опис Довiренiсть безстрокова. 

  

СТРАХУВАННЯ ЦИВIЛЬНО-ПРАВОВОЇ 

ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВЛАСНИКIВ НАЗЕМНИХ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ 

АГ № 

569236 
14.01.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

БЕЗСТРОКОВИЙ 



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 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

Опис Лiцензiя безстрокова. 

  

СТРАХУВАННЯ СУДОВИХ ВИТРАТ 
АВ № 

500123 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ВИДАНИХ ГАРАНТIЙ (ПОРУК) ТА 

ПРИЙНЯТИХ ГАРАНТIЙ 

АВ № 

500110 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ПОВIТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ 
АВ № 

500106 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

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 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

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 

АВ № 

500105 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

БЕЗСТРОКОВИЙ 



ДРУЖИН (КОМАНД) послуг 

України 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

АВIАЦIЙНЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВIЛЬНОЇ АВIАЦIЇ 
АВ № 

500099 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ`Я НА ВИПАДОК ХВОРОБИ 
АВ № 

500121 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ (БЕЗПЕРЕРВНЕ 

СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ`Я) 

АВ № 

500120 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ IНВЕСТИЦIЙ 
АВ № 

500109 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ФIНАНСОВИХ РИЗИКIВ 
АВ № 

500122 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ВIД ВОГНЕВИХ РИЗИКIВ ТА РИЗИКIВ 

СТИХIЙНИХ ЯВИЩ 

АВ № 

500100 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

БЕЗСТРОКОВИЙ 



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 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВЛАСНИКIВ 

ПОВIТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ПЕРЕВIЗНИКА) 

АВ № 

500107 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

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 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

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 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

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 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

СТРАХУВАННЯ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВЛАСНИКIВ 

СОБАК (ЗА ПЕРЕЛIКОМ ПОРIД, ВИЗНАЧЕНИХ 

КАБIНЕТОМ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ) ЩОДО ШКОДИ, ЯКА 

АВ № 

500117 
15.12.2009 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

БЕЗСТРОКОВИЙ 



МОЖЕ БУТИ 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 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

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  

БЕЗСТРОКОВИЙ 

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  

БЕЗСТРОКОВИЙ 

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 

БЕЗСТРОКОВИЙ 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 



Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання 

Лiга страхових органiзацiй 

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

Опис Об'єднання страхових органiзацiй України. Член органiзацiї. 

  

Моторне (транспортне) 

страхове бюро України 
02002, Київ-2, а/с 272, Київ, Русанiвський бульвар, д.8 

Опис 

Об'єднання страхових органiзацiй України якi мають лiцензiю на страхування цивiльно-

правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. Повний член 

органiзацiї. 

  

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Акцiонерне товариство 

"Повшехни Заклад 

Убезпечень СА" 

0000009831 
00133Польща Варшава 

Алея Яна Павла, 24 
53.4723 

Акцiонерне товариство 

"Повшехни Заклад 

Убезпечень на Жицє" 

010572705 
00133Польща Варшава 

Алея Яна Павла, 24 
0.0053 

Приватне акцiонерне 

товариство "Страхова 

компанiя "ПЗУ Україна" 

20782312 
04053Україна Київ 

Артема, 42 
46.5224 

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 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть постiйно працюючих працiвникiв становить 492 чоловiк. 

Чисельнiсть працiвникiв якi працюють за сумiсництвом 7 чоловiк. 

Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу 38 чоловiк. 

Фонд оплати працi становить 51467305,00 грн. 

В червнi 2013 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.  

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

Голова Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шишко Мачей 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 



ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 

6.1.4. Рік народження** 

1974 

6.1.5. Освіта** 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

7 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПрАТ СК "ПЗУ Україна" Член Правлiння 

6.1.8. 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 7 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. 

6.1.1. Посада 

Член Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Щербина Вiталiй Георгiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 

6.1.4. Рік народження** 

1962 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

21 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор департаменту управлiння продуктами ПрАТ СК "ПЗУ Україна" 

6.1.8. 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 21 рiк. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Голова Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Богуслав Скуза 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 

6.1.4. Рік народження** 

1956 

6.1.5. Освіта** 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

28 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПрАТ СК "ПЗУ Україна" Член Наглядової ради 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язкi згiдно статуту. Надає послуги на пiдставi безоплатного договору. 

Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 28 рокiв. 

Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Дарiуш Кшевiна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 

6.1.4. Рік народження** 

1963 

6.1.5. Освіта** 

Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

6 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПрАТ СК "ПЗУ Україна" Голова Наглядової ради 

6.1.8. Опис 



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

має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 6 рокiв. Особа 

не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Войчех Врублевський 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 

6.1.4. Рік народження** 

1957 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

15 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Керуючий директор з корпоративних питань ПЗУ СА 

6.1.8. Опис 

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

має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 5 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. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Домiнiка Збихорська 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 

6.1.4. Рік народження** 

1982 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

5 



6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Керуючий директор ПЗУ СА 

6.1.8. Опис 

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

має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 5 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. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Рафал Мiрослав Гродзiцький 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 

6.1.4. Рік народження** 

1967 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

15 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Член Правлiння ПЗУ СА на Жиче 

6.1.8. Опис 

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

має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 15 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. 

6.1.1. Посада 

Ревiзор 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Богдан Бенчак 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 

6.1.4. Рік народження** 

1973 

6.1.5. Освіта** 



вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

6 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Член Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна" 

6.1.8. Опис 

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

має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 6 рокiв. Особа 

не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Головний Бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Зiнакова Олена Едуардiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 

6.1.4. Рік народження** 

1961 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

24 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер ВАТ СК "Алькона" 

6.1.8. 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 24 роки. 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. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядовоъ ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мiхал Копровiч 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 



6.1.4. Рік народження** 

1975 

6.1.5. Освіта** 

вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

10 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Керывник проектыв ПЗУ СА. 

6.1.8. Опис 

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

має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 10 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. 



7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

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 

03.04.2013 1615252 89.00000000000 1615252 0 0 0 

Приватне акцiонерне 

товариство 

"Страхова компанiя 

"ПЗУ Україна 

страхування життя" 

32456224 

04053 Україна 

Шевченкiвський Київ 

Артема, 42 

03.04.2013 180038 10.00000000000 180038 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення 

до реєстру 

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.  

** Не обов'язково для заповнення.  



8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
24.04.2013 

Кворум 

зборів** 
100.000000000000 

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 2012 рiк за наслiдками розгляду звiту Правлiння ПрАТ СК "ПЗУ Україна". 4. 

Прийняття рiшення про затвердження результатiв дiяльностi ПрАТ СК "ПЗУ Україна" за 2012 рiк за 

наслiдками розгляду звiту та висновку Ревiзора ПрАТ СК "ПЗУ Україна". 5. Прийняття рiшення про 

затвердження результатiв дiяльностi ПрАТ СК "ПЗУ Україна" за 2012 рiк за наслiдками розгляду 

звiту Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна". 6. Затвердження рiчного звiту ПрАТ СК "ПЗУ 

Україна" за 2012 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна" 

за 2012 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 припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 11. Про обрання членiв Наглядової 

ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення 

розмiру iх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з 

членами Наглядової ради. Питання 1-8,10,11 що розглядались на зборах акцiонерiв були розглянутi та 

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

прийнято акцiонерами (представниками). Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного 

подавало Правлiння Товариства. Iнiцiатором проведення зборiв виступала Наглядова Рада 

Товариства. 

 



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Делойт енд Туш Юкрейнiан 

Сервiсез Компанi" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25642478 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

1973 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата Україн 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.06.2001 

Міжміський код та телефон 0444909000 

Факс 0444909001 

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 

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнськiй депозитарiй цiнних 

паперiв" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107 Україна м. Київ Шевченкiвський Київ Тропiнiна 7г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ498 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 

Міжміський код та телефон 0445854240 

Факс 0445854241 

Вид діяльності Депозитарнi послуги 

Опис Емiтент веде самостiйно реєстр власникiв цiнних паперiв. 

 



12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

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. 

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі 

та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім 

звітним періодом 

Органiзацiйна структура компанiї складається з 53 структурних пiдроздiлiв i центрального офiсу 

компанiї. 

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”  

04070 КИЇВ, КИЇВ 70, Волоська, буд.50/38  

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.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, КИЇВ 2, 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  

Центр обслуговування клiєнтiв у м. Севастополь Пiвденного регiонального управлiння 

Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"  

99045 СЕВАСТОПОЛЬ, Воронiна, буд.10, оф.(кв.)6  

Регiональний офiс у м. Луганськ Схiдного регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

91055 ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, Шевченко В.В., буд.18, оф.22  

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

Приватного акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна"  

76018 IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ОБЛАСТЬ, IВАНО-ФРАНКIВСЬК, Незалежностi, буд.36а, оф.21  

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, 50 рокiв Перемоги , буд.37А  

Центральне регiональне управлiння Приватного акцiонерного товариства “Страхова компанiя 

“ПЗУ Україна”  

49000 ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, Ливарна, буд.15  

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

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

83050 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ДОНЕЦЬК, Щорса, буд.10  

Регiональний офiс у м. Житомир Київського регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

10014 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИР, Майдан Соборний, буд.7/1, оф.26  

Регiональний офiс у м. Запорiжжя Центрального регiонального управлiння Приватного 

акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

69068 ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРIЖЖЯ, Сорок рокiв Радянської України, буд.76, оф.28  

Регiональний офiс у м. Кiровоград Центрального регiонального управлiння Приватного 

акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

25006 КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, КIРОВОГРАД, Карла Маркса, буд.10  

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, Гагарiна, буд.27/4  

на Регiональний офiс у м. Кривий Рiг Центрального регiонального управлiння Приватного 

акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

50027 ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРИВИЙ РIГ, Проспект Гагарiна, буд.22  

Пiвнiчно-Захiдне регiональне управлiння Приватного акцiонерного товариства “Страхова 

компанiя “ПЗУ Україна”  

43025 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, Копернiка, буд.8  

Пiвденно-Захiдне регiональне управлiння Приватного акцiонерного товариства “Страхова 

компанiя “ПЗУ Україна”  

79005 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВIВ, Шевченка, буд.11, оф.6  

Регiональний офiс у м. Миколаїв Пiвденного регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна"  

54017 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, 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, вул. Данченка, буд.6, оф.21-н  

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

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

65082 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 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, Шевченка , буд.24/37  

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

акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

33013 РIВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, РIВНЕ, Миру, буд.13  

Пiвденне регiональне управлiння Приватного акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ 

Україна”  



95034 АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ, СIМФЕРОПОЛЬ Перемоги, буд.28  

Регiональний офiс у м. Суми Схiдного регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

40030 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, Горького, буд.14  

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

акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

46000 ТЕРНОПIЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ТЕРНОПIЛЬ, Листопадова, буд.1, оф.17  

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

акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

88005 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОД, Минайская, буд.30, оф.2  

Схiдне регiональне управлiння Приватного акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ 

Україна”  

61002 ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКIВ, Мироносицька, буд.15  

Регiональний офiс у м. Херсон Пiвденного регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

73000 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, Ушакова, буд.81  

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

акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна"  

29013 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, Грушевського, буд.82  

Регiональний офiс у м. Черкаси Центрального регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

18000 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, Шевченко, буд.334  

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

акцiонерного товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна"  

58000 ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРНIВЦI, Соборна, буд.10  

Регiональний офiс у м. Чернiгiв Київського регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

14000 ЧЕРНIГIВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРНIГIВ, Щорса, буд.4/9  

Центр обслуговування клiєнтiв у м. Бiла Церква Регiонального офiсу № 5 у м. Київ 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. Горлiвка Схiдного регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

84600 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ГОРЛIВКА, Макарова С.О., буд.41, оф.(кв.)2  

Регiональний офiс у м. Макiївка Схiдного регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

86157 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МАКIЇВКА, Ленiна, буд.59  

Регiональний офiс у м. Марiуполь Схiдного регiонального управлiння Приватного акцiонерного 

товариства “Страхова компанiя “ПЗУ Україна”  

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

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

товариства "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"  

61002 ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКIВ, Артема, буд.18  

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

товариства "Страхова компанiя "ПЗУ Україна"  

61002 ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ, 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, 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, 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, Успенська, буд.9  

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб небуло. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

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.  

Текст аудиторського висновку 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ 

Акцiонерам та керiвництву Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ПЗУ 

Україна»: 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство «Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез 

Компанi». 

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1973, яке видане 22 

червня 2001 року Аудиторською Палатою України, термiн дiї якого подовжено до 31 березня 2016 

року.  

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити 

аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв № 

АБ 000655, яке видане 31 сiчня 2008 року Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку, термiн дiї якого подовжено Свiдоцтвом № АБ 001447 до 31 березня 2016 року. 

Мiсцезнаходження аудиторської фiрми: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48,50А. 

Телефон та факс аудиторської фiрми: тел. (044) 490 90 00, факс (044) 490 90 01. 

Основнi вiдомостi про емiтента 

Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ПЗУ Україна». 

Код за ЄДРПОУ: 20782312. 

Мiсцезнаходження страховика: Україна, 04053, м. Київ, вул. Артема, 40. 

Дата державної реєстрацiї: державну реєстрацiю вiдкритого акцiонерного товариства «Страхова 

Компанiя «ПЗУ Україна» проведено 1 березня 2005 року Шевченкiвською районною Державною 

Адмiнiстрацiєю у мiстi Києвi (свiдоцтво про державну реєстрацiю № 012299). 

 

Державну реєстрацiю змiн до установчих документiв (замiна юридичного статусу на приватне 

акцiонерне товариство) було проведено 17 листопада 2009 року Шевченкiвською районною 

Державною Адмiнiстрацiєю у мiстi Києвi (свiдоцтво про державну реєстрацiю № 623444).  

Вiдомостi про умови договору на проведення аудиту 

Договiр про надання аудиторських послуг № Aud/2013/21904 вiд 1 листопада 2013 року. 

Аудит розпочато 4 листопада 2013 року та закiнчено 20 березня 2014 року. 

 

Звiт щодо фiнансової звiтностi 

Ми, ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi», провели аудит фiнансової звiтностi, 

що додається, ПрАТ СК «ПЗУ Україна» («Компанiя»), яка складається iз балансу станом на 31 

грудня 2013 року та вiдповiдних звiтiв про сукупнi доходи, змiни у капiталi та рух грошових 

коштiв за рiк, що закiнчився цiєю датою, а також з розкриття основних принципiв облiкової 

полiтики та iншої пояснювальної iнформацiї (далi – «фiнансова звiтнiсть»). 



Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть 

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку цiєї фiнансової звiтностi та її достовiрне 

представлення у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»), i за 

створення системи внутрiшнього контролю, яку керiвництво визначає необхiдною для 

забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок 

шахрайства або помилок.  

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 

результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi 

стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування i 

виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить 

суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає проведення процедур, необхiдних для отримання аудиторських доказiв щодо 

числових показникiв i примiток до фiнансової звiтностi. Вибiр процедур базується на 

професiйному судженнi аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової 

звiтностi внаслiдок зловживань або помилок. Оцiнка таких ризикiв включає огляд системи 

внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрностi фiнансової звiтностi з метою розробки 

аудиторських процедур, що вiдповiдають даним обставинам, але не з метою висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Компанiї. Аудит також включає оцiнку 

доречностi використання облiкової полiтики та обґрунтованостi бухгалтерських оцiнок, зроблених 

керiвництвом, а також оцiнку загального представлення фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 

Висловлення думки  

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан 

Компанiї на 31 грудня 2013 року, а також результати її дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, 

що закiнчився 31 грудня 2013 року, згiдно з МСФЗ. 

Пояснювальний роздiл 

Ми звертаємо вашу увагу на Примiтку 36 до цiєї фiнансової звiтностi. Вплив економiчної кризи та 

полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання 

неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на 

економiку України та операцiйну дiяльнiсть Компанiї. Наша думка не мiстить жодних застережень 

iз цього питання. 

Ми звертаємо увагу на Примiтку 7 до фiнансової звiтностi, в якiй розкритi коригування 

порiвняльних данних станом на 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року та за рiк, що закiнчився 

31 грудня 2012 року. Наша думка не мiстить застережень щодо цього питання.  

 

Звiт щодо вимог законодавчих i нормативних актiв 

Аудит фiнансової звiтностi Компанiї, проведений нами, не мав на метi отримання аудиторських 

доказiв щодо окремих компонентiв, елементiв або примiток до фiнансової звiтностi Компанiї та, 

вiдповiдно, ми не висловлюємо думки щодо окремих компонентiв, елементiв або примiток до цiєї 

фiнансової звiтностi. Згiдно з вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку № 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)» вiд 29 вересня 2011 року, 

ми також повiдомляємо про наступне:  

• Вiдповiдно до вимог Цивiльного кодексу України, вартiсть чистих активiв акцiонерного 

товариства пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року має перевищувати 

суму статутного капiталу. Окрiм того, згiдно iз вимогами Закону України «Про страхування» № 

85/96-ВР вiд 7 березня 1996 року, мiнiмальний розмiр статутного капiталу страховика, який 

займається видами страхування, iншими нiж страхуванням життя, становить еквiвалент 1,000 

тисяч євро за валютним обмiнним курсом Нацiонального Банку України. Станом на 31 грудня 

2013 статутний капiтал Компанiї становив 17,954 тисяч гривень, що складає 1,626 тисяч євро за 

курсом обмiну валют, встановленим Нацiональним банком України та який дiяв на 31 грудня 2013 

року. Станом на 31 грудня 2013 року сума чистих активiв Компанiї становила 90,359 тисяч 



гривень. 

• Ми розглянули iншу iнформацiю, пiдготовлену Компанiєю, що подається до Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, вiдповiдно до вимог Рiшення Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв» вiд 3 грудня 2013 року, та не виявили суттєвих 

невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 

розкривається Компанiєю та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку разом з фiнансовою звiтнiстю станом на 31 грудня 2013 року та за рiк, що закiнчився цiєю 

датою. 

 

• Вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17 вересня 2008 

року рiшення про вчинення значного правочину, ринкова вартiсть майна або послуг, що є його 

предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi товариства, приймається вiдповiдним органом товариства. 

Керiвництво Компанiї вважає, що усi значнi правочини за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, 

були затвердженi вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 

17 вересня 2008 року. При виконаннi наших процедур пiд час аудиту фiнансової звiтностi 

Компанiї нашої уваги не привернув жодний факт, який давав би нам пiдстави вважати, що 

Компанiя не дотримується вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17 

вересня 2008 року щодо прийняття рiшень про виконання значних правочинiв за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2013 року.  

• Вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17 вересня 2008 

року у Компанiї має бути створений виконавчий орган управлiння, а також Компанiя може 

заснувати Аудиторський комiтет та службу внутрiшнього аудиту. Для управлiння дiяльнiстю 

Компанiї було засновано Правлiння та Ревiзiйну комiсiю, що звiтує перед загальними зборами 

акцiонерiв. 

 

• Пiд час проведення аудиту нами було оцiнено ризики суттєвого викривлення фiнансової 

звiтностi внаслiдок зловживань або помилок. Оцiнка таких ризикiв включає огляд системи 

внутрiшнього контролю над пiдготовкою та достовiрним представленням фiнансової звiтностi з 

метою розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають даним обставинам, а не з метою 

висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Компанiї, включаючи 

контролi, спрямованi на виявлення та запобiгання зловживань. Вiдповiдно, ми не висловлюємо 

думку щодо цього питання. 

 

 

20 березня 2014 року 

 

 

Сертифiкований аудитор Володимир Вахт 

Сертифiкат аудитора Серiя А № 004313 

Аудиторської палати України, виданий 19 липня 2000 року згiдно з рiшенням  

Аудиторської палати України № 93 та подовжений 23 квiтня 2009 року згiдно з рiшенням 

Аудиторської палати України № 201/2 до 19 липня 2014 року 

ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi» 

Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48,50А  

 

 

Генеральний директор Євген Заноза 

Сертифiкат аудитора Серiя А № 005431 

Аудиторської палати України, виданий 26 червня 2003 року згiдно з рiшенням Аудиторської 

палати України № 124 та подовжений 30 травня 2013 року згiдно з рiшенням Аудиторської палати 

України № 271/2 до 26 червня 2018 року 



ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi» 

Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48,50А  

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 

залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики 

в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та 

розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які 

використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація 

про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 

рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; 

інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; 

перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами 

сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання 

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

за 32 лiцензiями, в тому числi 11 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. 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 

підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його 

господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або 

інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 

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 2013 роцi не було. 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; 

спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що 

можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

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 31.12.2012р. становить 17008 тис. грн. Справедлива 

вартiсть iнвестицiйної нерухомостi складає 4766 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. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 

законодавчих або економічних обмежень 

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. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 

порушення законодавства 

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

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

Розпорядження вiд 17 сiчня 2013 року № 155 про усунення виявлених порушень вимог 

законодавства України у сферi страхування; 

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

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

вiд 05 липня 2013 року № 250/13-11/13/5 про накладення штрафу у розмiрi 1700,00 гривень за 

порушення законодавства України у сферi страхування; 

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

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

вiд 06 грудня 2013 року № 345/13-11/13/5 про накладення штрафу у розмiрi 1700,00 гривень за 

порушення законодавства України у сферi страхування. 

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

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

Розпорядження вiд 26 грудня 2013 року № 4740 про усунення порушень законодавства про 

фiнансовi послуги. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців 

емітента 

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 

31.12.2013 р. показник перевищення фактичного запасу платоспроможностi над нормативним 

запасом платоспроможностi страховика становив 37,8%, показник покриття страхових резервiв 

активами вiдповiдних категорiй - 121%, а нетто-активи були бiльшi, нiж розмiр зареєстрованого 

статутного фонду, на 72 405 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"). Залучення додаткового 

капiталу компанiєю не планується. 

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 

звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 



договорів 

Iнформацiя вiдсутня 

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

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

банкiвського сектору, що, в свою чергу, сприяло розвитку страхового ринку. У 2014 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 2014 роцi будуть продовженi заходи щодо 

оптимiзацiї та автоматизацiї процесiв. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Полiтики щодо дослiдження та розробок в 2013 роцi небуло. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 

підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан 

розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Позивач Сума стягнення, грн. 

Звягiнцева О.А., 93 000,00 

Макушев П.В.,  

Макушев С.П.  

 

Юрченко Г.Н. 8 886,93 

ВАТ НАСК «Оранта» 15 182,02 

ТОВ «СОБI» 126 165,35 

Немийнога Л.Г. 21 189,88 

АСК «Скарбниця» 9 978,02 

Петрикiн В.Л. 150 563,60 

ВАТ НАСК «Оранта» 46 124,00 

Синиченко Юрiй Iванович 5 684,10 

Верхогляд Нiна Мусiївна 21 522,30 

ПрАТ СК «Провiдна» 7 409,87 

Мозговий С.А. 3 250,34  

Ливановський А.М. 3 320,08 

Курiлко В.I. 20 728,70 

Тацюк Н.С. 33 747,81 

Пономаренко А.О. 1730,35 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 

формі 

Показники дiяльностi ПрАТ СК "ПЗУ Україна" за 2013 рiк наступнi: страховi премiї становили 

404 177,4 тис. грн., що на 14% бiльше у порiвняннi з 2012 роком. У 2013 роцi укладено 897 162 

договора, що на 141 422 договори бiльше, нiж у 2012 роцi.Страховi резерви товариства за 

пiдсумками 12 мiсяцiв 2013 року склали 291 046 тис. грн., частка перестраховикiв у страхових 

резервах складала 81 567 тис. грн. Прибуток Товариства за результатами дiяльностi у 2013 роцi 



склав 11 445 тис. грн. Загалом протягом останнiх трьох рокiв компанiя демонструє стабiльне 

скорочення збитку, при динамiчному зростаннi обсягу продажiв: 

2011 2012 2013 

страховi премiї, тис.грн. 325 329 355 481 404 177 

фiнансовий результат,тис. грн. -13 860 14 003 11 445 



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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: 
15804 16936 18637 22830 34441 39766 

будівлі та 

споруди 
9494 10532 16396 18088 25890 28620 

машини та 

обладнання 
3558 3277 0.000 0.000 3558 3277 

транспортні 

засоби 
2345 2584 2241 4742 4586 7326 

інші 407 543 0.000 0.000 407 543 

2. Невиробничого 

призначення: 
101 72 0.000 0.000 101 72 

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 

інші 101 72 0.000 0.000 101 72 

Усього 15905 17008 18637 18088 34542 35096 

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 01.12.2012 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. 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 90359 76336 



чистих активів (тис. 

грн)  

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 31.12.2013 року компанiя виконує цю норму. 

Вартiсть чистих активiв перевищує зареєстрований статутний фонд бiльше нiж в 5 разiв (на 72 

405 тис. грн.). Станом на 31.12.2012 року ця умова також виконувалась. 

13.3. 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 3319 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 94956 X X 

Усього зобов'язань X 98275 X X 

Опис: Компанiя не брала кредити в банках та не має зобов'язаннь за цiнними 

паперами 



15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці 

новин 
Вид інформації 

1 2 3 

24.04.2013 24.04.2013 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента  



ІНФОРМАЦІЯ 

про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2013 1 0 

2 2012 1 0 

3 2011 6 5 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія  X  

Акціонери   X 

Реєстратор   X 

Депозитарій   X 

Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня Ні 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?  

 Так Ні 

Державна 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 

Внесення змін до статуту товариства   X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень  
X  



Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 

дострокове припинення їх повноважень 
 X 

Інше (запишіть): Рiчнi збори акцiонерiв. 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  6 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
5 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  У складi наглядової ради 

комiтетiв не створено 

Інші (запишіть)  У складi наглядової ради 

комiтетiв не створено 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 

роботу з акціонерами? (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? (так/ні) Так 

 

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.  

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 4  

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 

загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 
Загальні збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової 

ради 

Засідання 

правління 

Члени правління (директор)  Ні Ні Ні 

Загальний відділ  Ні Ні Ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)  Ні Ні Ні 

Юридичний відділ (юрист)  Ні Ні Ні 

Секретар правління  Так Так Так 

Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 

Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами  Ні Ні Ні 



Інше(запишіть): Посадових осiб вiдповiдальних за зберiгання 

протоколiк окрiм Секретаря правлiння немає.  
Ні Ні Ні 

 

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

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

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)  Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)  Ні Так Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 

бюджету  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови правління  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів правління  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання голови наглядової ради  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії  Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

правління  
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів правління  
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження аудитора  Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган (правління)  X  



Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію  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 

ДКЦПФР 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 Ні 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Так Так Так Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Ні 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Так Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (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  

Правління або директор   X 

Інше (запишіть)  Iнформацiя вiдсутня 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  Аудитор не змiнювався 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія  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 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)  Iiнформацiя 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  X  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились  X 

 

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

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

 

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

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 

системі України (далі - особа)?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи   X 

Не задовольняли умови договору з особою   X 

Особу змінено на вимогу:  

акціонерів  X 

суду  X 

Інше (запишіть) Особа яка веде облiк прав 

власностi в 2013 роцi змiнилась у 

зв'язку з набранням чинностi 

Закону України "Про депозитарну 

систему України". 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Так 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 19.09.2011 ; яким органом управління прийнятий: 

Кодек прийнятий рiшенням Зборiв засновникiв  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Iнформацiя не оприлюднювалась  

Інформація 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.  

Звіт про корпоративне управління* 

Мета провадження діяльності фінансової установи 

Метою дiяльностi Товариства є здiйснення страхової дiяльностi для одержання прибутку. 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 

установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

1) ЄДРПОУ - 0000009831, Акцiонерне товариство "Повшехни Заклад Убезпечень СА". 

Мiсцезнаходження: 00133, Польща, Варшава, вул. Алея Ана Павла, 24; 2) ЄДРПОУ - 32456224, 

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

Мiсцезнаходження: 04053, Україна, Київ, вул. Артема, 42. 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Фактiв порушення Членами Наглядової ради та виконавчого органу внутрiшнiх правил, що 

призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг не було. 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 

установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність 

таких заходів. 

До фiнансової установи заходи впливу у формi штрафiв застосовувались: - Приватне акцiонерне 

товариство «Страхова компанiя «ПЗУ Україна» отримало вiд Нацiональної комiсiї, що здiйснює 

Державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України Постанову вiд 05 липня 2013 

року № 250/13-11/13/5 про накладення штрафу у розмiрi 1700,00 гривень за порушення 

законодавства України у сферi страхування; - Приватне акцiонерне товариство «Страхова 

компанiя «ПЗУ Україна» отримало вiд Нацiональної комiсiї, що здiйснює Державне регулювання 

у сферi ринкiв фiнансових послуг України Постанову вiд 06 грудня 2013 року № 345/13-11/13/5 

про накладення штрафу у розмiрi 1700,00 гривень за порушення законодавства України у сферi 

страхування. До Наглядової ради та виконавчого органу заходи впливу органами державної влади 

не застосовувались. 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або відсутність такої системи. 

Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль в дiяльностi компанiї, тому спецiально було 

розроблено загальну схему та полiтику управлiння ризиками з вiдповiдними процедурами. 

Основнi ризики, властивi дiяльностi компанiї, подiлено на такi групи: фiнансовi, операцiйнi та 

гарантiйнi (страховi). Фiнансовi ризики включають в себе кредитний ризик, ринковi ризики (ризик 

змiни курсiв обмiну валют, ризик змiни процентної ставки, ризик змiни вартостi нерухомого майна 

i т.д.), а також ризик лiквiдностi. В компанiї систематизується iнформацiя про прийнятий рiвень та 

фактичну структуру ризику, встановлюються компанiєю рiвнi вiдповiдного виду фiнансового 

ризику, внутрiшнi лiмiти та здiйснюється монiторинг та реєстрацiя їх перевищення. З метою 

управлiння ризиком лiквiдностi Компанiя здiйснює постiйний монiторинг очiкуваних майбутнiх 

грошових потокiв за фiнансовими та iнвестицiйними операцiями, що входить у процес управлiння 

активами/зобов’язаннями. Операцiйнi ризики включають в себе подiї, що виникають внаслiдок 

неналежних або невдалих внутрiшнiх процесiв, помилок персоналу, систем, або в результатi 

зовнiшнiх подiй. Видiлено операцiйнi ризики пов’язанi з внутрiшнiм середовищем, зовнiшнiм 

середовищем та ризик дiлової репутацiї. Компанiя здiйснює монiторинг операцiйних ризикiв, 

встановлено лiмiти та виконується безперервна реєстрацiя подiй операцiйного ризику з 



допомогою системи повiдомлення про iнциденти операцiйного ризику з використанням IТ систем. 

Пiд гарантiйним (страховим) ризиком розумiються втрати або несприятлива змiна вартостi 

страхових зобов'язань у результатi неадекватного визначення тарифних ставок i забезпечення 

вiдповiдальностi. В Компанiї здiйснюється постiйний монiторинг гарантiйних ризикiв та заходiв 

для управлiння ними. Здiйснюється аналiз iнформацiї про зовнiшнє середовище, змiну портфеля в 

порiвняннi з бюджетом, розмiру витрат пов’язаних з ризиками, рiвня зобов'язань, розподiлу 

страхування, найбiльш проблемних клiєнтiв.  

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 

(контролю). 

Протягом 2013 року дiяли основнi положення функцiонування внутрiшнього аудиту(контролю) в 

компанiї. Розроблено процедуру реалiзацiї аудиторських завдань з метою забезпечення ( гарантiї) 

в ПрАТ СК “ПЗУ Україна”.  

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 

фінансової установи розмір, або їх відсутність. 

Фактiв вiдчуження не було. 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 

встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Купiвля - продаж таких активiвпротягом 2013 року не проводилася. 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-

фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. 

Пов'язаними сторонами вважаються пiдприємства, якi перебувають пiд контролем або суттєвим 

впливом iнших осiб, а також пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано 

здiйснюють контроль над пiдприємством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також 

близькi члени родини таких фiзичних осiб. Перелiк пов'язаних сторiн визначається Компанiєю, 

враховуючи сутнiсть вiдносин, а не лише юридичну форму. Протягом рокiв, що закiнчилися 31 

грудня 2012 та 2013 рокiв пов'язаними сторонами Компанiї вважалися акцiонери Компанiї, члени 

Правлiння та компанiї, у яких Компанiя володiє часткою в статутному капiталi бiльш нiж 20%. 

Протягом 2012 - 2013 рокiв Компанiя мала такi операцiї з пов'язаними сторонами: - Повшехни 

Заклад Убезпечень СА: вихiдне перестрахування та посередницькi послуги у сферi врегулювання 

збиткiв. - ПрАТ "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя": послуги страхування, 

послуги надання майна в оренду. - ТзОВ "СОС Сервiс Україна": асистанськi послуги, послуги 

надання майна в оренду. - Управлiнський персонал. 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

Зауважень та рекомендацiй не було 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 

протягом року. 

Зовнiшнiй аудитор наглядової ради не призначався. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

ПрАТ "Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi". Код ЄДРПОУ 25642478. 

Мiсцезнаходження аудиторської фiрми: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48-50А. 

Свiдоцтво про внесення до державного Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово 

надають аудиторськi послуги №1973, яке видане 22 червня 2001 року Аудиторською Палатою 

України, термiн дiї якого подовжено до 31 березня 2016 року. Аудитор : Євген Заноза. Сертифiкат 

аудитора серiї А №005431, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України №124 вiд 26 

червня 2003 року, термiн дiї якого подовжено до 26 червня 2013 року. Свiдоцтво про внесення до 

реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, серiї АБ 



000655, видане 31 сiчня 2008 року рiшенням Держфiнпослуг №54 вiд 31 сiчня 2008 року. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 

аудиторські послуги фінансовій установі. 

ПрАТ "Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi".Проводило аудит господарської дiяльностi 

компанiї за 2005р. та 2009-2013рр. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 

надавалися фінансовій установі протягом року. 

ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" (код ЄДРПОУ 33306921) - iнформацiйно-

консультацiйнi послуги 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 

та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

Таких випадкiв не зафiксовано. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 

протягом останіх п`яти років. 

2006-2008рр. - ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги". Код ЄДРПОУ 33306921. 

Мiсцезнаходження:Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 19-А. 2009-2013рр. - ПрАТ "Делойт 

енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi". Код ЄДРПОУ 25642478. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 

Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 

фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

Факти не зафiксованi. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність механізму розгляду скарг. 

Фiнансова установа не порушує права споживачiв та вчасно розглядає скарги вiд споживачiв про 

порушення їх прав. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги. 

В фiнансофiй установi вiдсутня конкретна особа уповноважена розглядати скарги вiд споживачiв 

про порiшення їх прав. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 

розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 

(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 

Фiнансова установа не має скарг споживачiв щодо порушення їх прав. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

Стосовно фiнансової установи не має судових позовiв з боку споживачiв щодо порушення 

розгляду їх скарг. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 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 
533  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 04053, Київ, вiул. Артема, 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 31.12.2013 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 7244 6412 7842 

первісна вартість 1001 13420 13999 12616 

накопичена амортизація 1002 6176 7587 4774 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 15905 17008 17747 

первісна вартість 1011 34929 37669 35642 

знос 1012 19024 20661 17895 

Інвестиційна нерухомість: 1015 3940 4766 4820 

первісна вартість 1016 3940 4766 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 88958 57826 52281 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 3586 252 58 

Відстрочені податкові активи 1045 784 0 438 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 27898 31630 22408 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 7505 26513 7568 

Інші необоротні активи 1090 316 883 971 

Усього за розділом I 1095 156136 145290 114133 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1218 1818 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 43568 45229 37531 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

3581 

 

1932 

 

2662 

з бюджетом 1135 1 2065 248 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 1935 0 

з нарахованих доходів 1140 918 419 2732 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 957 787 562 

Поточні фінансові інвестиції 1160 63385 101039 111932 

Гроші та їх еквіваленти 1165 136460 103550 80620 

Готівка 1166 101 80 98 

Рахунки в банках 1167 136359 103470 80522 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 50163 81567 45849 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 33925 46440 36029 

резервах незароблених премій 1183 16238 35127 9820 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 



Інші оборотні активи 1190 886 2296 2330 

Усього за розділом II 1195 301137 340702 285482 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 101 100 5236 

Баланс 1300 457374 486092 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 11004 12629 12790 

Додатковий капітал 1410 408076 408076 408076 

Емісійний дохід 1411 408076 408076 408076 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 611 1311 611 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -358217 -354245 -373463 

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

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

Інші резерви 1435 4152 11046 5250 

Усього за розділом I 1495 83580 96771 71218 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 3283 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 254279 291046 233388 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 98451 113997 97994 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 155828 177049 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 254279 294329 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 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 85541 56074 65583 

за розрахунками з бюджетом 1620 5246 36 4822 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 5126 0 4719 

за розрахунками зі страхування 1625 552 833 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 1515 1738 60 

за одержаними авансами 1635 9878 10922 8533 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 1091 4870 1005 

Поточні забезпечення 1660 15567 18251 19168 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 125 2268 1074 

Усього за розділом IІІ 1695 119515 94992 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 457374 486092 404851 

 

Примітки Додаткової iнформацiї не має 

Керівник Мачей Шишко 

Головний бухгалтер Олена Зiнакова 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 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 2013 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 321845 277010 

Премії підписані, валова сума 2011 404177 355481 

Премії, передані у перестрахування 2012 80000 64455 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 21221 20434 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 18889 6418 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 140119 ) ( 133470 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

181726 

 

143540 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -3031 -2561 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 15546 457 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 12515 -2104 

Інші операційні доходи 2120 7843 24817 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 5983 12206 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 72428 ) ( 68346 ) 

Витрати на збут 2150 ( 112428 ) ( 92676 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 6277 ) ( 8085 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 880 ) 

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



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( 4595 ) ( 3311 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 35676 35160 

Інші доходи 2240 256 1 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 313 ) ( 501 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 2 ) ( 29 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

31022 

 

31320 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 19577 17317 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

11445 

 

14003 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 1196 -1641 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 611 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 1807 -1641 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 61 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 1746 -1641 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 13191 12362 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 5241 4749 

Витрати на оплату праці 2505 56209 48554 

Відрахування на соціальні заходи 2510 16998 16178 

Амортизація 2515 3653 3784 



Інші операційні витрати 2520 230488 230776 

Разом 2550 312589 304041 

 

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 6.37 7.80 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

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) 
2014 | 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 2013 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 

 

2654 

 

1157 

Повернення податків і зборів 3005 0 1 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 779 883 

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 999 512 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 7485 5082 

Надходження від операційної оренди 3040 424 401 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 402906 342489 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 7313 2237 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 191584 ) 

 

( 109919 ) 

Праці 3105 ( 44155 ) ( 37497 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 18396 ) ( 16206 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 32163 ) ( 25532 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 22632 ) ( 17256 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 409 ) ( 511 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 9122 ) ( 7765 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

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



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 22378 ) ( 4260 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 136497 ) ( 127536 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 42595 ) ( 40082 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -65208 -8270 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 74391 12141 

необоротних активів 3205 388 367 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 29386 30714 

дивідендів 3220 1412 7 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 9215 

Інші надходження 3250 99851 106046 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 34650 ) ( 66014 ) 

необоротних активів 3260 ( 2581 ) ( 2878 ) 

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 ( 135932 ) ( 25200 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 32265 64398 

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 -32943 56128 

Залишок коштів на початок року 3405 136460 80620 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 33 -288 

Залишок коштів на кінець року 3415 103550 136460 

 

Примітки Додаткової iнформацiї не має 

Керівник Мачей Шишко 

Головний бухгалтер Олена Зiнакова 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 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 2013 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) 2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ 

Україна" 
за ЄДРПОУ 20782312 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2013 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 11004 408076 611 -354065 0 0 83580 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 -4152 4152 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 11004 408076 611 -358217 4152 0 83580 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 11445 0 0 11445 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 1196 0 0 0 0 0 1196 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 550 0 0 0 0 0 550 

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 0 700 -700 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 -6894 6894 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 1625 0 700 3972 6894 0 13191 

Залишок на 

кінець року 
4300 17954 12629 408076 1311 -354245 11046 0 96771 

 

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 2013 

року оборотiв не вiдбувалося). Крiм цього, вiрний звiт про власний капiтал наведено 

нижче: 

Звiт про власний капiтал 

за 2013 рiк 

Форма № 4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код Зареєст- Капiтал Додатко- Резервний Нерозподiлений Неопла- Вилуче- 

Iншi Разом 

рядка рований у дооцiн- вий капiтал прибуток чений ний резерви 

капiтал ках вкладений капiтал капiтал 

капiтал  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на 

31 грудня 

2012 року 4000 17,954 11,004 408,076 611 (354,065) - - - 83,580 

Коригування:  

змiна облiкової 

полiтики 4005 - - - - (4,152) - - 4,152 - 

виправлення 

помилок 4010 - - - - - - - - - 

iншi змiни 4090 - - - - - - - - - Скоригований 

залишок на 

31 грудня 



2012 року 4095 17,954 11,004 408,076 611 (358,217) - - 4,152 83,580 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звiтний перiод 4100 - - - - 11,445 - - - 11,445 

Дооцiнка 

(уцiнка) 

необоротних 

активiв 4111 - 1,196 - - - - - - 1,196 

Дооцiнка 

(уцiнка) 

фiнансових 

iнструментiв 4112 - 550 - - - - - - 550 

Вiдрахування 

до резервного 

капiталу 4210 - - - 700 (700) - - - - 

Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спецiальних 

(цiльових) 

фондiв 4220 - - - - (6,894) - - 6,894 - 

Iншi змiни 

в капiталi 4290 - (121) - - 121 - - - - 

Разом змiн 

у капiталi 4295 - 1,625 - 700 3,972 - - 6,894 13,191 

Залишок на  

31 грудня 

2013 року 4300 17,954 12,629 408,076 1,311 (354,245) - - 11,046 96,771  

Керівник Мачей Шишко 

Головний бухгалтер Олена Зiнакова 



Інформація щодо аудиторського висновку 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ 

ПрАТ «Страхова компанiя «ПЗУ Україна» (надалi – «Компанiя») – приватне акцiонерне 

товариство, яке було створене в 1993 роцi як закрите акцiонерне товариство «Страхова компанiя 

«Скайд-Вест», вiдповiдно до вимог українського законодавства. У 1999 роцi Компанiя змiнила 

свiй юридичний статус на вiдкрите акцiонерне товариство, у березнi 2005 року – назву на 

«Страхова компанiя «ПЗУ Україна», а у листопадi 2009 року юридичний статус було змiнено на 

приватне акцiонерне товариство. 

Основна дiяльнiсть Компанiї полягає у наданнi послуг зi страхування (крiм страхування життя) та 

перестрахування. Компанiя проводила свою дiяльнiсть на основi лiцензiй, якi були поновленi у 

зв’язку з юридичною перереєстрацiєю, проведеною у 2009 роцi.  

Станом на 31 грудня 2013 року в Компанiї працювали 548 штатних працiвникiв та 

2,173 страхових агента (945 юридичних осiб i 1,228 фiзичних осiб), на 31 грудня 2012 року – 525 

штатних працiвникiв та 2,012 страхових агентiв (837 юридичних осiб i 1,175 фiзичних осiб), на 1 

сiчня 2012 року – 546 штатних працiвникiв та 3,299 страхових агентiв (534 юридичнi особи i 2,765 

фiзичних осiб). 

Юридична адреса Компанiї – Україна, 04053, м. Київ, вул. Артема, 40. 

Станом на 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року Компанiя володiла 

наступними дочiрнiми пiдприємствами: 

 

Частка володiння/прав голосу Компанiї, %  

 

Країна  

ведення  

операцiйної 31 грудня 31 грудня 1 сiчня Вид операцiйної  

Назва дiяльностi 2013 року 2012 року 2012 року дiяльностi  

 

ТТзОВ «СОС 

Сервiс Україна» Україна 100.00 100.00 100.00 Асистантськi послуги 

ТзОВ «Iнтер- 

Рiск Україна» Україна - - 99.00 Юридичнi послуги 

ТОВ ФК «Iдеа 

Капiтал» Україна - - 100.00 Фiнансовi послуги 

Станом на 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року чистi активи дочiрнiх 

пiдприємств не були консолiдованi у вiдповiдностi до п. 4 МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова 

звiтнiсть». Iнвестицiї в ТОВ «СОС Сервiс Україна» вiдображенi у складi довгострокових 

фiнансових iнвестицiй за собiвартiстю (Примiтка 10). 

Станом на 1 сiчня 2012 року iнвестицiї в ТзОВ «Iнтер-Рiск Україна» та ТОВ ФК «Iдеа Капiтал» 

були включенi до складу необоротних активiв, утримуваних для продажу, та груп вибуття 

(Примiтка 30). 

 

Станом на 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року випущенi акцiї Компанiї 

належали таким акцiонерам: 

31 грудня 31 грудня 1 сiчня  

2013 року 2012 року 2012 року 

Акцiонер:  

Повшехни Заклад Убезпечень СА (Польща) 89.96779% 89.96779% 89.96779% 

Повшехни Заклад Убезпечень на Жицє (Польща) 0.00429% 0.00429% 0.00429% 

ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» 



(Україна) 10.02792% 10.02792% 10.02792% 

 

Всього 100.00% 100.00% 100.00% 

Станом на 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року кiнцевою 

контролюючою стороною Компанiї є компанiя «Повшехни Заклад Убезпечень СА», Польща, акцiї 

якої котируються на Варшавськiй Фондовiй Бiржi.  

 

2. ОСНОВА ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Заява про вiдповiдальнiсть - Фiнансову звiтнiсть, яка додається, було пiдготовлено вiдповiдно до 

вимог усiх МСФЗ, Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку («МСБО») та тлумачень, 

випущених Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi («КТМФЗ»), якi були 

випущенi та вступили в силу на момент пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi.  

Датою першого застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ 1») є 1 сiчня 

2012 року (дата переходу до МСФЗ). Це перший повний комплект фiнансової звiтностi Компанiї 

згiдно з МСФЗ, який включає баланс, вiдповiдний звiт про сукупний дохiд, рух грошових коштiв 

та змiни в капiталi, а також порiвняльну iнформацiю за попереднiй рiк.  

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Компанiя є органiзацiєю, 

здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому. 

Керiвництво та акцiонери мають намiр i в подальшому розвивати господарську дiяльнiсть 

Компанiї в Українi. На думку керiвництва, застосування припущення щодо здатностi Компанiї 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є адекватним, враховуючи належний рiвень 

достатностi її капiталу та зобов’язання акцiонерiв надавати пiдтримку Компанiї. 

Основа пiдготовки фiнансової звiтностi – Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi 

iсторичної вартостi, за виключенням оцiнки фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до 

Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 39 «Фiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнки» 

(«МСБО 39»), оцiнки будiвель i iнвестицiйної нерухомостi, якi облiковуються за переоцiненою 

вартiстю згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 16 «Основнi засоби» 

(«МСБО 16») та Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть» 

(«МСБО 40») та страхових зобов’язань, що оцiнюються у вiдповiдностi до Мiжнародного 

стандарту фiнансової звiтностi 4 «Страховi контракти» («МСФЗ 4»).  

Змiни в презентацiї - В порiвняльну iнформацiю станом на 31 грудня 2012 року, 1 сiчня 2012 року 

та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року були внесенi змiни класифiкацiй, для того щоб 

презентацiя вiдповiдала вимогам Наказу «Про затвердження Нацiонального положення 

(стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» Мiнiстерства 

Фiнансiв України № 73 вiд 7 лютого 2013 року. 

Вплив таких змiн у класифiкацiї не є суттєвим для розкриття у данiй фiнансовiй звiтностi. 

 

Компанiя презентує звiт про фiнансовий стан в порядку лiквiдностi.  

Функцiональна валюта – Фiнансова звiтнiсть представлена в валютi основного економiчного 

середовища Компанiї – українськiй гривнi. Якщо не зазначено iнше, суми представленi в тисячах 

українських гривень, округлених до найближчої тисячi.  

Операцiї в iноземнiй валютi – Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання 

вiдображаються у валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням 

валютного курсу на дату здiйснення операцiї. Прибутки та збитки, що є результатом таких 

операцiй, та вiд переоцiнки монетарних активiв та зобов`язань в iноземнiй валютi вiдображаються 

в складi прибуткiв чи збиткiв.  

Курси обмiну валют, використанi пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi, представленi таким 

чином: 

 

Валюта Станом на Станом на Станом на 

31 грудня 31 грудня 1 сiчня 

2013 року 2012 року 2012 року  

 



Гривня/долар США 7.9930 7.9930 7.9898 

Гривня/євро 11.04153 10.5372 10.2981 

Курсовi рiзницi вiд переоцiнки немонетарних статей, що утримуються за ринковою вартiстю, 

вiдображаються в складi прибуткiв чи збиткiв. 

 

3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Класифiкацiя договорiв страхування – Страховими контрактами є такi договори страхування 

згiдно з якими одна сторона (Страховик) приймає значний страховий ризик iншої сторони 

(Власника страхового полiса), погодившись надати компенсацiю Власниковi страхового полiса, 

якщо визначена непевна майбутня подiя (страховий випадок) негативно вплине на Власника 

страхового полiса. Компанiя визначає чи має страховий контракт значний страховий ризик. 

Страховi контракти можуть також нести фiнансовий ризик.  

Фiнансовий ризик – це ризик можливих майбутнiх змiн однiєї або кiлькох зазначених нижче 

величин: ставки вiдсотка, цiни на фiнансовi iнструменти, цiни на споживчi товари, валютного 

курсу, iндексу цiн чи ставок, показника кредитного рейтингу чи iндексу кредитоспроможностi або 

iншої змiнної величини, за умови, що у випадку не фiнансової змiнної величини, ця змiна не є 

характерною для сторони контракту. 

У ходi своєї дiяльностi Компанiя не укладала договорiв, що несуть фiнансовий ризик.  

Як тiльки договiр страхування був визначений як страховий контракт, вiн залишається страховим 

контрактом протягом дiї договору страхування, навiть якщо страховий ризик знизився суттєво 

протягом цього перiоду, якщо тiльки всi права та обов’язки не були припиненi або повнiстю 

виконанi.  

Основнi засоби та нематерiальнi активи – Основнi засоби та нематерiальнi активи, крiм будiвель, 

вiдображаються за iсторичною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд 

зменшення корисностi. 

 

Первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв складається з сум, що сплачують постачальникам 

активiв та пiдрядникам за виконання будiвельно-монтажних робiт; реєстрацiйних зборiв, 

державного мита та аналогiчних платежiв, що здiйснюються в зв’язку з придбанням (отриманням) 

прав на об'єкт основних засобiв, сум ввiзного мита, непрямих податкiв у зв’язку з придбанням 

(створенням) основних засобiв (якщо вони не вiдшкодовуються пiдприємству), витрат зi 

страхування ризикiв доставки основних засобiв, витрат на транспортування, установку, монтаж, 

налагодження основних засобiв та iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з доведенням 

основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для використання iз запланованою метою.  

Амортизацiя нараховується на iсторичну вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв з 

метою списання активiв прямолiнiйним методом протягом термiну їхнього корисного 

використання, який становить: 

Будiвлi 50 – 70 рокiв 

Будиночки - контейнери 5 – 10 рокiв 

Транспортнi засоби 4 – 7 рокiв 

Комп’ютерне обладнання 2 – 7 рокiв 

Меблi та обладнання 1 – 7 рокiв 

Термiн використання нематерiальних активiв визначається по кожному об’єкту окремо, в момент 

його зарахування на баланс, виходячи з наступних параметрiв: 

• термiну використання подiбних нематерiальних активiв; термiнiв, передбачених в угодах та 

договорах на тимчасове право власностi, а також вiдповiдно до норм чинного законодавства; 

• передбачуваного морального зносу, правових чи iнших подiбних обмежень щодо строкiв 

використання та iнших факторiв. 

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 сукупний дохiд. 

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. 

 

Зростання вартостi за рахунок переоцiнки зазначених будiвель вiдображається як збiльшення 

резерву переоцiнки нерухомостi та нематерiальних активiв, за винятком випадку, коли вiн 

компенсує зменшення вартостi того ж самого активу, визнану ранiше як витрати. У такому 

випадку дана сума збiльшення вартостi визнається у звiтi про сукупний дохiд в розмiрi визнаного 

ранiше зменшення вартостi активу. Зменшення балансової вартостi активу, яке виникло в 

результатi переоцiнки таких будiвель, визнається як витрати у тiй мiрi, в якiй воно перевищує 

залишок, якщо такий є, який утримується у резервi переоцiнки нерухомостi, який виник у 

результатi попередньої переоцiнки даного активу. Амортизацiя переоцiнених будiвель 

вiдображається у звiтi про сукупний дохiд. 

При подальшому продажi або вибуттi переоцiненої нерухомостi вiдповiдний залишок переоцiнки 

у резервi переоцiнки нерухомостi списується безпосередньо до нерозподiленого прибутку. 

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

невстановленим строком експлуатацiї не амортизуються. 

Iнвестицiйна нерухомiсть – Представляє собою офiснi примiщення, якi утримуються з метою 

отримання довгострокових доходiв вiд оренди або приросту вартостi та не використовуються 

Компанiєю. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на 

здiйснення операцiї. Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається за 

переоцiненою вартiстю, яка являє собою справедливу вартiсть на дату переоцiнки та визначається 

на основi ринкових даних за допомогою професiйних незалежних оцiнювачiв, за вирахуванням 

накопичених у подальшому збиткiв вiд знецiнення. Переоцiнка здiйснюється з достатньою 

регулярнiстю таким чином, щоб балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi не вiдрiзнялась 

iстотно вiд вартостi, яка була б визначена з використанням справедливої вартостi на звiтну дату. 

Прибутки або збитки, якi виникають у результатi змiни справедливої вартостi iнвестицiйної 

нерухомостi, включаються до складу прибутку або збитку того перiоду, у якому вони виникають. 

Зменшення корисностi необоротних активiв – Компанiя проводить перiодичну оцiнку можливостi 

вiдшкодування балансової вартостi своїх необоротних активiв. У випадку, якщо визначенi подiї 

або змiни в обставинах указують на неможливiсть вiдшкодування балансової вартостi зазначених 

активiв, Компанiя визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу. 

Сума очiкуваного вiдшкодування активу – найбiльша з двох оцiнок: чиста вартiсть реалiзацiї 

активу або теперiшня вартiсть майбутнiх чистих грошових надходжень вiд активу, яка 

розрахована за ставкою дисконту, що базується на ринковiй ставцi вiдсотка  

(до вирахування податку), що використовується в операцiях з аналогiчними активами. Якщо сума 

очiкуваного вiдшкодування активу менша за його балансову вартiсть, балансова вартiсть активу 

зменшується до суми його очiкуваного вiдшкодування. 

Втрати вiд зменшення корисностi активу визнаються негайно у звiтi про сукупний дохiд. 

Нарахування амортизацiї здiйснюється, виходячи з нової балансової вартостi активу. 

Якщо на дату рiчного балансу ознаки зменшення корисностi активу перестали iснувати, то 

Компанiя визначає i вiдображає вигоди вiд вiдновлення його корисностi. При цьому балансова 

вартiсть цих активiв пiсля вiдновлення корисностi не повинна перевищувати їх балансову вартiсть, 

визначену на дату вiдновлення корисностi без урахування попередньої суми втрат вiд зменшення 

їх корисностi. Вигоди вiд вiдновлення корисностi визнаються негайно у звiтi про сукупний дохiд. 

 

Запаси – Запаси Компанiї складаються iз бланкiв суворої звiтностi та страхових полiсiв, запчастин, 

паливно-мастильних матерiалiв, канцтоварiв, рекламних матерiалiв та iнших малоцiнних та 

швидкозношуваних предметiв. Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з 

двох оцiнок: первiсною вартiстю (собiвартiстю) або чистою вартiстю реалiзацiї. 

Оцiнка запасiв здiйснюється за методом iдентифiкацiйної собiвартостi, тобто на витрати 

списуються саме тi матерiальнi запаси, якi дiйсно були виданi зi складу i використанi у 



господарськiй дiяльностi Компанiї. 

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв – Компанiя визнає фiнансовi активи та зобов’язання у 

своєму балансi тодi, коли вона стає стороною контрактних зобов’язань стосовно даного 

iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї фiнансових активiв та зобов’язань визнаються з 

використанням облiку за датою розрахунку.  

Фiнансовi активи та зобов’язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю. Витрати на 

проведення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску даного фiнансового 

активу або фiнансового зобов’язання, додаються до суми справедливої вартостi у випадку, якщо 

фiнансовий актив чи фiнансове зобов’язання визнаються не за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток. Облiкова полiтика для подальшої переоцiнки даних статей розкривається 

нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 

Фiнансовi активи – Фiнансовi активи класифiкуються на такi спецiальнi категорiї: 

• фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю, з визнанням переоцiнки через 

прибуток або збиток; 

• фiнансовi активи наявнi для продажу;  

• кредити та дебiторська заборгованiсть; 

• фiнансовi активи, що утримуються до погашення. 

Класифiкацiя залежить вiд характеру та цiлей фiнансових активiв i визначається на момент їхнього 

первiсного визнання. Фiнансовi активи Компанiї, в основному, представленi фiнансовими 

активами, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, фiнансовими 

активами наявними для продажу та дебiторською заборгованiстю. 

Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток – 

Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 

представляють собою фiнансовi активи, якi визначенi при первiсному визнаннi за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток.  

Фiнансовий актив може бути визначений при первiсному визнаннi за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток якщо: 

• така класифiкацiя виключає або значно зменшує непослiдовнiсть оцiнки чи визнання, яка iнакше 

виникла; або  

• фiнансовий актив входить в групу фiнансових активiв, фiнансових зобов'язань або i тими i 

iншими, якою управляють та оцiнюють їх результати на основi справедливої вартостi, вiдповiдно 

до задокументованої стратегiї управлiння ризиками або iнвестицiйної стратегiї Компанiї, й 

iнформацiя про групу надається внутрiшньо на цiй основi. 

Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 

облiковуються за справедливою вартiстю, змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi 

прибуткiв або збиткiв. Справедлива вартiсть визначається таким чином як наведено у Примiтцi 35. 

Фiнансовi активи наявнi для продажу – Фiнансовi активи, наявнi для продажу, представляють 

собою непохiднi фiнансовi iнструменти, якi або визначаються як такi, що є наявними для продажу, 

або не класифiкуються як (а) кредити та дебiторська заборгованiсть, (б) iнвестицiї, утримуванi до 

погашення, або (в) фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку або збитку.  

Фiнансовi активи в наявностi для продажу оцiнюються за справедливою вартiстю. Прибутки та 

збитки, якi виникають у результатi змiни справедливої вартостi, визнаються у складi iнших 

сукупних доходiв та накопичуються у резервi переоцiнки за виключенням збиткiв вiд знецiнення, 

якi не є тимчасовими, процентiв, якi обчислюються з використанням методу ефективної 

вiдсоткової ставки, та прибуткiв i збиткiв вiд курсових рiзниць за монетарними активами, якi 

визнаються у складi прибутку або збитку. У випадку коли фiнансовий актив вибуває або 

визначається як знецiнений, сукупний прибуток або збиток, який ранiше був накопичений у складi 

резерву переоцiнки, змiнює свою класифiкацiю на прибуток або збиток. 

Кредити та дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами, 

або платежами, якi пiдлягають визначенню, що не мають котирування на активному ринку. Цi 

фiнансовi активи первiсно визнаються за вартiстю, яка є їх справедливою вартiстю компенсацiї, 

сплаченої при придбаннi фiнансових активiв, а в подальшому оцiнюються за амортизованою 



вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням будь-якого 

збитку вiд знецiнення.  

Фiнансовi активи, утримуванi до погашення – Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими 

платежами, або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також з фiксованими строками 

погашення класифiкуються як такi, якi утримуються до погашення, якщо Компанiя має намiр та 

здатнiсть утримувати їх до погашення. Пiсля первiсного визнання, фiнансовi активи, утримуванi 

до погашення, оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної вiдсоткової 

ставки, за вирахуванням знецiнення. Доходи i витрати вiдображаються у фiнансовому результатi 

поточного перiоду в разi припинення визнання iнвестицiї або знецiнення, а також у процесi 

амортизацiї. У випадку продажу суттєвої суми фiнансових активiв, утримуваних для продажу, 

весь портфель фiнансових активiв утримуваних для продажу перкласифiковується в фiнансовi 

активи наявнi для продажу. 

Згортання фiнансових активiв та зобов’язань – Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання 

згортаються, а в балансi вiдображається чистий залишок, якщо Компанiя має юридичне право 

здiйснювати згортання визнаних у балансi сум i має намiр або зробити згортання, або реалiзувати 

актив та одночасно виконати зобов’язання. При облiку передачi фiнансового активу, який не веде 

до припинення визнання такого активу, Компанiя не згортає переданий актив та пов’язане з ним 

зобов’язання.  

Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства – Фiнансовi iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства на звiтну дату 

вiдображаються за собiвартiстю. Компанiя використовує можливiсть не консолiдувати своє 

дочiрнє пiдприємство згiдно з положеннями п. 4 МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть». 

 

Знецiнення фiнансових активiв – Компанiя оцiнює на кожну звiтну дату, чи є об'єктивнi ознаки 

знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група 

фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення 

знецiнення в результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу 

(що стався «випадок збитку»), i що випадок збитку має вплив на передбачуванi майбутнi грошовi 

потоки за фiнансовим активом або групою фiнансових активiв, якi можуть бути достовiрно 

оцiненi. Ознаки знецiнення можуть включати свiдчення того, що боржник або група боржникiв 

зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, не виконують зобов'язання або ухиляються вiд сплати 

вiдсоткiв або основної суми боргу, є ймовiрнiсть того, що вони зазнають банкрутства або iншої 

фiнансової реорганiзацiї, та якщо данi, якi можливо вiдстежити, вказують, що iснує зниження 

очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, таке як змiни в рiвнi прострочених платежiв або 

економiчних умовах, якi корелюють iз невиконанням зобов'язань. 

Дебiторська заборгованiсть вiд страхової дiяльностi – Дебiторська заборгованiсть вiд страхової 

дiяльностi визнається у встановлений термiн i первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю 

компенсацiї, отриманої або належної до отримання. Пiсля первiсного визнання, дебiторська 

заборгованiсть зi страхування оцiнюється за справедливою вартiстю за вирахуванням резервiв пiд 

сумнiвнi борги. 

Змiна резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення та сумнiвних боргiв вiдображається у звiтi про 

сукупний дохiд, а загальна сума резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення та сумнiвних боргiв 

вiднiмається при визначеннi активiв, вiдображених у балансi. 

Потрiбно розумiти, що оцiнка резерву на покриття збиткiв розраховується з урахуванням 

професiйного судження. Iснує можливiсть того, що в певнi перiоди Компанiя може зазнати 

збиткiв, якi будуть суттєвими порiвняно iз резервом на покриття збиткiв вiд знецiнення, проте, на 

думку Керiвництва, резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення є достатнiм для покриття збиткiв, 

понесених за нелiквiдними активами. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти – Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти у касi, 

грошовi кошти на поточних рахунках у банках, депозитнi вклади термiном до 100 днiв та грошовi 

кошти у дорозi. 

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати – Комiсiйнi та iншi аквiзицiйнi витрати, понесенi у поточному 

перiодi щодо укладання нових страхових договорiв та/або пролонгацiї вже iснуючих договорiв 

страхування, понесенi в поточному перiодi, але якi вiдносяться до майбутнiх перiодiв, є 



вiдстроченими на суму, в розмiрах якої вони будуть вiдшкодованi за рахунок майбутнiх доходiв. 

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати капiталiзуються та амортизуються протягом строку дiї полiсу, до 

якого вони вiдносяться вiдповiдно до строку визнання доходiв за полiсом. 

Необоротнi активи та групи вибуття – Необоротнi акти та групи вибуття визначаються 

утримуваним для продажу у разi, якщо вони готовi для продажу у їх теперiшньому станi; їх 

продаж, як очiкується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що утримуються 

для продажу; умови їх продажу вiдповiдають звичайним умовам продажу для подiбних активiв; 

здiйснення їх продажу має високу ймовiрнiсть. 

Необоротнi активи та групи вибуття вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй 

звiтностi на звiтну дату за найменшою з двох величин – балансовою вартiстю або чистою вартiстю 

реалiзацiї. 

 

Зареєстрований капiтал – Зареєстрований капiтал вiдображає зафiксовану в установчих 

документах загальну вартiсть активiв, якi є внеском власникiв (учасникiв) до капiталу Компанiї. 

Внески до статутного капiталу визнаються за собiвартiстю. 

Додатковий капiтал – Додатковий капiтал складається з суми, на яку вартiсть реалiзацiї 

випущених акцiй перевищує їхню номiнальну вартiсть та вартостi необоротних активiв, 

безкоштовно отриманих пiдприємством вiд iнших юридичних або фiзичних осiб, та iнших видiв 

додаткового капiталу. 

Капiтал у дооцiнках – Капiтал у дооцiнках складає суми переоцiнки необоротних активiв та 

фiнансових iнструментiв наявних для продажу. 

Резервний капiтал – Резервний капiтал складає суму резервiв, створених, вiдповiдно до чинного 

законодавства або установчих документiв, за рахунок нерозподiленого прибутку пiдприємства. 

Iншi резерви – Iншi резерви включають резерв коливань збитковостi, створення якого вимагає 

законодавство України. Вiдповiдно мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi резерв коливань 

збитковостi вiдображено у складi капiталу. 

Кредиторська заборгованiсть – Кредиторська заборгованiсть складається з суми заборгованостi 

страхувальникам за страховими вiдшкодуваннями, перестраховикам за договорами вихiдного 

перестрахування, агентам та постачальникам за виконанi роботи та отриманi послуги. 

Кредиторська заборгованiсть вiдображається за собiвартiстю. 

Визнання доходу – Дохiд визнається за методом нарахування пiд час збiльшення активу або 

зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання 

капiталу за рахунок внескiв учасникiв Товариства), за умови, що оцiнка доходу може бути 

достовiрно визначена. Вiдповiдно до п. 28 МСБО 18 доходи по регресним вимогам визнаються за 

касовим методом на дату надходження платежу на розрахунковий рахунок або в касу Компанiї в 

сумi такого надходження.  

Валовi страховi премiї – Страховi премiї включають суми по договорах страхування 

(перестрахування), що дiють протягом звiтного року. Дохiд вiд надання страхових 

(перестрахувальних) послуг по кожному договору страхування вiдображається у звiтному перiодi, 

в якому договiр страхування (перестрахування) був пiдписаний, але не ранiше дати початку 

покриття страхових ризикiв  

Резерв незароблених премiї є частиною отриманих премiй, якi вiдносяться до перiодiв, наступних 

пiсля звiтної дати. Резерв незароблених премiї розраховується на щоденнiй основi пропорцiйно 

строку, за який було отримано премiю. Частка, що вiдноситься до наступних перiодiв 

вiдкладається в якостi резерву незароблених премiй.  

Перестрахування – Компанiя працює з перестрахувальниками у ходi здiйснення звичайної 

дiяльностi. Переданi договори перестрахування не звiльняють Компанiю вiд вiдповiдальностi 

перед власниками страхових полiсiв. 

Активи перестрахування включають в себе залишки заборгованостi перестраховика за 

виплаченими збитками. Суми, якi повиннi бути вiдшкодованi перестраховиком, оцiнюються 

вiдповiдно до зобов’язання щодо виплати збитку, пов’язаному iз полiсом, що перестраховано. 

 

Суми кредиторської заборгованостi перед перестраховиком являють собою зобов’язання Компанiї 



щодо передачi премiй з вихiдного перестрахування перестраховику. 

 

Активи за договорами перестрахування оцiнюються на предмет знецiнення на кожну звiтну дату 

або частiше, коли ознака знецiнення виникає протягом звiтного року. Знецiнення виникає, коли 

iснує об'єктивне свiдчення в результатi подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу 

перестрахування, про те, що Компанiя може не отримати всi непогашенi суми, належнi за умовами 

договору, та подiя має достовiрно оцiнюваний вплив на суми, якi Компанiя отримає вiд 

перестрахувальника. Збиток вiд знецiнення вiдображається у звiтi про сукупний дохiд.  

Процентнi доходи – Процентнi доходи визнаються за методом ефективної вiдсоткової ставки з 

урахуванням залишку заборгованостi, який забезпечує точне приведення вартостi очiкуваних 

майбутнiх грошових надходжень протягом очiкуваного строку використання фiнансового активу. 

Визнання витрат – Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, 

для отримання якого вони понесенi. 

Витрати, якi неможливо прямо пов’язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi 

витрат того звiтного перiоду, в якому вони були понесенi. 

Страхове вiдшкодування – Грошова сума, яка виплачується страховиком вiдповiдно до умов 

договору страхування при настаннi страхового випадку. 

Резерв регресiв – Резерв регресiв розраховується за договорами страхування наземного 

транспорту, за якими винуватцю настання страхової подiї вiдправлена вимога на сплату регресу. 

Для розрахунку резерву використовується ланцюговий метод (Chain Ladder), який базується на 

статистичних даних iз застосуванням дат настання страхових випадкiв та отримання Компанiєю 

регресiв за кожною подiєю. 

Страховi резерви – Страховi резерви є оцiнкою обсягу зобов’язань страховика в грошовiй формi 

для здiйснення майбутнiх виплат страхових сум i страхового вiдшкодування. Компанiя формує i 

веде облiк таких резервiв за видами страхування. 

На кiнець кожного звiтного перiоду Страховик оцiнює адекватнiсть своїх визнаних страхових 

зобов’язань (страхових резервiв), використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових 

потокiв за своїми страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть його 

страхових зобов’язань (за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та 

вiдповiдних нематерiальних активiв, що описуються в параграфах 31 та 32 МСФЗ 4) є 

неадекватною в контекстi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, тодi нестача повнiстю 

визнається у прибутку чи збитку. 

Перевiрка враховує поточнi оцiнки всiх контрактних грошових потокiв та пов’язаних з ними 

грошових потокiв, зокрема таких як витрати з врегулювання збиткiв. 

Операцiйна оренда – Оренда вважається операцiйною, якщо договором оренди не передбачена 

передача Компанiї всiх ризикiв та вигод, пов’язаних з правом користування та володiння 

активами. Витрати за операцiйною орендою списуються на витрати поточного перiоду протягом 

вiдповiдного термiну оренди. 

Оподаткування – Витрати з податку на прибуток являють собою суму поточних витрат з податку 

на прибуток та вiдстроченого податку на прибуток. 

 

Поточнi витрати з податку на прибуток залежать вiд оподатковуваного прибутку за рiк. 

Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд чистого прибутку, вiдображеного у звiтi про 

сукупний дохiд, оскiльки вiн не включає статтi доходiв або витрат, якi оподатковуються або 

вiдносяться на валовi витрати в iнших фiнансових перiодах, а також не виключає статтi, якi нiколи 

не оподатковуються i не вiдносяться на валовi витрати. Поточнi витрати Компанiї за податками на 

прибуток розраховуються з використанням податкових ставок, якi дiяли протягом звiтного 

перiоду. 

 

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань та активiв, i 

являє собою податковi вимоги або зобов’язання з податку на прибуток, що виникають в результатi 

тимчасових рiзниць мiж даними податкового облiку й даними, включеними у фiнансову звiтнiсть. 

Вiдстроченi податковi зобов’язання, як правило, визнаються у вiдношеннi до всiх тимчасових 



рiзниць, якi збiльшують оподатковуваний прибуток, а вiдстроченi податковi активи визнаються з 

урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого 

можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Подiбнi податковi 

активи й зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi пов’язанi з 

гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання (крiм випадкiв об’єднання компанiй) 

iнших активiв i зобов’язань у рамках операцiї, яка не впливає на розмiр оподатковуваного чи 

бухгалтерського прибутку. 

Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються для оподатковуваних тимчасових рiзниць, якi 

виникають за iнвестицiями у дочiрнi та асоцiйованi компанiї, окрiм тих випадкiв, коли Компанiя 

може контролювати тимчасовi рiзницi та iснує ймовiрнiсть, що тимчасовi рiзницi не будуть 

сторнованi у найближчому майбутньому. 

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть 

застосовуватися в перiод реалiзацiї вiдповiдних активiв або погашення вiдповiдних зобов’язань. 

Вiдстрочений податок визнається у звiтi про сукупний дохiд, за виключенням випадкiв, коли вiн 

пов’язаний зi статтями, якi безпосередньо вiдносяться до статей капiталу. У таких випадках 

вiдстрочений податок також визнається у складi капiталу. 

 

4. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТIВ 

Станом на дату затвердження цiєї попередньої фiнансової звiтностi такi стандарти та тлумачення, 

а також поправки до стандартiв, були випущенi, але iще не набули чинностi стосовно звiтного 

перiоду: 

Стандарти та тлумачення Набувають чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються на або пiсля: 

 

МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» 1 сiчня 2015 року 

Поправки до МСФЗ 9 та МСФЗ 7 «Iнвестицiйнi пiдприємства» 1 сiчня 2015 року 

Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 27 «Дата обов’язкового набуття чинностi МСФЗ 9 та 

розкриття iнформацiї, щодо переходу» 1 сiчня 2014 року 

Поправки до МСБО 32 «Взаємний залiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань» 1 сiчня 

2014 року 

Наразi керiвництво Компанiї здiйснює оцiнку впливу вiд прийняття до застосування цих 

стандартiв та тлумачень, а також поправок до стандартiв. 

 

5. IСТОТНI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ, ОЦIНКИ I ПРИПУЩЕННЯ 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництву Компанiї необхiдно робити оцiнки 

та припущення, якi мають вплив на вiдображенi суми активiв та зобов’язань, розкриття умовних 

активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ та вiдображенi суми 

доходiв та витрат протягом звiтного перiоду. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких 

оцiнок. Далi розглядаються основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел 

невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть iстотний ризик виникнення необхiдностi внесення 

суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного 

фiнансового року. 

Основнi припущення стосуються питань невизначеностi щодо таких статей: 

 

31 грудня 31 грудня 1 сiчня 

2013 року 2012 року 2012 року  

 

а) Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 573826 88,958 52,281 

б) Страхова дебiторська заборгованiсть 45,229 43,568 37,531 

в) Поточнi фiнансовi iнвестицiї 101,039 63,385 111,932 

г) Основнi засоби 17,008 15,905 17,747 

д) Iнвестицiйна нерухомiсть 4,766 3,940 4,820 

є) Страховi резерви 291,046 254,279 233,388 

Страховi резерви – Оцiнка зобов’язань за договорами потребує застосування професiйного 



судження та є суттєвою облiковою оцiнкою у фiнансовiй звiтностi Компанiї.  

Зобов'язання за договорами страхування базуються або на поточних припущеннях, або на 

припущеннях, встановлених на початку термiну договору, що вiдображають найкращу оцiнку на 

цей час i збiльшуються з коригуванням на ризик i несприятливi вiдхилення. Всi договори 

пiдлягають тестуванню зобов'язань на адекватнiсть, що вiдображає кращу поточну оцiнку 

керiвництвом майбутнiх грошових потокiв. Методи оцiнки Компанiєю страхових резервiв описано 

у Примiтцi 31. 

Оцiнка фiнансових iнструментiв – Як описано в Примiтцi 35, для оцiнки справедливої вартостi 

певних видiв фiнансових iнструментiв Компанiя використовує методи оцiнки, якi враховують 

вихiднi данi, що не базуються на ринкових даних, якi пiддаються спостереженню. В Примiтцi 35 

наводиться детальна iнформацiя про ключовi припущення, що використовувались при визначеннi 

справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, а також детальний аналiз чутливостi стосовно цих 

припущень. 

На думку керiвництва, обранi методи оцiнки та використанi припущення є прийнятними для 

визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв.  

 

Оцiнка основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi – Будiвлi та iнвестицiйна нерухомiсть 

оцiнюються за справедливою вартiстю. Остання оцiнка була проведена 1 грудня 2013 року. 

Компанiя здiйснює переоцiнку щороку. Наступнi методи були використанi для визначення 

справедливої вартостi будiвель та офiсних примiщень: 

• Метод порiвняльного аналiзу продажiв, який включає аналiз ринкових цiн продажу аналогiчних 

об’єктiв нерухомостi; 

• Доходний метод, iз застосуванням непрямої капiталiзацiї доходу (дисконтування грошових 

потокiв), який застосовується у випадку, коли прогнозованi грошовi потоки вiд використання 

об’єкта оцiнки неоднаковi по величинi, непостiйнi протягом визначеного перiоду прогнозування. 

Оцiнка страхової дебiторської заборгованостi – Компанiя здiйснює регулярний аналiз дебiторської 

заборгованостi з метою її оцiнки на предмет знецiнення. Компанiя вважає, що облiковi оцiнки, якi 

пов’язанi з резервом на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi, є основним 

джерелом невизначеностi оцiнки, оскiльки їм властивi змiни час вiд часу, тому що припущення 

щодо потенцiйних збиткiв, пов’язаних зi знецiненою заборгованiстю, чинники, якi беруться до 

уваги, включають аналiз за термiнами погашення страхової та iншої дебiторської заборгованостi у 

порiвняннi iз кредитними умовами, дозволеними для клiєнтiв, а також фiнансовий стан i iсторiю 

погашення заборгованостi вiд клiєнтiв. Якщо фактичнi погашення виявляться меншими за оцiнки 

керiвництва, Компанiя понесе додатковi витрати вiд безнадiйної заборгованостi. 

6. УЗГОДЖЕННЯ ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ 

У наведенiй нижче таблицi представлено узгодження власного капiталу станом на 1 сiчня 2012 

року, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi Компанiї за МСФЗ, з тiєю, яку було складено згiдно з 

П(с)БО станом на 1 сiчня 2012 року: 

Власний капiтал  

станом на 

1 сiчня 2012 року 

 

Згiдно з П(с)БО 78,696 

Нарахування резерву регресiв 2,330 

Змiна методу нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв (1,668) 

Нарахування вiдстрочених аквiзицiйних витрат 22,408 

Змiна методу нарахування агентської винагороди 3,695 

Змiна методу розрахунку резервiв незароблених премiй (25,115) 

Змiна методу оцiнки iнвестицiй в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства 741 

Змiна методу розрахунку iнших страхових резервiв (9,287) 

Iншi (582) 

 

Ефект коригувань, усього (7,478) 



 

Згiдно з МСФЗ 71,218 

Вiдповiдно до вимог МСФЗ амортизацiя малоцiнних нематерiальних активiв, яка ранiше 

нараховувалась пiд час введення в експлуатацiю у розмiрi 50% та 50% – при вибуттi, у фiнансовiй 

звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року нараховується 100% при введеннi в 

експлуатацiю. 

 

Агентська винагорода вiдповiдно до П(с)БО нараховувалась за касовим методом, а вiдповiдно до 

вимог МСФЗ – за методом нарахування. 

При розрахунку резерву незароблених премiй у фiнансовiй звiтностi згiдно П(с)БО застосовувався 

коефiцiєнт 0,8. Вiдповiдно до вимог МСФЗ вiн повинен дорiвнювати 1. 

Фiнансовi iнвестицiї в дочiрнє пiдприємство «СОС Сервiс Україна» облiковувалися за методом 

участi в капiталi. При застосуваннi п.4 МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» цi iнвестицiї 

враховуються за собiвартiстю. 

Справедлива вартiсть фiнансових iнвестицiй в СК «ПЗУ Україна страхування життя» для цiлей 

пiдготовки фiнансової звiтностi за П(с)БО була визначена за допомогою методiв оцiнки iз 

застосуванням мультиплiкатора.  

Вiдповiдно до п.9 МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» iнвестицiї в ПрАТ СК 

«ПЗУ Україна страхування життя» класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю 

через прибутки або збитки. Справедлива вартiсть iнвестицiї визначається iз застосуванням моделi 

Appraisal Value.  

 

7. ЗМIНА ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг («Нацкомфiнпослуг») в попереднiй фiнансовiй звiтностi станом на та за перiод, 

що закiнчився 31 грудня 2012 року резерв коливань збитковостi був представлений у складi 

страхових зобов’язань з вiдображенням змiн у резервi через прибутки та збитки. Пiсля випуску 

попередньої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, Нацкомфiнпослуг на 

своєму сайтi виклав методичнi рекомендацiї, в яких зазначив, що резерв коливань збитковостi у 

вiдповiдностi до п.14 МСФЗ 4 «Страховi контракти» не повинен облiковуватись як страхове 

забезпечення, а вiдображається у складi капiталу. 

У зв’язку з цим Компанiя також змiнила свiй пiдхiд до перевiрки достатностi створених страхових 

резервiв, виключивши зi складу страхових резервiв резерв коливань збитковостi. Вiдповiдно 

змiнився розмiр додаткових страхових забезпечень. 

Також у вiдповiдностi до Наказу «Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) 

бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi»» Мiнiстерства Фiнансiв 

України № 73 вiд 7 лютого 2013 року було змiнено формат подання фiнансової звiтностi. Згiдно зi 

змiнами частка перестраховика в страхових резервах вiдображається у складi активiв, а не 

зобов’язань, що вiдповiдає вимогам МСФЗ 4. 

Ефект вiдповiдних коригувань вплинув на суму загальних активiв, зобов’язань та власного 

капiталу станом на 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року наступним чином: 

Ефект коригувань на звiт про фiнансовий стан  

31 грудня 2012 року  

 

Назва рядка фiнансової Код рядка В попереднiй звiтностi Коригування Скоригована звiтнiсть  

звiтностi попереднього  

звiту  

Частка перестраховика 

у страхових резервах - 50,163 50,163 

 

Усього активи - 50,163 50,163 

 

Страховi резерви 415 258,431 (4,152) 254,279 



Частка перестраховика 

у страхових резервах 416 (50,163) 50,163 - 

Поточнi забезпечення 

(Примiтка 20) 400,410 11,415 4,152 15,567 

 

Усього зобов'язання 219,683 50,163 269,846 

 

Iншi резерви (Примiтка 18) - 4,152 4,152 

Нерозподiлений прибуток/ 

(непокритий збиток) 350 (354,065) (4,152) (358,217) 

 

Усього власний капiтал (354,065) - (354,065) 

 

Ефект коригувань на звiт про фiнансовий стан  

1 сiчня 2012 року  

 

Назва рядка фiнансовоi Код рядка 

звiтностi попереднього  

звiту В попереднiй звiтностi Коригування Скоригована звiтнiсть 

Частка перестраховика 

у страхових резервах - 45,849 45,849 

 

Активи - 45,849 45,849 

 

Страховi резерви 415 238,638 (5,250) 233,388 

Частка перестраховика 

у страхових резервах 416 (45,849) 45,849 - 

Поточнi забезпечення 

(Примiтка 20) 400,410 13,918 5,250 19,168 

 

Зобов'язання 206,707 45,849 252,556 

 

Iншi резерви (Примiтка 18) - 5,250 5,250  

Нерозподiлений прибуток/ 

непокритий збиток 350 (368,213) (5,250) (373,463) 

 

Власний капiтал (368,213) - (368,213) 

 

Ефект коригувань на звiт про сукупний дохiд 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року  

 

Показники фiнансової звiтностi В попереднiй звiтностi Коригування Скоригована звiтнiсть 

Змiна резерву коливань збитковостi 1,098 (1,098) - 

Зменшення iнших страхових забезпечень 

(Примiтка 28) 4,844 1,098 5,942 

 

Чистий прибуток 5,942 - 5,942 

 

8. ОСНОВНI ЗАСОБИ  

У нижченаведенiй таблицi представлена iнформацiя про рух основних засобiв за роки, якi 

закiнчилися 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року: 

 

Будiвлi, полiпшення Меблi та Комп’ютерне Транспортнi засоби Всього 



будiвель та земля обладнання обладнання  

Собiвартiсть/ 

переоцiнена 

вартiсть  

 

Станом на 1 сiчня 

2012 року 14,565 5,854 10,757 4,466 35,642 

 

Надходження 18 245 723 1,317 2,303  

Продаж (16) (223) (279) (632) (1,150) 

Переоцiнка (1,866) - - - (1,866) 

 

Станом на 31 грудня 

2012 року 12,701 5,876 11,201 5,151 34,929 

Надходження 23 427 821 929 2,200 

Продаж - (153) (143) (553) (849) 

Переоцiнка 1,389 - - - 1,389 

 

Станом на 31 грудня 

2013 року 14,113 6,150 11,879 5,527 37,669 

 

Нарахована амортизацiя  

 

Станом на 1 сiчня 

2012 року 3,073 5,385 6,839 2,598 17,895 

 

Нарахування за перiод 284 271 1,070 757 2,382  

Списання при вибуттi (14) (198) (267) (549) (1,028) 

Переоцiнка (225) - - - (225) 

 

Станом на 31 грудня 

2012 року 3,118 5,458 7,642 2,806 19,024 

Нарахування за перiод 206 294 1,101 641 2,242 

Списання при вибуттi - (153) (141) (504) (798) 

Переоцiнка 193 - - - 193 

 

Станом на 31 грудня 

2013 року 3,517 5,599 8,602 2,943 20,661 

 

Чиста балансова вартiсть  

 

Станом на 1 сiчня 

2012 року 11,492 469 3,918 1,868 17,747 

 

Станом на 31 грудня 

2012 року 9,583 418 3,559 2,345 15,905 

Станом на 31 грудня 

2013 року 10,596 551 3,277 2,584 17,008 

Станом на 1 грудня 2011 року, 1 грудня 2012 року та 1 грудня 2013 року будiвлi, якi знаходились у 

власностi Компанiї, були переоцiненi за ринковою вартiстю у вiдповiдностi до звiту незалежних 

оцiнювачiв. Для визначення справедливої вартостi були використанi такi методи: дохiдний метод 

та метод порiвняння продажiв. Для визначення остаточної вартостi був використаний метод 

порiвняння продажiв, оскiльки вiн краще вiдповiдав таким характеристикам як достовiрнiсть i 



повнота iнформацiї. 

В разi, якщо будiвлi облiковувалися б за iсторичною вартiстю, їх балансова вартiсть на 31 грудня 

2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року складала вiдповiдно 3,362 тис. грн., 3,431 тис. 

грн. та 3,500 тис. грн.  

 

9. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ 

Рух нематерiальних активiв за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 

сiчня 2012 року, представлено наступним чином: 

Програмне забезпечення Лiцензiї Iнше Всього 

Собiвартiсть  

 

Станом на 1 сiчня 2012 року 11,115 455 1,046 12,616  

 

Надходження 768 13 23 804 

 

Станом на 31 грудня 2012 року 11,883 468 1,069 13,420  

Надходження 542 37 - 579 

Списання - - - - 

 

Станом на 31 грудня 2013 року 12,425 505 1,069 13,999 

 

Нарахована амортизацiя  

 

Станом на 1 сiчня 2012 року 4,238 - 536 4,774 

 

Нарахування за перiод 1,184 - 218 1,402  

 

Станом на 31 грудня 2012 року 5,422 - 754 6,176  

Нарахування за перiод 1,213 - 198 1,411 

 

Станом на 31 грудня 2013 року 6,635 - 952 7,587 

 

Чиста балансова вартiсть  

 

Станом на 1 сiчня 2012 року 6,877 455 510 7,842 

 

Станом на 31 грудня 2012 року 6,461 468 315 7,244 

Станом на 31 грудня 2013 року 5,790 505 117 6,412 

10. ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ 

Станом на 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року довгостроковi фiнансовi 

iнвестицiї представленi iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi компанiї, що облiковуються за 

собiвартiстю, довгостроковими облiгацiями, що утримуються до погашення та iнвестицiями, що 

облiковуються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибутки та збитки. 

Iнвестицiї, що облiковуються за собiвартiстю: 

 

Компанiя Вид Дата заснування Частка у власному 31 грудня 31 грудня 1 сiчня  

дiяльностi капiталi, % 2013 року 2012 року 2012 року  

ТзОВ «СОС Асистанськi 27 червня 100% 885 885 885 

Сервiс послуги 2002 року Україна"  

Всього 885 885 885 

Вiдповiдно до п.4 МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» iнвестицiї в дочiрнє 

пiдприємство «СОС Сервiс Україна» не консолiдуються, що пiдтверджено офiцiйними 

iнструкцiями материнської компанiї, Повшехни Заклад Убезпечень СА, зареєстрованою за 



адресою: Польща, Варшава, вул. Iоана Павла II, 24, яка готує та публiкує консолiдовану фiнансову 

звiтнiсть у вiдповiдностi до МСФЗ. 

Iнвестицiї, що облiковуються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибутки та збитки: 

Компанiя Вид дiяльностi Дата заснування 31 грудня 31 грудня 1 сiчня  

2013 року 2012 року 2012 року  

ПрАТ «Страхова Страхування 1 квiтня 2003 року 46.52 56,939 46.52 51,234 46.52 38,871 

компанiя "ПЗУ життя 

Україна стра- 

хування 

життя" 

Iншi iнвестицiї 2 2 2 

 

Всього 56,941 51,236 38,873 

Компанiя придбала 46,52 % акцiй в ПрАТ «Страхова компанiя «ПЗУ Україна страхування життя», 

яка є пов’язаною стороною. Вартiсть iнвестицiї склала 17,372 тисяч гривень. 

У зв’язку з тим, що Компанiя не має контролю та суттєвого впливу по вiдношенню до ПрАТ 

«Страхова компанiя «ПЗУ Україна страхування життя», дана iнвестицiя не консолiдується та не 

вважається асоцiйованою компанiєю вiдповiдно до МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» 

та МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї i спiльнi пiдприємства». 

 

Станом на 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року дана iнвестицiя була 

класифiкована у фiнансовiй звiтностi як фiнансовий актив за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток вiдповiдно до п. 9(б)(ii) МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та 

оцiнка».  

Справедлива вартiсть iнвестицiї визначається на основi моделi Appraisal value, що включає ряд 

припущень. При визначеннi справедливої вартостi використовувалась ставка дисконтування, 

визначена з урахуванням ризикiв емiтента, у розмiрi 21,5% станом на 31 грудня 2013 року, 18% 

станом 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року. 

Прибуток вiд збiльшення вартостi iнвестицiї за роки, що закiнчилися 31 грудня 2013 року та 31 

грудня 2012 року становив вiдповiдно 5,705 тисяч гривень та 12,363 тисячi гривень.  

Iнвестицiї в цiннi папери, що облiковуються як утримуванi до погашення: 

 

31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року 31 грудня 2011 року 

Емiтент  

Облiгацiї внутрiшньої державної позики - 36,837 12,523  

 

Всього - 36,837 12,523 

В лютому 2013 року Компанiєю було продано ОВДП на суму 8,915 тис. грн., якi облiковувалися як 

утримуванi до дати погашення. У вiдповiдностi до п.9 МСФЗ 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання 

та оцiнка» Керiвництво перекласифiкувало всю групу фiнансових активiв, утримуваних до 

погашення в фiнансовi активи, наявнi для продажу з оцiнкою за справедливою вартiстю. 

 

11. ВIДСТРОЧЕНI АКВIЗИЦIЙНI ВИТРАТИ 

Рух вiдстрочених аквiзицiйних витрат за роки, що закiнчилися 31 грудня 2013 року та 31 грудня 

2012 року представленi в таблицi: 

За рiк, що закiнчився За рiк, що закiнчився  

31 грудня 2013 31 грудня 2012 

Рух вiдстрочених аквiзицiйних витрат  

 

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати на 1 сiчня: 27,898 22,408 

 

Витрати, понесенi протягом року 64,678 54,435 

Витрати, амортизованi у складi прибутку або збитку (60,946) (48,945) 



 

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати на 31 грудня: 31,630 27,898 

 

12. ЗАЛИШОК КОШТIВ У ЦЕНТРАЛIЗОВАНИХ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВНИХ ФОНДАХ 

Станом на 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року залишок коштiв у 

централiзованих страхових резервних фондах складали кошти, що розмiщенi у Моторно-

Транспортному Страховому Бюро України (МТСБУ) згiдно з вимогами чинного законодавства: 

31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року 1 сiчня 2012 року 

 

Фонд страхових гарантiй 7,475 1,640 2,341 

Фонд захисту постраждалих 6,560 5,698 5,049 

Додатковий гарантiйний фонд 

страхових гарантiй по Зеленiй картцi 12,288 - - 

Нарахований iнвестицiйний дохiд 190 167 178 

 

Всього iнших оборотних активiв 26,513 7,505 7,568 

 

13. СТРАХОВА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

Станом на 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року страхова та iнша 

дебiторська заборгованiсть включала: 

 

Код рядка 31 грудня 31 грудня 1 сiчня  

2013 року 2012 року 2012 року 

Страхова дебiторська заборгованiсть  

Короткострокова заборгованiсть вiд клiєнтiв 1125 44,413 44,504 39,793 

Заборгованiсть з перестрахування 1125 3,011 1,011 529 

Аванси по страховiй дiяльностi 1130 838 973 1,057 

Право вимоги до перестраховикiв 1140 388 918 2,719 

Довгострокова заборгованiсть вiд клiєнтiв 1040 219 3,408 - 

Страховi послуги для iнших компанiй 1125 169 329 92 

Резерв знецiнення страхової дебiторськоi 

заборгованостi 1125 (2,364) (2,276) (2,883) 

 

Усього страхової дебiторської 

заборгованостi 46,674 48,867 41,307 

 

Iнша дебiторська заборгованiсть  

Заборгованiсть за претензiями 1040 3,775 3,862 3,918 

Резерв знецiнення сумнiвної заборгованостi 1040 (3,775) (3,862) (3,918) 

вiд фiнансових установ  

Довгостроковi витрати майбутнiх перiодiв 1090 883 316 971 

Короткостроковi витрати майбутнiх перiодiв 1130 649 981 317 

Аванси постачальникам по господарськiй 

дiяльностi 1130 445 1,627 1,288 

Короткостроковi позики спiвробiтникам 1155 392 500 237 

Довгостроковi позики спiвробiтникам 1040 33 178 58 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1140, 1155 579 603 536 

Резерв знецiнення iншої дебiторської 

заборгованостi 1155 (153) (146) (198) 

 

Усього iншої дебiторської заборгованостi 2,828 4,059 3,209 

 

Усього страхової та iншої дебiторської  



заборгованостi 49,502 52,926 44,516 

 

Аналiз руху резерву пiд знецiнення представлений таким чином: 

Рух резерву пiд знецiнення За рiк, що закiнчився За рiк, що закiнчився  

31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року 

 

Страхова дебiторська заборгованiсть:  

 

Станом на початок року 2,276 2,883 

Формування резерву пiд знецiнення 543 1,179 

Використання резерву пiд знецiнення (455) (1,786) 

 

Станом на кiнець року 2,364 2,276 

 

Iнша дебiторська заборгованiсть:  

 

Станом на початок року 4,008 4,116 

(Розформування) /формування резерву пiд знецiнення (80) 22 

Використання резерву пiд знецiнення - (130) 

 

Станом на кiнець року 3,928 4,008 

 

Усього резерв пiд знецiнення 6,292 6,284 

 

14. IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ 

Станом на 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року iншi оборотнi активи 

Компанiї, якi були представленi резервом регресiв до отримання, складали 2,296 тис. грн., 886 тис. 

грн. та 2,330 тис. грн. вiдповiдно. 

 

15. ПОТОЧНI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ 

Станом на 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року короткостроковi 

фiнансовi iнвестицiї включали такi iнвестицiї: 

31 грудня 31 грудня 1 сiчня  

2013 року 2012 року 2012 року 

Фiнансовi активи в наявностi для продажу  

Облiгацiї внутрiшньої державної позики 20,889 8,381 - 

Корпоративнi облiгацiї 14,451 - - 

Iнвестицiйнi сертифiкати - 5,000 - 

Активи, переданi у довiрче управлiння - 88 1,624 

 

Всього фiнансових активiв наявних для продажу 35,340 13,469 1,624 

 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення  

Корпоративнi облiгацiї - 22,405 2,021 

 

Всього iнвестицiй, утримуваних до погашення - 22,405 2,021 

 

 

Фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за  

справедливою вартiстю з переоцiнкою через  

прибутки та збитки  

Акцiї 1,039 - - 

 



Всього фiнансових iнвестицiй, що облiковуються 

за справедливою вартiстю з переоцiнкою через 

прибутки та збитки 1,039 - - 

 

Депозити в банках (з контрактним строком 

погашення бiльше 100 днiв) 62,294 25,200 106,047 

 

Всього депозитiв в банках (з контрактним 

строком погашення бiльше 100 днiв) 62,294 25,200 106,047 

Нарахованi вiдсотки по депозитам 2,366 2,311 2,240 

 

Всього поточних фiнансових iнвестицiй 101,039 63,385 111,932 

В лютому 2013 року Компанiєю було продано значну частину (11%) ОВДП, якi облiковувалися як 

утримуванi до погашення до дати погашення. У вiдповiдностi до п.9 МСФЗ 39 «Фiнансовi 

iнструменти: визнання та оцiнка» Керiвництво перекласифiкувало всю групу фiнансових активiв, 

утримуваних до погашення в фiнансовi активи, наявнi для продажу з оцiнкою за справедливою 

вартiстю. При цьому результат змiни справедливої вартостi вiдображається через змiну сукупного 

доходу, а вiдсотки, нарахованi з використанням метода амортизацiї за ефективною вiдсотковою 

ставкою визнаються в складi прибутку або збитку. 

 

16. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ  

Станом на 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року грошовi кошти та їх 

еквiваленти Компанiї були представленi таким чином: 

 

31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року 1 сiчня 2012 року 

 

Кошти в банку та в касi 7,224 7,314 11,324  

Короткостроковi депозити 96,326 129,146 69,296  

 

Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 103,550 136,460 80,620  

 

Депозити, що включенi до грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв, представляють вклади з 

термiном погашення до 100 днiв.  

 

17. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ  

Станом на 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року зареєстрований та 

повнiстю сплачений статутний капiтал Компанiї складав 1,795,367 звичайних акцiй з номiнальною 

вартiстю 10 гривень, що становило 17,954 тисячi гривень. Вiдповiдно до ст.30 Закону України 

«Про страхування» мiнiмальний статутний фонд встановлений в сумi, еквiвалентнiй 1 млн. євро по 

курсу НБУ на звiтну дату. 

Всi акцiї мають рiвнi права голосу та рiвнi права на розподiл нерозподiленого прибутку. 

Акцiонери Компанiї станом на 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року були 

представленi в Примiтцi 1. 

 

18. IНШI РЕЗЕРВИ 

Станом на 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року iншi резерви у складi 

власного капiталу включали резерв коливань збитковостi у розмiрi 11,046 тис. грн., 4,152 тис. грн. 

та 5,250 тис. грн. вiдповiдно. 

Оскiльки вiдповiдно до МСФЗ 4 даний резерв не входить до складу страхових, а чинне 

законодавство України вимагає здiйснювати його розрахунок, сума його не входить до складу 

зобов’язань, а включена, вiдповiдно до вимог регулятора, до складу власного капiталу.  

 

19. СТРАХОВI РЕЗЕРВИ 



Аналiз резервiв за договорами страхування та перестрахування представлений таким чином: 

 

Валова сума Перестрахування Чиста сума 

Станом на 1 сiчня 2012 року  

Незаробленi премiї 135,394 (9,820) 125,574  

Резерви збиткiв (включаючи 97,994 (36,029) 61,965  

резерв понесених, але ще не  

заявлених збиткiв) 

Всього 233,388 (45,849) 187,539  

 

Станом на 31 грудня 2012 року  

Незаробленi премiї 155,828 (16,238) 139,590  

Резерви збиткiв (включаючи  

резерв понесених, але ще не  

заявлених збиткiв) 98,451 (33,925) 64,526  

Всього 254,279 (50,163) 204,116  

Станом на 31 грудня 2013 року  

Незаробленi премiї 177,049 (35,127) 141,922 

Резерви збиткiв (включаючи 

резерв понесених, але ще не 

заявлених збиткiв) 113,997 (46,440) 67,557 

 

Всього 291,046 (81,567) 209,479 

Iнформацiя про рух резерву незароблених премiй за страховими договорами була представлена 

таким чином: 

Валова сума Перестрахування Чиста сума 

 

Станом на 1 сiчня 2012 року 135,394 (9,820) 125,574  

 

Премiї за полiсами 355,481 (64,455) 291,026  

Премiї заробленi (335,047) 58,037 (277,010) 

 

Станом на 31 грудня 2012 року 155,828 (16,238) 139,590  

Премiї за полiсами 404,177 (80,000) 324,177 

Премiї заробленi (382,956) 61,111 (321,845) 

 

Станом на 31 грудня 2013 року 177,049 (35,127) 141,922 

 

Аналiз руху резерву збиткiв за страховими договорами представлений таким чином: 

Валова сума Перестрахування Чиста сума 

 

Станом на 1 сiчня 2012 року 97,994 (36,029) 61,965  

 

Змiна резервiв 457 2,104 2,561 

 

Станом на 31 грудня 2012 року 98,451 (33,925) 64,526 

Змiна резервiв 15,546 (12,515) 3,031 

 

Станом на 31 грудня 2013 року 113,997 (46,440) 67,557 

 

Компанiя вважає, що страховi резерви станом на 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 

сiчня 2012 року є короткостроковими. Згiдно з оцiнкою Компанiї частина довгострокових резервiв 

станом на 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року є незначною i таким 



чином розкриття страхових резервiв за строками їх реалiзацiї не потребується. 

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв та 1 сiчня 2012 року короткострокова частина страхових 

резервiв включена до рядкiв 1530, 1532 та 1533 балансу (звiту про фiнансовий стан) у сумi 291,046 

тисяч гривень, 254,279 тисяч гривень та 233,388 тисяч гривень вiдповiдно, представлена резервами 

збиткiв. 

 

20. ПОТОЧНI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Станом на 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року поточнi забезпечення 

Компанiї були представленi таким чином: 

31 грудня 31 грудня 1 сiчня  

2013 року 2012 року 2012 року 

Забезпечення виплат персоналу  

Забезпечення виплат невикористаної вiдпустки 4,560 4,626 3,330 

Забезпечення виплат премiй та бонусiв спiвробiтникам 4,669 1,986 999 

Iншi забезпечення  

Додатковi страховi резерви вiдповiдно до МСФЗ 8,645 8,595 14,537  

Забезпечення витрат на аудит 377 360 302 

 

Разом 18,251 15,567 19,168 

Станом на 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року були нарахованi 

додатковi страховi резерви в сумi 8,645 тис. грн., 8,595 тис. грн. та 14,537 тис. грн. вiдповiдно з 

тим, щоб дотримуватись вимог МСФЗ 4 (Примiтка 7). 

 

21. СТРАХОВА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

Станом на 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року у страхова та iнша 

кредиторська заборгованiсть Компанiї була представлена таким чином: 

Код рядка 31 грудня 31 грудня 1 сiчня  

2013 року 2012 року 2012 року  

Страхова кредиторська заборгованiсть:  

Заборгованiсть перед перестраховиками 1615 52,515 80,288 61,709 

Аванси, отриманi зi страхової дiяльностi 1635 10,922 9,878 8,533 

Заборгованiсть перед страхувальниками 1650 1,923 612 533 

Заборгованiсть перед МТСБУ 1650 2,893 323 189 

Iнша поточна заборгованiсть за страховою 

дiяльнiстю 1650 54 156 283 

Заборгованiсть перед агентами, брокерами 

та посередниками 1615 2,962 4,780 3,263 

Асистанська винагорода 1615 597 473 611 

 

Усього страхова кредиторська заборгованiсть 71,866 96,510 75,121 

 

Iнша кредиторська заборгованiсть  

 

Кредиторська заборгованiсть з оплати працi 1630 1,738 1,515 60 

Кредиторська заборгованiсть зi страхування 1625 833 552 - 

 

Усього iнша кредиторська заборгованiсть 2,571 2,067 60 

 

Усього страхова та iнша кредиторська заборгованiсть 74,437 98,577 75,181 

 

22. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за всiма тимчасовими рiзницями iз 

використанням податкових ставок 21%, 19% ,18%, 17%,16% та 10% а також податкової ставки на 



залученi премiї по страхуванню та перестрахуванню 3%. Податковий ефект вiд тимчасових 

рiзниць станом на 31 грудня 2013, 31 грудня 2012 та 1 сiчня 2012 рокiв представлений таким 

чином: 

31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року 1 сiчня 2012 року 

Тимчасовi рiзницi, що пiдлягають 

оподаткуванню: 

Рiзниця в методах нарахування доходiв 

за цiнними паперами (ставка 21%) - - (412) 

Рiзниця в методах нарахування доходiв  

за цiнними паперами (ставка 17%) (44,395) - - 

Рiзниця в методах нарахування доходiв 

за цiнними паперами (ставка 16%) - - (24,127) 

Рiзниця в методах нарахування доходiв  

за цiнними паперами (ставка 10%) (619) (38,464) - 

Рiзниця в методах нарахування 

амортизацiйних витрат (ставка 19%) - - (53) 

 

Всього тимчасових рiзниць, якi  

пiдлягають оподаткуванню (45,014) (38,464) (24,592) 

31 грудня 2012 року 1 сiчня 2012 року 

Тимчасовi рiзницi, що пiдлягають 

вiдшкодуванню:  

Рiзниця в методах нарахування доходiв  

вiд страхових операцiй (ставка 3%) 141,922 152,557 144,751 

Рiзниця в методах нарахування iнших  

витрат, не пов’язаних зi страхуванням 

(комбiнована ставка) 3,813 3,165 3,121 

 

Чистi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають 

вiдшкодуванню 145,735 155,722 147,872 

 

Вiдстрочений податковий актив за 

комбiнованою ставкою 68 53 52 

Вiдстрочене податкове зобов’язання  

за ставкою 21% - - (87) 

Вiдстрочене податкове зобов’язання 

за ставкою 10% (62) (3,846) - 

Вiдстрочене податкове зобов’язання 

за ставкою 19% - - (10) 

Вiдстрочене податкове зобов’язання 

за ставкою 17% (7,547) - - 

Вiдстрочене податкове зобов’язання 

за ставкою 16% - - (3,860) 

Вiдстрочений податковий актив  

за ставкою 3% 4,258 4,577 4,343 

 

Чистi вiдстроченi податковi  

(зобов’язання)/ активи (3,283) 784 438 

Взаємовiдношення мiж витратами зi сплати податкiв та облiковим прибутком за роки, що 

закiнчилися 31 грудня 2013 рокута 31 грудня 2012 року , представленi наступним чином: 

 

За рiк, що закiнчився За рiк, що закiнчився  

31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року 



Прибуток до оподаткування 31,022 31,320 

 

Податок за встановленою податковою ставкою (21%) - (6,577) 

Податок за встановленою податковою ставкою (19%) (5,894) - 

Податковий ефект постiйних рiзниць (13,683) (10,740)  

 

Витрати з податку на прибуток (19,577) (17,317) 

 

23. ЧИСТI ЗАРОБЛЕНI СТРАХОВI ПРЕМIЇ  

У нижченаведенiй таблицi представлений аналiз страхових премiй за видами страхування за роки, 

що закiнчилися 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року: 

Страхування наземного Добровiльне ОСЦВВНТЗ Iншi види страхування Всього  

транспорту страхування за рiк, що майна закiнчився 

31 грудня 

2012 року  

Валовi премiї за полiсами 123,331 77,322 43,428 111,400 355,481  

Змiна резерву незароблених (1,290) (11,280) (1,508) (6,356) (20,434) 

премiй за страховими договорами 

Валовi доходи за страховими 122,041 66,042 41,920 105,044 335,047  

премiями 

Премiї за полiсами, переданi (1,282) (39,004) - (24,169) (64,455) 

перестраховикам 

Частка перестраховикiв у (434) 5,595 - 1,257 6,418  

змiнi резерву незароблених премiй  

Переданi заробленi премiї (1,716) (33,409) - (22,912) (58,037) 

 

Чистi заробленi страховi 120,325 32,633 41,920 82,132 277,010  

премiї за 2012 рiк 

Страхування наземного Добровiльне ОСЦВВНТЗ Iншi види страхування Всього  

транспорту страхування за рiк, що майна закiнчився 

31 грудня 

2013 року  

 

Валовi премiї за полiсами 134,805 72,226 46,252 150,894 404,177 

Змiна резерву незароблених 

премiй за страховими 

договорами (5,942) (1,306) (1,529) (12,444) (21,221) 

Валовi доходи за страховими 

премiями 128,863 70,920 44,723 138,450 382,956 

Премiї за полiсами, переданi 

перестраховикам (9,123) (38,552) - (32,325) (80,000) 

Частка перестраховикiв у змiнi 

резерву незароблених премiй 15,379 1,423 - 2,087 18,889 

 

Переданi заробленi премiї 6,256 (37,129) - (30,238) (61,111) 

 

Чистi заробленi страховi премiї 

за 2013 рiк 135,119 33,791 44,723 108,212 321,845 

 

24. ЧИСТI ПОНЕСЕНI ЗБИТКИ ЗА СТРАХОВИМИ ВИПЛАТАМИ  

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами за роки, що закiнчилися 31 грудня 2013 року та 31 

грудня 2012 року, були представленi таким чином: 

Страхування наземного Добровiльне ОСЦВВНТЗ Iншi види страхування Всього  



транспорту страхування за рiк, що майна закiнчився 

31 грудня 

2012 року  

Страховi вiдшкодування 53,808 8,411 24,044 36,493 122,756  

Отриманi регреси (5,629) (4) (213) (50) (5,896) 

Змiна резерву регресiв 1,444 - - - 1,444 

Витрати на врегулювання 

збиткiв 5,523 1,377 3,266 7,538 17,704  

Витрати на врегулювання 

регресiв 2,579 9 129 593 3,310 

Усього збитки за страховими 

виплатами 57,725 9,793 27,226 44,574 139,318 

Частка перестраховика в  

вiдшкодуваннях (1,703) (2,377) - (1,768) (5,848)  

 

Чистi понесенi збитки за 

страховими виплатами 56,022 7,416 27,226 42,806 133,470  

Страхування наземного Добровiльне ОСЦВВНТЗ Iншi види страхування Всього  

транспорту страхування за рiк, що майна закiнчився 

31 грудня 

2013 року 

Страховi вiдшкодування 56,957 9,440 26,938 38,531 131,866 

Отриманi регреси (6,651) (65) (359) (378) (7,453) 

Змiна резерву регресiв 

(Примiтка 14) (1,410) - - - (1,410) 

Витрати на врегулювання  

збиткiв 4,745 3,373 2,699 9,300 20,117 

Витрати на врегулювання 

регресiв 2,388 34 228 239 2,889 

Усього збитки за страховими 

виплатами 56,029 12,782 29,506 47,692 146,009 

Частка перестраховика в 

вiдшкодуваннях (555) (3,141) - (2,194) (5,890) 

 

Чистi понесенi збитки за  

страховими виплатами 55,474 9,641 29,506 45,498 140,119 

25. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ 

Адмiнiстративнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року, 

були представленi у звiтi про сукупний дохiд таким чином: 

За рiк, що закiнчився За рiк, що закiнчився року 

31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року  

Виплати спiвробiтникам 29,501 26,427 

Оренднi витрати 12,832 12,890 

Податки на виплати спiвробiтникам 7,830 8,094 

Професiйнi послуги 4,040 2,931 

Витрати на обслуговування та ремонт 3,375 3,043 

Комiсiї банкiв 3,198 2,898 

Адмiнiстративнi витрати з амортизацiї 2,817 2,962 

Телекомунiкацiйнi витрати 2,469 2,583 

Комунальнi послуги 1,271 1,259 

Iнше 5,095 5,259 

 

Усього адмiнiстративних витрат 72,428 68,346 



 

26. ВИТРАТИ НА ЗБУТ 

Витрати на збут за роки, що закiнчилися 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року, у звiтi про 

сукупний дохiд включали: 

За рiк, що закiнчився За рiк, що закiнчився року 

31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року  

Комiсiйнi витрати:  

Комiсiї та бонуси агентам та брокерам 72,261 61,371 

 

Усього комiсiйнi витрати 72,261 61,371 

 

Iншi витрати на збут:  

Виплати спiвробiтникам 22,011 18,030  

Податки на виплати спiвробiтникам 7,445 6,491  

Послуги вiзових центрiв 5,272 2,400 

Витрати на рекламу 3,754 2,439  

Вартiсть бланкiв страхових договорiв 874 803 

Витрати на навчання 202 376  

Передстрахова експертиза, сюрвей 125 309 

Iнше 484 457 

 

Усього iнших витрат на збут 40,167 31,305 

 

Усього витрат на збут 112,428 92,676 

27. ФIНАНСОВI ДОХОДИ 

Фiнансовi доходи за роки, що закiнчилися 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року, у звiтi про 

сукупний дохiд включали: 

За рiк, що закiнчився За рiк, що закiнчився року 

31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року  

 

Процентнi доходи по депозитах та 

залишках на поточних рахунках 23,972 25,827 

Процентнi доходи по облiгацiям 7,243 6,837 

Доходи по активам в довiрчому управлiннi 2,399 1,786 

Процентнi доходи по внескам в гарантiйнi фонди 650 703 

Iншi фiнансовi доходи 1,412 7  

Усього фiнансових доходiв 35,676 35,160 

 

28. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ 

Iншi операцiйнi доходи за роки, що закiнчилися 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року, у 

звiтi про сукупний дохiд були представленi таким чином: 

За рiк, що закiнчився За рiк, що закiнчився року 

31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року  

Дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi 

оцiнюються за справедливою вартiстю 5,983 12,206 

Дохiд вiд операцiйної оренди 353 345 

Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 272 4,873 

Дохiд вiд надання послуг з врегулювання збиткiв 215 117 

Комiсiя цедента 164 751 

Зменшення додаткових страхових резервiв - 5,942 

Iнше 856 583 

 

Усього iнших операцiйних доходiв 7,843 24,817 



 

29. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ 

Iншi операцiйнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року, у 

звiтi про сукупний дохiд були представленi таким чином: 

За рiк, що закiнчився За рiк, що закiнчився року 

31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року  

 

Вiдрахування в МТСБУ 1,552 3,374 

Витрати вiд операцiй з валютою 3,050 1,515 

Оплата лiкарняних з податками 500 242 

Благодiйна та спонсорська допомога 324 301 

Податок на доходи фiзичних осiб 206 151 

Штрафи, пенi 154 517 

Списання активiв до справедливої вартостi - 880 

Чистий результат вiд списання безнадiйної  

дебiторської та кредиторської заборгованостей - 752 

Iнше 491 353 

 

Усього iнших операцiйних витрат 6,277 8,085 

 

30. ПРИПИНЕНА ДIЯЛЬНIСТЬ 

В 2013 роцi Компанiя не продавала активи та зобов’язання. 

В сiчнi 2012 року Компанiя продала 99% володiння у дочiрньому пiдприємствi ТзОВ «Iнтер-Рiск 

Україна» банку «Повжешна Каса Ощедностi Банк Польскi Сполка Акцiйна». 

Детальна iнформацiя про активи та зобов’язання, якi були проданi, представлена таким чином: 

 

Сiчень 2012 року 

Проданi активи  

 

Основнi засоби, нетто 69 

Виробничi запаси 26 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, нетто 584 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 45 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 65 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 1,034 

Iншi оборотнi активи 101 

 

Всього проданих активiв 1,924 

 

Проданi зобов’язання  

 

Забезпечення наступних витрат 58 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 193 

Iнша кредиторська заборгованiсть 347 

Iншi поточнi зобов’язання 280 

 

Всього проданих зобов’язань 878 

 

Чистi проданi активи 1,046 

 

Частка чистих проданих активiв (99%) 1,036 

 

Компенсацiя, отримана грошовими коштами 5,697 



 

Прибуток вiд вибуття 4,661 

В березнi 2012 року Компанiя продала 100% володiння у дочiрньому пiдприємствi ТОВ ФК «Iдеа 

Капiтал» ПАТ «Кредобанк».  

Детальна iнформацiя про активи та зобов’язання, якi були проданi, представлена таким чином: 

Березень 2012 року 

Проданi активи  

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 4,100 

 

Всього проданих активiв 4,100 

 

Проданi зобов’язання - 

 

Всього проданих зобов’язань - 

 

Чистi проданi активи 4,100 

 

Частка чистих проданих активiв (100%) 4,100 

 

Компенсацiя, отримана грошовими коштами 4,100 

 

Прибуток вiд вибуття - 

Прибуток вiд вибуття дочiрнiх компанiй було включено до складу iншого операцiйного доходу в 

попередньому звiтi про сукупний дохiд за 2012 рiк. 

31. ОЦIНКА СТРАХОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

Процес, який використовується для прийняття рiшення щодо припущень – Процес прийняття 

рiшень стосовно припущень - складний, особливо по ризикам, пов’язаним iз договорами 

страхування, зокрема за договорами страхування вiд нещасних випадкiв. Те, як Компанiя управляє 

страховим ризиком бiльш детально розкрито у Примiтцi 33. Найбiльшими ризиками Компанiї є 

страховi збитки, пов’язанi зi страхуванням автотранспортних засобiв (КАСКО), обов’язковим 

страхуванням цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (ОСЦВВТЗ), 

страхуванням «зелена карта», i вони детально описанi нижче. 

Для оцiнки своїх зобов’язань з виплати страхових вiдшкодувань Компанiя використовує 

припущення, якi базуються, в основному, на власних аналiтичних даних. Внутрiшнi данi 

отримуються, головним чином, iз квартальних звiтiв Компанiї про страховi збитки. 

Компанiя користується, для бiльшостi своїх продуктiв, оцiнками актуарiїв щодо резервiв збиткiв з 

використанням статистичного методу – ланцюгового методу, методу Борнхуеттера-Фергюсона та 

iнших на основi трикутникiв страхових виплат.  

Результати розрахункiв по окремим методам були зваженi для отримання пiдсумкових значень. 

Коефiцiєнти для зваження вибиралися на пiдставi експертної оцiнки ступеня довiри до кожного з 

методiв, з урахуванням результатiв перевiрки статистичних гiпотез та ступеню точностi кожного 

метода за результатами розвитку збиткiв за останнiй рiк. Данi, що використовуються в аналiзi, не 

коригуються на рiвень iнфляцiї, але отриманi результати враховують тенденцiї в динамiцi середнiх 

виплат. 

В методi ланцюгової градацiї аналiзуються iсторичнi сценарiї платежiв. Для моделювання 

майбутнiх виплат за збитками минулих перiодiв використовуються вибранi приклади з минулого 

досвiду (коефiцiєнти зв’язку). Припущення, на яких базується використання даних методiв, 

потребують наявностi достатньої кiлькостi статистичних даних по збиткам, що демонструють 

стабiльний розвиток збиткiв у минулому. Припущення, на яких базується коригування при 

застосуваннi методу Борнхуеттера-Фергюсона потребують аналiзу розвитку збиткiв у минулому, а 

також суттєвої довiри до структури збиткiв, що стались за останнiй рiк. 

Страхування транспортних засобiв Каско – Страхування транспортних засобiв становить 11% у 



складi резервiв страхових збиткiв Компанiї. Компанiя розраховує резерв на покриття збиткiв по 

страхуванню транспортних засобiв на основi зважування результатiв, отриманих за допомогою 

методу Борнхуеттера - Фергюсона та ланцюгової градацiї. 

 

Страхування транспортних засобiв (Каско), яке здiйснюється Компанiєю, не є довгостроковим. 

Майже всi збитки виплачуються протягом двох рокiв пiсля настання страхового випадку. У 

нижченаведенiй таблицi представлений результат аналiзу достатностi резерву на покриття валових 

збиткiв за полiсами страхування автотранспортних засобiв: 

Страхування транспортних засобiв  

Рiк настання страхового випадку 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Всього 

Оцiнка остаточної суми страхових 

збиткiв:  

- на кiнець року страхового випадку 40,143 26,245 37,819 52,982 57,434 58,727 273,350 

- через один рiк 41,693 27,447 35,825 49,905 54,693 - 209,563 

- через два роки 41,822 27,298 34,494 50,094 - - 153,708 

- через три роки 41,117 27,483 34,385 - - - 102,985 

- через чотири роки 41,106 27,442 - - - - 68,548 

- через п’ять рокiв 41,239 - - - - - 41,239 

Поточна оцiнка сукупних збиткiв 41,239 27,442 34,385 50,094 54,693 58,727 266,580 

Сукупна сума виплат на поточну 

дату 41,106 26,983 34,099 49,346 53,854 48,975 254,363 

Розрахована сума зобов’язання 133 459 286 748 839 9,752 12,217 

 

Зобов’язання, визнане у балансi 12,217 

Обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв – 

Обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi становить 13% вiд резервiв страхових збиткiв 

Компанiї. Компанiя розраховує резерв на покриття збиткiв по страхуванню транспортних засобiв 

на основi зважування результатiв, отриманих за допомогою методу Борнхуеттера-Фергюсона та 

ланцюгової градацiї. 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв, яке здiйснюється 

Компанiєю, не є довгостроковим. Майже всi збитки виплачуються протягом двох рокiв пiсля 

настання страхового випадку. Однак, по декiльком виключним претензiям перiод погашення 

перевищив п’ять рокiв. В цiлому, для даного виду страхування варто очiкувати довгострокового 

розвитку збитковостi, однак данi, наведенi в таблицi, не вказують на це. 

У нижченаведенiй таблицi представлений результат аналiзу достатностi резерву на покриття 

валових збиткiв за полiсами обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв 

транспортних засобiв: 

Страхування ОСЦВВТЗ  

Рiк настання страхового випадку 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Всього 

Оцiнка остаточної суми страхових 

збиткiв:  

- на кiнець року страхового випадку 10,927 11,863 15,361 23,473 27,515 29,549 118,688 

- через один рiк 10,632 10,297 13,893 21,142 26,674 - 82,638 

- через два роки 10,070 10,530 13,767 20,728 - - 55,095 

- через три роки 9,149 10,347 13,523 - - - 33,019 

- через чотири роки 9,240 10,271 - - - - 19,511 

- через п’ять рокiв 9,213 - - - - - 9,213 

Поточна оцiнка сукупних збиткiв 9,213 10,271 13,523 20,728 26,674 29,549 109,958 

Сукупна сума виплат на поточну дату 9,180 10,168 13,223 19,713 24,083 19,566 95,933 

Розрахована сума зобов’язання 33 103 300 1,015 2,591 9,983 14,025 

 

Зобов’язання, визнане у балансi 14,025 

Страхування «Зелена карта» – Страхування «Зелена карта» становить 17% у складi резервiв 



страхових збиткiв Компанiї. Компанiя розраховує резерв на покриття збиткiв по страхуванню 

цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв за кордоном за допомогою 

методу Борнхуеттера-Фергюсона. 

Страхування «Зелена карта» звичайно є довгостроковим напрямком дiяльностi. Наявнi для аналiзу 

данi охоплюють тiльки чотири перiоди розвитку збитковостi. Що є вiдносно коротким перiодом 

часу для цього виду страхування. Моделювання перспективи для цього напрямку не проводилось. 

Данi свiдчать про нестабiльний розвиток збитковостi мiж перiодами настання страхових випадкiв 

в минулому. 

У нижченаведенiй таблицi представлений аналiз достатностi резерву на покриття валових збиткiв 

Компанiї стосовно страхування «Зелена карта». 

Страхування «Зелена карта»  

Рiк настання страхового випадку 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Всього 

Оцiнка остаточної суми страхових 

збиткiв:  

- на кiнець року страхового випадку 3,647 6,158 2,598 6,951 3,641 8,010 31,005 

- через один рiк 1,952 3,426 3,168 2,729 4,120 - 15,395 

- через два роки 1,932 3,219 3,459 2,814 - - 11,424 

- через три роки 1,943 2,988 3,285 - - - 8,216 

- через чотири роки 1,865 2,875 - - - - 4,740 

- через п’ять рокiв 1,801 - - - - - 1,801 

Поточна оцiнка сукупних збиткiв 1,801 2,875 3,285 2,814 4,120 8,010 22,905 

Сукупна сума виплат на поточну дату 1,784 2,697 2,837 1,852 2,953 2,893 15,016 

Розрахована сума зобов’язання 17 178 448 962 1,167 5,117 7,889 

 

Зобов’язання, визнане у балансi 7,889 

Значний збиток в розмiрi 9,937 тисяч гривень було виключено з трикутникiв страхових виплат за 

видом страхування «Зелена карта», так як вiдповiдно до полiтики Компанiї значнi збитки, що 

трапляються нечасто повиннi виключатися з аналiзу та розглядатися окремо. Цей збиток було 

включено до складу резерву заявлених, але не врегульованих збиткiв станом на 31 грудня 2013 

року. Iншi збитки в розмiрi 334 тисячi гривень були виключенi з трикутникiв страхових виплат за 

видом страхування «Зелена карта», так як вони виникли ранiше, нiж 5 рокiв тому, а Компанiя 

використовує аналiз достатностi на основi останнiх 5 рокiв виплат. Збитки були включенi в резерв 

виплат станом на 31 грудня 2013 року. 

Iншi види страхування займають 63,967 тисяч гривень в резервах виплат, що становить 59% вiд 

загальної суми резервiв виплат, 40% з яких стосуються страхування майна юридичних осiб. Пiд 

резервом виплат мається на увазi сума резерву заявлених збиткiв та резерву збиткiв, що виникли, 

але не заявленi, без урахування резервiв ануїтетiв та коливань збитковостi. 

 

32. ПОВ’ЯЗАНI СТОРОНИ 

Пов’язанi сторони або операцiї з пов’язаними сторонами, як визначено у МСБО 24 «Розкриття 

iнформацiї щодо пов’язаних сторiн», представленi таким чином: 

а) Особа, або близький член родини такої особи пов'язаний з Компанiєю, якщо така особа: 

i) має контроль або спiльний контроль над Компанiєю;  

ii) має значний вплив на Компанiю; або 

iii) є представником провiдного управлiнського персоналу Компанiї або її Материнської компанiї. 

б) Компанiя пов’язана з iншою Компанiєю, якщо виконується будь-яка з наведених нижче умов: 

i) Компанiя та iнша компанiя є членами однiєї групи (що означає, що кожна материнська чи 

дочiрня компанiя пов’язанi мiж собою);  

ii) Компанiя є асоцiйованою компанiєю або спiльним пiдприємством з iншою компанiєю (або 

асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством члена групи, до складу якої також входить i 

iнша компанiя);  

iii) Обидвi компанiї є спiльним пiдприємством iншої компанiї;  

iv) Компанiя є спiльним пiдприємством компанiї, а iнша компанiя є асоцiйованою компанiєю в 



останнiй;  

v) Iнша компанiя є програмою виплат пiсля закiнчення трудової дiяльностi працiвникам Компанiї 

чи працiвникам будь-якої пов’язаної компанiї. Якщо Компанiя сама є такою програмою виплат, то 

компанiї – спонсори програми є також пов’язаними сторонами Компанiї;  

vi) Компанiя знаходиться пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної в а);  

vii) Особа, визначена в а)i) має значний вплив на Компанiю є представником провiдного 

управлiнського персоналу Компанiї (або її Материнської компанiї). 

 

Пiд час розгляду взаємовiдносин кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага 

придiляється змiсту вiдносин, а не тiльки їхнiй юридичнiй формi.  

Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2013 року пов’язаними сторонами Компанiї вважалися 

акцiонери Компанiї, члени Правлiння та пiдприємства, у яких Компанiя володiє часткою в 

статутному капiталi бiльш нiж 20%. Станом на 31 грудня 2013, 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 

року та за роки, що закiнчилися 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року Компанiя мала такi 

обороти та залишки за операцiями з пов’язаними сторонами: 

 

Пов’язанi сторони Вид транзакцiї Оборот за Станом на Оборот за Станом на Станом на 

2013 рiк 31.12.2013 р. 2012 рiк 31.12.2012р. 01.01.2012р 

 

Повшехни Заклад Вихiдне  

Убезпечень СА перестрахування 

(материнська компанiя) 313 (71) 1,385 (190) (1,219) 

Право вимоги до 

перестраховика 57 57 109 84 157 

Посередницькi послуги 

у сферi врегулювання 

збиткiв 2,470 169 1,425 329 92 

 

ПрАТ СК "ПЗУ Україна Нарахованi 

страхування життя"* страховi 

(асоцiйована компанiя) премiї 6 - 7 - - 

Оренднi платежi 96 - 7 - - 

Iнвестицiя - 56,939 - 51,234 38,871 

 

ТзОВ "СОС Сервiс Страховi 

Україна" (дочiрня вiдшкодування 

компанiя) застрахованим 5,865 (239) 8,492 (3) - 

Асистанськi послуги 3,430 (301) 3,599 (327) (292) 

Оренднi платежi 290 - 252 - - 

Нарахованi страховi 

премiї по ДМС 

спiвробiтникiв 57 23 55 21 50 

ТзОВ «Iнтер-Рiск Нарахованi страховi  

Україна» (дочiрня премiї по ДМС 

компанiя) спiвробiтникiв - - - - 9 

Юридичнi послуги - - - - (260) 

PZU Centrum Operacji Пiдтримка програмного 

(пов’язана особа) забезпечення 532 (80) 480 (89) (102) 

Управлiнський персонал Операцiйнi витрати (3,433) (86) (3,383) (79) - 

 

* – прибуток вiд змiни справедливої вартостi iнвестицiї в ПрАТ «СК«ПЗУ Україна страхування 

життя», яка оцiнюється за справедливою вартiстю через прибутки та збитки, в розмiрi 5,705 тисяч 

гривень та 12,363 тисяч гривень за роки, що закiнчилися 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 



року вiдповiдно було включено до звiту про сукупний дохiд. 

 

 

33. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Зобов’язання з капiтальних витрат – Станом на 31 грудня 2013 та 31 грудня 2012 року Компанiя не 

мала зобов’язань з капiтальних витрат. 

Зобов’язання з операцiйної оренди – Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за договорами 

операцiйної оренди, де Компанiя виступає орендарем, представленi таким чином: 

31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року 

 

Не бiльше одного року 12,295 11,048 

Бiльше одного року, але не бiльше п’яти рокiв 2,444 4,927 

Бiльше п’яти рокiв - - 

 

Всього зобов’язань за договорами операцiйної оренди 14,739 15,975 

Судовi позови – Час вiд часу у процесi звичайної дiяльностi Компанiї клiєнти та контрагенти 

висувають претензiї до Компанiї. Керiвництво вважає, що Компанiя не понесе iстотних збиткiв та, 

вiдповiдно, жоднi резерви на покриття таких збиткiв не були сформованi у данiй фiнансовiй 

звiтностi, окрiм страхових резервiв збиткiв, вiдображених у рядку 1532 балансу. 

Оподаткування – Внаслiдок наявностi в українському господарському, зокрема, податковому 

законодавствi, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також внаслiдок 

практики, яка склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi через довiльне 

тлумачення податковими органами рiзних аспектiв господарської дiяльностi, Компанiя, можливо, 

буде змушена визнати додатковi податковi зобов’язання, штрафи та пеню у разi, якщо податковi 

органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва Компанiї. Така 

невизначенiсть може стосуватись оцiнки фiнансових iнструментiв та страхових резервiв. На думку 

керiвництва, Компанiя сплатила усi податковi зобов’язання, тому дана фiнансова звiтнiсть не 

мiстить резервiв на покриття податкових збиткiв. Податкова звiтнiсть залишається вiдкритою для 

перевiрок податковими органами протягом трьох рокiв. 

В результатi податкової перевiрки, що вiдбулася в 2012 роцi, податкова iнспекцiя пiддала сумнiву 

правильнiсть включення в повному обсязi збитку вiд операцiй з цiнними паперами, понесенi до 

2012 року, в декларацiю 2012 року. Компанiї було нараховано 346 тисяч додаткового зобов’язання 

з податку на прибуток, а також штрафу у розмiрi 86 тисяч гривень. Проте протягом 2012-2013 

рокiв Компанiя виграла всi суди проти податкової iнспекцiї у цiй справi, включаючи суд вищої 

iнстанцiї. 

Економiчне середовище – Починаючи iз листопада 2013 року, Україна знаходиться у станi 

полiтичних потрясiнь. 22 лютого 2014 року Парламент України проголосував рiшення щодо 

вiдновлення дiї Конституцiї 2004 року та вiдставку чинного Президента. Новi президентськi 

вибори призначенi на травень 2014 року, i був сформований перехiдний уряд. 27 лютого 2014 року 

проросiйськi сили взяли пiд контроль парламент Криму, автономного регiону у складi України, i 

проголосували за проведення референдуму у березнi 2014 року щодо визначення статусу Криму. 1 

березня 2014 року Рада Федерацiй Росiї затвердила звернення Президента Путiна стосовно 

введення росiйських вiйськ на територiю України.  

Протягом перiоду до дати затвердження даної звiтностi звiтностi українська гривня девальвувала 

щодо основних свiтових валют, i для пiдтримання стабiльностi у країнi необхiдне iстотне зовнiшнє 

фiнансування. Нацiональний банк України, разом з iншими заходами, запровадив тимчасовi 

обмеження стосовно операцiйної обробки банками клiєнтських платежiв та на придбання 

iноземної валюти на мiжбанкiвському ринку. У лютому 2014 року суверенний кредитний рейтинг 

України було понижено, i вiн досяг рiвня CCC iз негативним прогнозом. Вплив ескалацiї кризи в 

українсько-росiйських вiдносинах та її остаточне розв’язання неможливо передбачити, i вона 

може завдавати негативного впливу на економiку України. 

 

34. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ 



Управлiння ризиками є невiд’ємним елементом операцiйної дiяльностi Компанiї. Загальна 

програма Компанiї щодо управлiння ризиками зосереджена на непередбачуваностi фiнансових 

ринкiв i спрямована на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники 

дiяльностi Компанiї. Основнi ризики, властивi дiяльностi Компанiї, включають кредитний ризик, 

ризик змiни курсiв обмiну валют, ризик змiни процентної ставки, а також ризик лiквiдностi. Опис 

полiтики Компанiї з управлiння вказаними ризиками наведено нижче. 

Страховi ризики – Страховий ризик за будь-яким страховим договором визначається як 

iмовiрнiсть настання страхової подiї та невизначенiсть щодо часу та суми страхового 

вiдшкодування, яке пiдлягає виплатi. За самим характером страхового договору даний ризик 

носить випадковий характер, i, вiдповiдно, є непередбачуваним. 

Для портфеля страхових договорiв, де теорiя вiрогiдностi застосовується для формування цiни та 

створення резерву, основним ризиком, якому пiддається Компанiя за страховими договорами, є 

можливiсть перевищення фактичних виплат вiдшкодування над балансовою вартiстю зобов’язань 

за договорами страхування. Це може вiдбуватися тому, що частота здiйснення страхових виплат є 

бiльшою, нiж очiкувалась. Страховi подiї носять випадковий характер i фактичнi суми заявлених 

збиткiв будуть змiнюватися iз року в рiк та вiдрiзнятися вiд оцiнки, яка встановлена з 

використанням статистичних методiв. 

Досвiд показує, чим бiльшим є портфель схожих страхових договорiв, тим меншою буде вiдносна 

мiнливiсть очiкуваного результату. Окрiм того, бiльш диверсифiкований портфель є менш 

вразливим до змiн, якi можуть виникати у будь-якiй пiдгрупi портфеля. 

Компанiя розробила страхову стратегiю з метою диверсифiкацiї прийнятих видiв страхових 

ризикiв та досягнення значної популяцiї ризикiв в рамках кожної з цих категорiй з метою 

зменшення мiнливостi очiкуваного результату. Фактори, якi посилюють страховий ризик, 

включають вiдсутнiсть диверсифiкацiї за видами i сумами ризику, а також за географiчним 

розташуванням i сферою дiяльностi. 

Компанiя управляє цими ризиками через свою страхову стратегiю, вiдповiднi договори 

перестрахування та iншi превентивнi заходи щодо страхових збиткiв. Страхова стратегiя 

намагається забезпечити достатню диверсифiкованiсть ризикiв за видами, сумами ризику та 

сферами дiяльностi.  

При визначеннi очiкуваних сум неоплачених збиткiв (заявлених чи незаявлених) метод оцiнки, 

який використовується Компанiєю, базується на досвiдi фактичних виплат з використанням 

конкретних формул та наданням прiоритетного значення статистицi реальних збиткiв, понесених у 

минулому. 

Оцiнцi резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, притаманний бiльший ступень 

невизначеностi, нiж оцiнцi величини витрат на врегулювання збиткiв, якi вже заявленi Компанiї, 

коли iнформацiя щодо настання страхової подiї уже вiдома. Збитки, якi виникли, але не заявленi, 

можуть залишатися такими протягом багатьох рокiв пiсля настання страхової подiї. 

При визначеннi зобов’язання щодо вартостi заявлених, але не виплачених збиткiв, Компанiя 

повнiстю враховує усю iнформацiю, надану страховими iнспекторами, а також iнформацiю щодо 

вартостi врегулювання подiбних збиткiв у минулих перiодах.  

 

Ринковий ризик – Ринковий ризик являє собою ризик знецiнення фiнансового iнструмента 

Компанiї внаслiдок ринкових змiн. Компанiя зазнає впливу ринкового ризику через формування 

портфеля ринкових фiнансових iнструментiв. Ринковi ризики для Компанiї виникають за 

вiдкритими позицiями iнструментiв власного капiталу та боргових iнструментiв. Компанiя 

встановлює лiмiти щодо максимального рiвня ризику, якого зазнають окремi iнструменти та/або 

групи iнструментiв, а також здiйснює монiторинг їхньої вiдповiдностi на основi вимог чинного 

законодавства. 

В зв’язку з волотильнiстю фондового ринку України та вiдсутностi активних ринкiв на деякi цiннi 

паперi, Компанiя не проводить оцiнку чутливостi до ринкового ризику. 

Кредитний ризик – Компанiя зазнає кредитного ризику, тобто ризику того, що одна сторона не 

зможе виконати своїх зобов’язань i змусить iншу сторону зазнати фiнансового збитку. Компанiя 

систематизує рiвнi кредитного ризику, який вона приймає на себе, встановлюючи лiмiти на суми, 



стосовно яких ризики є прийнятними, по вiдношенню до кожного клiєнта. 

Компанiя контролює строки погашення кредитних зобов’язань, оскiльки зобов’язання з бiльшими 

строками погашення зазвичай мають вищий ступiнь кредитного ризику, нiж тi, якi мають менший 

строк. 

Фiнансовi активи класифiкуються з урахуванням поточних кредитних рейтингiв, присвоєних 

визнаними на мiжнародному рiвнi рейтинговими агентствами. Найвищий можливий рейтинг – 

ААА. Iнвестицiйний рiвень фiнансових активiв вiдповiдає рейтингам вiд ААА до ВВВ. Фiнансовi 

активи з рейтингом нижче ВВВ вiдносяться до спекулятивного рiвня. 

У нижченаведенiй таблицi представлена iнформацiя щодо кредитних рейтингiв фiнансових 

активiв Компанiї, складених за нацiональною шкалою, присвоєних акредитованими рейтинговими 

агентствами: 

ААА-A ВВВ-B CCC-C Без рейтингу 31 грудня  

2013 року 

Iнвестицiї наявнi для продажу 14,451 20,889 - - 35,340 

Фiнансовi активи за справедливою 

вартiстю через прибутки та збитки - 1,039 - 56,941 57,980 

Iнвестицiї, що вiдображаються за 

собiвартiстю - - - 885 885 

Iнша поточна дебiторська  

заборгованiсть - - - 787 787 

Гарантiйнi довгостроковi  

депозити у МТСБУ 26,513 - - - 26,513 

Дебiторська заборгованiсть  

зi страхування 16,579 - - 28,700 45,279 

Iнша фiнансова дебiторська  

заборгованiсть 589 - - - 589 

Депозити в банках 58,534 6,126 - - 64,660 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 94,311 7,597 - 1,642 103,550 

 

ААА-A ВВВ-B CCC-C Без рейтингу 31 грудня  

2012 року 

Iнвестицiї утримуванi до погашення 22,405 36,837 - - 59,242  

Iнвестицiї в наявностi для продажу - 8,381 - 5,088 13,469  

Фiнансовi активи за справедливою - - - 51,236 51,236 

вартiстю через прибутки та збитки 

Iнвестицiї, що вiдображаються за - - - 885 885  

собiвартiстю 

Iнша поточна дебiторська - - - 957 957  

заборгованiсть 

Гарантiйнi довгостроковi депозити 7,505 - - - 7,505 

у МТСБУ 

Дебiторська заборгованiсть 14,935 - - 31,712 46,647  

зi страхування 

Iнша фiнансова дебiторська 611 - - 636 1,247 

заборгованiсть 

Депозити в банках 20,866 6,520 - 125 27,511  

Грошовi кошти та їх еквiваленти 86,048 45,985 - 4,427 136,460  

 

ААА-A ВВВ-B CCC-C Без рейтингу 1 сiчня  

2012 року 

iнвестицiї утримуванi до погашення 14,544 - - - 14,544  

Iнвестицiї в наявностi для продажу 853 - - 771 1,624  

Фiнансовi активи за справедливою - - - 38,873 38,873 



вартiстю через прибутки та збитки 

Iнвестицiї, що вiдображаються за - - - 885 885  

собiвартiстю 

Iнша поточна дебiторська 92 - - 562 654 

заборгованiсть 

Гарантiйнi довгостроковi депозити 7,568 - - - 7,568  

у МТСБУ 

Дебiторська заборгованiсть зi - - - 37,439 37,439  

страхування 

Iнша фiнансова дебiторська 2,711 - - 21 2,732  

заборгованiсть 

Депозити в банках 96,880 11,405 - 2 108,287  

Грошовi кошти та їх еквiваленти 75,488 800 - 4,332 80,620  

У нижченаведенiй таблицi представлена iнформацiя щодо мiжнародних кредитних рейтингiв 

фiнансових активiв Компанiї. Згiдно правил присвоювання мiжнародних кредитних рейтингiв, 

рейтинг емiтента, не може бути вищим вiд рейтингу країни,в якiй вiн зареєстрований. Станом на 

31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року мiжнародний кредитний рейтинг 

України був у межах BBB-B: 

ААА-A ВВВ-B CCC-C Без рейтингу 31 грудня  

2013 року  

Iнвестицiї утримуванi для продажу - 35,340 - - 35,340  

Фiнансовi активи за справедливою - - 1,039 56,941 57,980 

вартiстю через прибутки та збитки 

Iнвестицiї, що вiдображаються за - - - 885 885  

собiвартiстю 

Iнша поточна дебiторська - - - 787 787  

заборгованiсть 

Гарантiйнi довгостроковi депозити - 26,513 - - 26,513 

у МТСБУ 

Дебiторська заборгованiсть 16,579 - - 28,700 45,279  

зi страхування  

Iнша фiнансова дебiторська 589 - - - 589  

заборгованiсть 

Депозити в банках - 21,940 22,302 20,418 64,660  

Грошовi кошти та їх еквiваленти - 28,418 22,069 53,063 103,550 

 

ААА-A ВВВ-B CCC-C Без рейтингу 31 грудня  

2012 року  

Iнвестицiї утримуванi до погашення - 59,242 - - 59,242  

Iнвестицiї в наявностi для продажу - 8,381 - 5,088 13,469  

Фiнансовi активи за справедливою - - - 51,236 51,236 

вартiстю через прибутки та збитки 

Iнвестицiї, що вiдображаються за - - - 885 885  

собiвартiстю 

Iнша поточна дебiторська - - - 957 957  

заборгованiсть 

Гарантiйнi довгостроковi депозити - 7,505 - - 7,505 

у МТСБУ 

Дебiторська заборгованiсть 14,606 - - 32,041 46,647  

зi страхування 

Iнша фiнансова дебiторська 611 - - 636 1,247  

заборгованiсть 

Депозити в банках - 27,386 - 125 27,511 



Грошовi кошти та їх еквiваленти - 83,191 - 53,269 136,460  

 

ААА-A ВВВ-B CCC-C Без рейтингу 1 сiчня 2012 року  

Iнвестицiї утримуванi до погашення - 14,544 - - 14,544  

Iнвестицiї в наявностi для продажу - 853 - 771 1,624  

Фiнансовi активи за справедливою - - - 38,873 38,873  

вартiстю через прибутки та збитки 

Iнвестицiї, що вiдображаються за - - - 885 885  

собiвартiстю 

Iнша поточна дебiторська 92 - - 562 654  

заборгованiсть 

Гарантiйнi довгостроковi депозити у - 7,568 - - 7,568 

МТСБУ 

Дебiторська заборгованiсть зi - - - 37,439 37,439  

страхування 

Iнша фiнансова дебiторська 2,711 - - 21 2,732  

заборгованiсть 

Депозити в банках - 90,887 - 17,400 108,287 

Грошовi кошти та їх еквiваленти - 42,390 - 38,230 80,620  

Валютний ризик – Валютний ризик є ризиком змiни вартостi фiнансового iнструменту у зв’язку зi 

змiною курсiв обмiну валют. Керiвництво Компанiї постiйно вiдслiдковує валютну позицiю по 

активах та зобов’язаннях. Для зобов’язань, деномiнованих в iноземнiй валютi, Компанiя мiнiмiзує 

ризик, укладаючи контракти в цих самих валютах, враховуючи в них вiдшкодування витрат 

пов’язаних iз змiною курсiв валют. 

Аналiз ризику Компанiї щодо змiни курсiв обмiну валют станом на 31 грудня 2013 року 

представлений у таблицях нижче: 

Гривня Долар США Євро Iншi Усього 

Фiнансовi активи на 31 грудня 2013 року  

Iнвестицiї в наявностi для продажу 35,340 - - - 35,340  

Фiнансовi активи за справедливою вартiстю 57,980 - - - 57,980 

через прибутки та збитки 

Iнвестицiї, що вiдображаються за собiвартiстю 885 - - - 885  

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 787 - - - 787 

Гарантiйнi довгостроковi депозити у МТСБУ 19,139 7,374 - - 26,513 

Дебiторська заборгованiсть зi страхування 28,700 16,579 - - 45,279 

Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть - 342 247 - 589  

Депозити в банках 64,660 - - - 64,660  

Грошовi кошти та їх еквiваленти 101,046 1,144 1,360 - 103,550  

 

Усього фiнансових активiв 308,537 25,439 1,607 - 335,583 

Фiнансовi зобов'язання на 31 грудня 2013 року  

Кредиторська заборгованiсть з 1,220 26,027 25,247 21 52,515 

перестрахування 

Iншi зобов’язання за страховою дiяльнiстю 8,332 - 17 80 8,429 

Iнша кредиторська заборгованiсть 4,839 - - - 4,839 

 

Усього фiнансових зобов’язань 14,391 26,027 25,264 101 65,783 

Чутливiсть до валютного ризику – У нижченаведенiй таблицi представлений аналiз чутливостi 

Компанiї до збiльшення та зменшення курсу долара США та євро до гривнi. 10% – це рiвень 

чутливостi, який використовується Компанiєю при складаннi внутрiшнiх звiтiв з валютного ризику 

для провiдного управлiнського персоналу Компанiї i який являє собою оцiнку керiвництвом 

Компанiї допустимої змiни курсiв обмiну валют. Аналiз чутливостi включає тiльки залишки 

монетарних активiв, виражених в iноземних валютах, та коригує їхнє переведення у валюту 



звiтностi на кiнець перiоду з урахуванням 10% змiни курсiв обмiну валют. Аналiз чутливостi 

включає зовнiшнi кредити, отриманi Компанiєю, а також страховi активи, дебiторська 

заборгованiсть стосовно яких деномiнована у валютi, яка вiдрiзняється вiд функцiональної валюти.  

Аналiз чутливостi станом на 31 грудня 2013 року 

Влив долару США Вплив Євро 

UAH/USD UAH/USD UAH/EUR UAH/EUR 

20% -10% 20% -10% 

Вплив на прибуток до оподаткування (118) 59 (4,731) 2,366 

Аналiз ризику Компанiї щодо змiни курсiв обмiну валют станом на 31 грудня 2012 року 

представлений у таблицях нижче: 

 

Гривня Долар США Євро Iншi Усього 

Фiнансовi активи на 31 грудня 2012 року  

Iнвестицiї утримуванi до погашення 59,242 - - - 59,242  

Iнвестицiї в наявностi для продажу 5,088 8,381 - - 13,469  

Фiнансовi активи за справедливою вартiстю 51,236 - - - 51,236 

через прибутки та збитки 

Iнвестицiї, що вiдображаються за собiвартiстю 885 - - - 885  

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 957 - - - 957  

Гарантiйнi довгостроковi депозити у МТСБУ 7,505 - - - 7,505  

Дебiторська заборгованiсть зi страхування 31,712 14,935 - - 46,647  

Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть 636 84 527 - 1,247  

Депозити в банках 27,511 - - - 27,511  

Грошовi кошти та їх еквiваленти 125,957 8,626 1,877 - 136,460  

 

Усього фiнансових активiв 310,729 32,026 2,404 - 345,159 

 

Фiнансовi зобов'язання на 31 грудня 2012 року  

Кредиторська заборгованiсть з 14 28,744 51,509 21 80,288 

перестрахування 

Iншii зобов’язання за страховою дiяльнiстю 6,239 - - 105 6,344 

Iнша кредиторська заборгованiсть 2,192 - - - 2,192 

 

Усього фiнансових зобов’язань 8,445 28,744 51,509 126 88,824 

Аналiз чутливостi станом на 31 грудня 2012 року 

Влив долару США Вплив Євро 

UAH/USD UAH/USD UAH/EUR UAH/EUR 

10% -10% 10% -10% 

Вплив на прибуток до оподаткування 328 (328) (4,911) 4,911 

Аналiз ризику Компанiї щодо змiни курсiв обмiну валют станом на 1 сiчня 2012 року 

представлений у таблицях нижче: 

Гривня Долар США Євро Iншi Усього 

Фiнансовi активи на 1 сiчня 2012 року  

Iнвестицiї утримуванi до погашення 14,544 - - - 14,544  

Iнвестицiї в наявностi для продажу 1,624 - - - 1,624  

Фiнансовi активи за справедливою 38,873 - - - 38,873 

вартiстю через прибутки та збитки 

Iнвестицiї, що вiдображаються за 885 - - - 885  

собiвартiстю 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 654 - - - 654 

Гарантiйнi довгостроковi депозити у МТСБУ 7,568 - - - 7,568  

Дебiторська заборгованiсть зi страхування 22,215 15,222 2 - 37,439  

Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть 21 781 1,930 - 2,732  



Депозити в банках 104,857 3,430 - - 108,287 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 68,569 11,664 387 - 80,620  

 

Усього фiнансових активiв 259,810 31,097 2,319 - 293,226 

 

Фiнансовi зобов'язання  

Кредиторська заборгованiсть з 50 28,904 32,719 36 61,709 

перестрахування 

Iншi зобов’язання за страховою 

дiяльнiстю 4,385 109 - 385 4,879 

Iнша кредиторська 1,13 - - - 1,134 

заборгованiсть  

Усього фiнансових зобов’язань 5,569 29,013 32,719 421 67,722 

Аналiз чутливостi станом на 1 сiчня 2012 року 

 

Влив долару США Вплив Євро 

UAH/USD UAH/USD UAH/EUR UAH/EUR 

10% -10% 10% -10% 

Вплив на прибуток до оподаткування 208 (208) (3,040) 3,040 

Ризик лiквiдностi – Це ризик того, що у Компанiї можуть виникнути труднощi з коштами, 

необхiдними для погашення зобов’язань по фiнансовим iнструментам. Ризик лiквiдностi може 

виникнути через неможливiсть швидко реалiзувати фiнансовий актив за цiною, що приблизно 

дорiвнює його справедливiй вартостi. 

З метою управлiння ризиком лiквiдностi Компанiя здiйснює постiйний монiторинг очiкуваних 

майбутнiх грошових потокiв за фiнансовими та iнвестицiйними операцiями, що входить у процес 

управлiння активами та зобов’язаннями. 

Таблиця з аналiзом ризику лiквiдностi фiнансових активiв та зобов’язань Компанiї станом на 31 

грудня 2013 року представлена наступним чином: 

0-1 рiк 1-5 рокiв Бiльше 5 рокiв Не визначена Разом 

Фiнансовi активи на 31 грудня 2013 року  

Iнвестицiї в наявностi для продажу 35,340 - - - 35,340  

Фiнансовi активи за справедливою 1,039 - - 56,941 57,980 

вартiстю через прибутки та збитки 

Iнвестицiї, що вiдображаються за - - - 885 885  

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 787 - - - 787  

собiвартiстю 

Гарантiйнi довгостроковi депозити у 

МТСБУ 191 - - 26,322 26,513  

Дебiторська заборгованiсть зi страхування 45,060 219 - - 45,279  

Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть 589 - - - 589  

Депозити в банках 64,660 - - - 64,660 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 103,550 - - - 103,550 

 

Усього фiнансових активiв 251,216 219 - 84,148 335,583 

 

Фiнансовi зобов'язання на 31 грудня 2013 року  

Кредиторська заборгованiсть з 52,515 - - - 52,515 

перестрахування 

Iншii зобов’язання за страховою 

дiяльнiстю 8,429 - - - 8,429 

Iнша кредиторська 4,839 - - - 4,839 

заборгованiсть  

Усього фiнансових зобов’язань 65,783 - - - 65,783 



 

Таблиця з аналiзом ризику лiквiдностi фiнансових активiв та зобов’язань Компанiї станом на 31 

грудня 2012 року представлена наступним чином: 

0-1 рiк 1-5 рокiв Бiльше 5 рокiв Не визначена Разом 

Фiнансовi активи на 31 грудня 2012 року Iнвестицiї утримуванi до погашення 22,405 36,837 - - 

59,242  

Iнвестицiї в наявностi для продажу 13,469 - - - 13,469  

Фiнансовi активи за справедливою - - - 51,236 51,236 

вартiстю через прибутки та збитки 

Iнвестицiї, що вiдображаються за - - - 885 885  

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 957 - - - 957 

собiвартiстю 

Гарантiйнi довгостроковi депозити у МТСБУ 167 - - 7,338 7,505  

Дебiторська заборгованiсть зi страхування 43,239 3,408 - - 46,647  

Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть 1,247 - - - 1,247  

Депозити в банках 27,511 - - - 27,511  

Грошовi кошти та їх еквiваленти 136,460 - - - 136,460 

 

Усього фiнансових активiв 245,455 40,244 - 59,459 345,158 

 

Фiнансовi зобов'язання на 31 грудня 2012 року  

Кредиторська заборгованiсть з 80,288 - - - 80,288  

перестрахування 

Iншi зобов’язання за страховою 

дiяльнiстю 6,344 - - - 6,344  

Iнша кредиторська заборгованiсть 2,192 - - - 2,192  

Усього фiнансових зобов’язань 88,824 - - - 88,824 

Таблиця з аналiзом ризику лiквiдностi фiнансових активiв та зобов’язань Компанiї станом на 1 

сiчня 2012 року представлена наступним чином: 

0-1 рiк 1-5 рокiв Бiльше 5 рокiв Не визначена Разом 

Фiнансовi активи на 1 сiчня 2012 року  

Iнвестицiї утримуванi до погашення - 14,544 - - 14,544 

Iнвестицiї в наявностi для продажу 1,624 - - - 1,624  

Фiнансовi активи за справедливою - - - 38,873 38,873 

вартiстю через прибутки та збитки 

Iнвестицiї, що вiдображаються за - - - 885 885  

собiвартiстю 

Iнша поточна дебiторська 654 - - - 654  

заборгованiсть 

Гарантiйнi довгостроковi депозити 178 7,390 - - 7,568  

у МТСБУ 

Дебiторська заборгованiсть зi 37,439 - - - 37,439  

страхування 

Iнша фiнансова дебiторська 2,732 - - - 2,732 

заборгованiсть 

Депозити в банках 108,287 - - - 108,287  

Грошовi кошти та їх еквiваленти 80,620 - - - 80,620  

 

Усього фiнансових активiв 231,534 14,544 - 47,148 293,226 

 

Фiнансовi зобов'язання на 1 сiчня 2012 року  

Кредиторська заборгованiсть з 61,709 - - - 61,709  

перестрахування 



Iншi зобов’язання за страховою 

дiяльнiстю 4,879 - - - 4,879  

Iнша кредиторська 1,134 - - - 1,134  

заборгованiсть  

Усього фiнансових зобов’язань 67,722 - - - 67,722 

Станом на 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року аналiз фiнансових 

зобов’язань за строками погашення на основi недисконтованих грошових потокiв вказаний в 

таблицях нижче. Презентацiя базується на iнформацiї, наданiй провiдним управлiнським 

персоналом Компанiї. 

0-1 рiк 1-5 рокiв Бiльше 5 рокiв Не визначена Разом Фiнансовi зобов'язання на 

31 грудня 2013 року  

Кредиторська заборгованiсть з 52,515 - - - 52,515 

перестрахування 

Iншii зобов’язання за страховою 

дiяльнiстю 8,429 - - - 8,429 

Iнша кредиторська 4,839 - - - 4,839 

заборгованiсть  

Усього фiнансових зобов’язань 65,783 - - - 65,783 

 

Фiнансовi зобов'язання на 

31 грудня 2012 року  

Кредиторська заборгованiсть з 80,288 - - - 80,288  

перестрахування 

Iншi зобов’язання за страховою 

дiяльнiстю 6,344 - - - 6,344  

Iнша кредиторська заборгованiсть 2,192 - - - 2,192  

Усього фiнансових зобов’язань 88,824 - - - 88,824 

 

Фiнансовi зобов'язання на 1 сiчня 2012 року  

Кредиторська заборгованiсть з 61,709 - - - 61,709  

перестрахування 

Iншi зобов’язання за страховою 

дiяльнiстю 4,879 - - - 4,879  

Iнша кредиторська 1,134 - - - 1,134  

заборгованiсть  

Усього фiнансових зобов’язань 67,722 - - - 67,722 

Географiчна концентрацiя – У Компанiї вiдсутнiй ризик географiчного розташування, так як усi її 

фiнансовi активи i зобов'язання були створенi в Українi, окрiм активiв i зобов'язань з 

перестрахування вiд країн ОЄСР в сумi 419 тисяч гривень та 51,295 тисяч гривень вiдповiдно 

станом на 31 грудня 2013 року (на 31 грудня 2012 року 282 тисяч гривень та 80,274 тисяч гривень 

вiдповiдно, на 1 сiчня 2012 року 2,711 тисяч гривень та 61,659 тисяч гривень вiдповiдно). 

Ризик змiни вiдсоткових ставок – Даний ризик виникає у результатi негативного впливу на 

фiнансовий стан Компанiї коливань вiдсоткових ставок, який виражається у пiдвищеннi 

вiдсоткових ставок на залученi грошовi кошти та/або зниженнi доходiв, отриманих вiд iнвестицiй 

у iнструменти, за якими нараховуються вiдсотки. Компанiя приймає на себе ризик, пов’язаний з 

коливаннями ринкових вiдсоткових ставок, якi впливають на її фiнансовий стан та грошовi 

потоки. Компанiя мiнiмiзує ризик збiльшення вiдсоткової ставки шляхом пiдтримки 

спiввiдношення запозичених коштiв до капiталу на рiвнi не нижче рiвня нормативних показникiв. 

Оскiльки Компанiя не має зобов’язань з плаваючою вiдсотковою ставкою аналiз чутливостi не 

проводиться. 

Таблиця, наведена нижче, наводить аналiз ризику змiни вiдсоткової ставки i, вiдповiдно, 

можливiсть виникнення прибутку або збитку. Ефективнi вiдсотковi ставки представленi за 

категорiями фiнансових активiв та зобов’язань для визначення рiвня чутливостi до змiни 



вiдсоткової ставки та оцiнки ефективностi полiтики управлiння процентними ставками, яку 

використовує Компанiя. 

Гривня Долар США Євро 

Фiнансовi активи на 31 грудня 2013 року  

Iнвестицiї в наявностi для продажу 17.69% - - 

Гарантiйнi довгостроковi депозити у МТСБУ 15.03% 6% - 

Депозити в банках (бiльше 100 днiв) 15.81% - - 

Грошовi кошти та їх еквiваленти, в т.ч.  

- поточнi рахунки 6.65% 1.17% 0.07% 

- депозити термiном до 100 днiв 18.49% - - 

Гривня Долар США Євро 

Фiнансовi активи на 31 грудня 2012 року  

Iнвестицiї утримуванi до погашення 17.63% 8.95% - 

Iнвестицiї в наявностi для продажу 12.46% - - 

Гарантiйнi довгостроковi депозити у МТСБУ 14.21% - - 

Депозити в банках (бiльше 100 днiв) 17.29% - - 

Грошовi кошти та їх еквiваленти, в т.ч.  

- поточнi рахунки 4.20% 2.46% 1.50% 

- депозити термiном до 100 днiв 22.37% 6.36% - 

Гривня Долар США Євро 

Фiнансовi активи на 1 сiчня 2012 року  

Iнвестицiї утримуванi до погашення 16.37% - - 

Iнвестицiї в наявностi для продажу - - - 

Гарантiйнi довгостроковi депозити у МТСБУ 10.10% - - 

Депозити в банках (бiльше 100 днiв) 12.12% 6.00% - 

Грошовi кошти та їх еквiваленти, в т.ч.  

- поточнi рахунки 0.44% 2.70% 1.33% 

- депозити термiном до 100 днiв 16.39% 5.40% - 

35. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ  

Визначення справедливої вартостi активiв та зобов’язань здiйснюється у вiдповiдностi до вимог 

МСФЗ 13 “Оцiнка справедливої вартостi”. Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана за 

продаж активу або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї на основному (або 

найсприятливiшому) ринку на дату оцiнки за поточних ринкових умов (тобто вихiдна цiна), 

незалежно вiд того, чи спостерiгається така цiна безпосередньо, чи оцiнена за допомогою iншого 

методу оцiнювання. Оскiльки для бiльшостi активiв Компанiї не iснує готового доступного ринку, 

при визначеннi їхньої справедливої вартостi необхiдно застосовувати професiйнi судження на 

основi поточної економiчної ситуацiї та конкретних ризикiв, властивих для даного активу. Оцiнки, 

представленi у цiй фiнансовiй звiтностi, не обов’язково вiдображають суми, за якi Компанiя могла 

б реалiзувати на ринку представленi активи.  

Компанiя вважає, що на звiтну дату вiдображена в балансi вартiсть таких високолiквiдних активiв 

та зобов’язань як: грошовi кошти та їх еквiваленти; короткострокова дебiторська та кредиторська 

заборгованiсть, довгострокова кредиторська заборгованiсть, може бути прирiвняна до 

справедливої вартостi. 

Справедливу вартiсть довгострокової дебiторської заборгованостi, неможливо визначити 

достовiрно, оскiльки ринок цих фiнансових iнструментiв протягом 2013, 2012 та 2011 рокiв був 

вiдсутнiй, i немає можливостi отримати достатню ринкову iнформацiю або застосувати будь-яку 

iншу методику оцiнки таких iнструментiв. 

 

Активи, якi визнаються за справедливою вартiстю, для цiлей розкриття розподiленi на три рiвнi 

iєрархiї справедливої вартостi на основi можливостi їх спостерiгати таким чином: 

• Визначенi цiни на активному ринку (Рiвень 1) – Оцiнки базуються на цiнах котирування (не 

скоригованi) на активних ринках на iдентичнi активи або зобов'язання, до яких суб'єкт 

господарювання може мати доступ на дату оцiнки. 



• Методика оцiнки на основi ринкових даних, якi пiддаються спостереженню (Рiвень 2) – Оцiнки 

базуються на iнформацiї, для якої усi суттєвi данi можна прямо або опосередковано отримати за 

допомогою спостереження, i оцiнки використовують одну або декiлька визначених цiн, якi 

пiддаються спостереженню, для звичайних операцiй на ринках, якi не вважаються активними. 

• Методика оцiнки з використанням iнформацiї, яка вiдрiзняється вiд ринкових даних, якi 

пiддаються спостереженню (Рiвень 3) – Оцiнки базуються на iнформацiї, якою не має у 

вiдкритому доступi, яка не пiддається спостереженню i є важливою для загальної оцiнки 

справедливої вартостi. 

Пiдхiд Компанiї до оцiнки та категоризацiї iєрархiї справедливої вартостi активiв, якi визнаються 

за справедливою вартiстю, представлений таким чином: 

Визначенi цiни на Методика оцiнки на основi Методика оцiнки з  

активному ринку ринкових даних, якi пiд- використанням iнфор-  

(Рiвень 1) даються спостереженню мацiї, яка вiдрiзняється  

(Рiвень 2) вiд ринкових даних, якi 

пiддаються спостере-  

женню (Рiвень 3) 

31 грудня 2013 року  

Фiнансовi активи за справедливою - 1,039 56,941 

вартiстю через прибутки та збитки 

Iнвестицiї, наявнi для продажу 20,889 14,451 - 

Будiвлi та споруди - - 10,532  

Iнвестицiйна нерухомiсть - - 4,766  

31 грудня 2012 року  

Фiнансовi активи за справедливою - - 51,236 

вартiстю через прибутки та збитки 

Iнвестицiї, наявнi для продажу 8,469 - 5,000 

Будiвлi та споруди - - 9,472  

Iнвестицiйна нерухомiсть - - 3,940  

1 сiчня 2012 року  

Фiнансовi активи за собiвартiстю - - 38,873 

через прибутки та збитки 

Iнвестицiї, наявнi для продажу - - 1,624 

Будiвлi та споруди - - 11,338  

Iнвестицiйна нерухомiсть - - 4,820  

Компанiя використовувала наступнi методи для визначення справедливої вартостi активiв, 

вiднесених до 2 Рiвня iєрархiї: 

• Справедлива вартiсть iнвестицiй наявних для продажу була розрахована використовуючи вхiднi 

даннi, що можна спостерiгати або пiдтвердити ринковою iнформацiєю; 

• Справедлива вартiсть будiвель та споруд та iнвестицiйної нерухомостi була визначена 

незалежним оцiнювачем з використанням Методу порiвняльного аналiзу продажiв, який включає 

аналiз ринкових цiн продажу аналогiчних об’єктiв нерухомостi. 

Справедлива вартiсть iнвестицiї в акцiї ПрАТ «Страхова компанiя «ПЗУ Україна страхування 

життя», що не котуються на бiржi, вiднесена до 3 рiвня iєрархiї справедливої вартостi. Станом на 

31 грудня 2013 року, 31 грудня 2012 року та 1 сiчня 2012 року справедлива вартiсть iнвестицiї в 

акцiї ПрАТ СК «ПЗУ Україна» становила 56,939 тисячi гривень, 51,234 тисячi гривень та 38,871 

тисячу гривень вiдповiдно. Рух активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю на перiодичнiй 

основi у 3 рiвнi iєрархiї представлений прибутком вiд збiльшення вартостi iнвестицiї за роки, що 

закiнчилися 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року становив вiдповiдно 5,705 тисяч гривень 

та 12,363 тисячi гривень.  

 

Справедлива вартiсть iнвестицiї визначається на основi моделi appraisal value та дисконтованої 

вартостi грошових потокiв, що включає ряд припущень. При визначеннi справедливої вартостi 

використовувалась ставка дисконтування, визначена з урахуванням ризикiв емiтента, у розмiрi 



21,5% та 18% за 2013 та 2012 роки вiдповiдно. Наведена таблиця демонструє чутливiсть моделi до 

змiни ставки дисконтування на 1%: 

 

Припущення 31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року 1 сiчня 2012 року 

Балансова вартiсть % змiни Балансова вартiсть % змiни Балансова вартiсть % змiни 

iнвестицiї iнвестицiї iнвестицiї 

Ставка дисконтування -1% 60,288 5.88% 56,975 11.20% 43,891 12.91% 

Ставка дисконтування +1% 53,923 (5.30%) 46,131 (9.96%) 34,497 (11.26%) 

 

35. ПРИПУЩЕННЯ ПРО БЕЗПЕРЕРВНIСТЬ ДIЯЛЬНОСТI 

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена, виходячи з припущення, що Компанiя буде 

продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому, що має на увазi реалiзацiю активiв та погашення 

зобов’язань в ходi звичайної господарської дiяльностi. 

Починаючи з другої половини 2013 року Україна поглибилася у полiтичну та економiчну. Проте, 

як вiдображено в данiй фiнансовiй звiтностi, чистий прибуток Компанiї за рiк, що закiнчився 31 

грудня 2013 року, склав 11,445 тисяч гривень. Окрiм того, Компанiї вдалося досягти значного 

збiльшення валових страхових премiй i, як наслiдок, долi ринку, в тому числи через залучення 

нових каналiв дистрибуцiї. 

Станом на 31 грудня 2013 року Компанiя дотримувалася Лiцензiйних умов провадження страхової 

дiяльностi, затверджених розпорядженням №40 Державної комiсiї з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг в Українi. Згiдно iз цими умовами, вартiсть чистих активiв страховика, 

створеного у формi акцiонерного товариства, 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 

грудня 2013 року чистi активи Компанiї та статутний капiтал складають 90,359 тисяч гривень та 

17,954 тисячi гривень вiдповiдно. 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року вiдбувся вiдтiк грошових коштiв вiд операцiйної 

дiяльностi в сумi 65,208 тисяч гривень. Однак Компанiя мала чистi надходження грошових коштiв 

вiд iнвестицiйної дiяльностi в розмiрi 32,265 тисяч гривень. Чистий вiдтiк грошових коштiв за рiк, 

що закiнчився 31 грудня 2013 року, склав 32,943 тисяч гривень, оскiльки були суттєво збiльшенi 

вiдрахування до МТСБУ та було проведено оплату перестраховикам нерезидентам за отриманi 

послуги в минулих перiодах. 

Керiвництво Компанiї вважає, що Компанiя матиме достатню пiдтримку акцiонерiв для 

досягнення запланованих показникiв, та що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть в 

майбутньому. 

 

36. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ  

Пiсля 31 грудня 2013 року не вiдбулося жодних подiй, щоб потребували б розкриття у данiй 

фiнансовiй звiтностi.  

Продовження тексту приміток 

Продовження тексту приміток 

Продовження тексту приміток 

 


