Титульний аркуш

25.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор



Шолига З.
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)


Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компан?я "ПЗУ Україна страхування життя"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32456224
4. Місцезнаходження: 04053, Шевченкiвський р-н, м. Київ, Сiчових Стрiльцiв, 40
5. Міжміський код, телефон та факс: 0442386238, 0445810455
6. Адреса електронної пошти: for-pzu@pzu.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
https://www.pzu.com.ua/ru/about/finance/personal-information.html
24.04.2019

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

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

5. Інформація про рейтингове агентство

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

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції емітента

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

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

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

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

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

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

1) інформація про випуски акцій емітента

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

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

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

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

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

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

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

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

26. Інформація вчинення значних правочинів

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

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

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

32. Твердження щодо річної інформації

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

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

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

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
Iнформацiя про одержанi лiцензiї не є обов'язковою для заповнення.  В Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря.Рейтингове агенство для присвоєння рейтингу в компанiї не залучалось. Фiлiали вiдсутнi. Судовi справи вiдсутнi. Штрафнi санкцiї вiдсутнi. Посадовi особи не володiють акцiями емiтента.  Винагороди та компенсацiї посадовим особам при звiльненнi не виплачквались. Акцiонери яким належать голосуючi акцiї не змiнювались. Акцiї та iншi цiннi папери у 2018 роцi емiтентом не випускались. Власнi акцiї емiтентом у 2018 роцi не придбавались. Працiвники емiтента не володiють акцiями та цiнними паперами емiтента. Вiдсутнi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.Дивiденди в 2018 роцi не виплачувались. Iнформацiя про прийняття рiшення про попередне надання згоди на вчинення значних правочинiв не є обов'язковою для заповнення. Iнформацiя про значнi правочини та правочини що до вчинення яких є заiнтересованiсть не є обов'язковою для заповнення. Iнформацiя про укладення акцiонернiх або кормопативних договорiв вiдсутня. Емiтентом не укладались договори та/або правочини, умовою чинностi яких є заiнтересованiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Страхова компан?я "ПЗУ Україна страхування життя"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	А01 № 623446
3. Дата проведення державної реєстрації
	08.04.2003
4. Територія (область)
	м.Київ
5. Статутний капітал (грн) 
	32539914
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	101
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	65.11 - страхування життя
	65.20 - перестрахування
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ "ОТП Банк"
2) МФО банку
	300528
3) Поточний рахунок
	26508001334138
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	АТ "ОТП Банк"
5) МФО банку
	300528
6) Поточний рахунок
	26508001334138

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


XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ПрАТ "CK "ПЗУ Україна Страхування Життя" (надалi - "Товариство") - приватне акцiонерне товариство, яке було створене 8 квiтня 2003 року як Вiдкрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "СКАЙД-ВЕСТ-Життя" вiдповiдно до вимог українського законодавства.
У 2005 роцi Товариство змiнило назву на Вiдкрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна Страхування Життя". У 2009 роцi Товариство змiнило свiй юридичний статус на Приватне акцiонерне товариство. 
На 31 грудня 2018 р. в Товариствi працювали 49 штатних працiвникiв та 184 страхових агенти (31 грудня 2017 р.: 48 штатних працiвникiв та 182 страхових агентiв).
На 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. кiнцевою контролюючою стороною Товариства є компанiя "Powszechny Zak?ad Ubezpiecze? SA", Польща, акцiї якої котируються на Варшавськiй Фондовiй Бiржi. Кiнцева контролююча сторона готує та публiкує консолiдовану фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Юридична адреса Товариства: 04053, Україна, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 42.

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя" є страховою компанiєю, метою дiяльностi якої є здiйснення страхової дiяльностi для одержання прибутку. Предметом дiяльностi Товариства є надання послуг зi страхування життя, перестрахування, надання послуг для iнших страховикiв на пiдставi укладених угод якщо це пов'язано з видами дiяльностi страховика. Товариство здiйснює дiяльнiсть згiдно з одержаною лiцензiєю, яка була поновлена у зв'язку з юридичною перереєстрацiєю проведеною у 2009 роцi.
Органами управлiння Товариства є:
-	Загальнi збори , якi являються вищим органом Товариства;
-	Наглядова рада , яка забезпечує захист прав акцiонерiв, а також контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора;
-	Генеральний директор є Виконавчим органом Товариства  i здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, перiод каденцiї якого охоплює три наступнi повнi роки;
-	Ревiзiйна комiсiя Товариства , яка здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
Генеральний директор призначається i звiльняється Наглядовою Радою. Призначення вiдбувається пiсля проходження квалiфiкацiйного вiдбору, що спрямований на перевiрку та оцiнювання навичок кандидата та вiдбiр найкращого кандидата.
19 квiтня 2017 року Наглядова Рада призначила Збiгнева Шолигу на посаду Генерального директора на наступну каденцiю, передбачену Статутом, починаючи з 01 червня 2017 року.
Наказом вiд 2 грудня 2018 року була введена в дiю нова органiзацiйна структура ПрАТ "СК"ПЗУ Україна страхування життя".


Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середня чисельнiсть постiйно працюючих робiтникiв складає 101 чоловiк.
Середня чисельнiсть працiвниеiв якi працюють на умовах неповного робочого часу 40 чоловiк.
Середня чисельнiсть працюючих робiтникiв за сумiсництвом складає 52 чоловiк.
Фонд оплати працi складає 20860 ,0 тис. грн.  Кадрової програми емiтента, спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв на пiдприємствi немає. 


Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Лiга страхових органiзацiй України.
Адреса:Україна, 02660, м. Київ-02, МСП-660, вул. Марини Раскової, 11А, офiс 500.
Здiйснює функцiї член лiги страхових органiзацiй України. 
Термiн участi на перiод здiйснення страхової дiяльностi.

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

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Особливостi складання першої фiнансової звiтностi за МСФЗ визначається Товариством у вiдповiдностi з МСФЗ №1 <Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi> з урахуванням норм, викладених в Iнформацiйному повiдомленнi ДКРРФПУ <Щодо переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi небанкiвськими фiнансовими установами>, що затверджено Розпорядженням №84 вiд 07.02.2012р. ( далi Повiдомлення).
З урахуванням iнформацiї, яка викладена у Повiдомленнi, Товариство обирає датою переходу на МСФЗ 01.01.2012р.
В 2012р.Товариство складало попередню фiнансову звiтнiсть за МСФЗ. Даннi попередньої фiнансової звiтностi складеної в 2012 р. на основi МСФЗ будуть використанi у якостi порiвняльних даних для складання повних фiнансових звiтiв за МСФЗ за звiтнi перiоди 2013р.
При складаннi фiнансової звiтностi на основi МСФЗ за 2015 р. Товариство застосовує МСФЗ, що будуть чиннi на 31.12.2014р., з урахуванням виняткiв, визначених у МСФЗ №1 та якi офiцiйно опублiкованi на веб-сайтi МФУ.
Рiзницi, якi вникали внаслiдок застосування вимог МСФО до операцiй та подiй при здiйсненi трансформацiї Балансу станом на 01.01.2012 р., вiдображаються Товариством у складi нерозподiленого прибутку (збитку).
До основних засобiв згiдно МСБО 16 вiдносити матерiальнi об'єкти, якi утримуються для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг, здавання в оренду або для адмiнiстративних цiлей, очiкуваний строк використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та первiсна вартiсть яких бiльша за 2500 грн. 
Основнi засоби зараховувати на баланс по первиннiй вартостi що складається:
-цiни його придбання,включаючи iмпортнi мита та невiдшкодованi податки на придбання пiсля вирахування торгових та цiнових знижок;
-будь-яких витрат, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiднiй для експлуатацiї.
Нарахування амортизацiї за основними засобами здiйснювати прямолiнiйним методом на протязi строку корисного використання об`єкту, який встановлювати по кожному об'єкту окремо в момент його зарахування на баланс та вiдображати в актi вводу об'єкта в експлуатацiю.
Класифiкацiю, норми амортизацiї i лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв встановити по групам:
Будiвлi та капiтальнi вкладення 2%
Комп'ютерне та офiсне обладнання 25%
Транспортнi засоби 14%
Меблi та устаткування 20%
Нематерiальнi активи 10-20%

Облiковою одиницею бухгалтерського облiку основних засобiв вважати об'єкт основних засобiв.
Вiдповiдно до п. 31 МСБО 16 <Будiвлi та споруди> облiковувати пiсля їх визнання за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки. Переоцiнки проводити один раз на рiк при складаннi рiчного звiту. Всi iншi основнi засоби облiковувати пiсля їх визнання вiдповiдно до п. 30 МСБО 16 за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої суми амортизацiї та збитку вiд зменшення корисностi.
Дооцiнка будiвель та споруд вiдноситься на збiльшення капiталу Товариства (накопичується за статтею <Дооцiнка>), при цьому сума дооцiнки в межах ранiше проведеної уцiнки включається в звiт про прибутки i збитки, тобто збiльшує прибуток звiтного перiоду i вiдноситься до iншого сукупного доходу.
Уцiнка визначається витратою перiоду, зменшує фiнансовий результат i вiдображається у звiтi про прибутки i збитки, при цьому сума уцiнки в межах ранiше зробленої дооцiнки вiдноситься на зменшення капiталу. 
Iнвестицiйною нерухомiстю вважати власнi або орендованi на умовах фiнансової оренди земельнi дiлянки, будiвлi, споруди, якi розташовуються на землi, утримуванi з метою отримання орендних платежiв та/або збiльшення власного капiталу, а не для виробництва та постачання товарiв, надання послуг, адмiнiстративної мети або продажу в процесi звичайної дiяльностi.
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому вiд її використання економiчнi вигоди у виглядi орендних платежiв та/або збiльшення власного капiталу, та її первiсна вартiсть може бути достовiрно визначена. 
Компанiя на дату балансу вiдображає у фiнансовiй звiтностi iнвестицiйну нерухомiсть за справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть iнвестицiйну нерухомiсть визначається на пiдставi Звiту, який надають професiйнi оцiнщики на дату рiчної звiтностi. 
Сума збiльшення або зменшення справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi на дату балансу вiдображається у складi iншого операцiйного доходу або iнших витрат операцiйної дiяльностi вiдповiдно. 
Вважати матерiальнi активи з термiном корисного використання (експлуатацiї) понад один рiк вартiстю до 2500 грн.(за одиницю по цiнi придбання) малоцiнними необоротними матерiальними активами (МНМА). 
Амортизацiю на МНМА нараховувати в розмiрi 100% вартостi об`єкта МНМА при передачi об'єкта в експлуатацiю.
Облiк та первiсну оцiнку запасiв (матерiалiв, сировини, палива, комплектуючих виробiв тощо) визначати згiдно з МСБО 2 <Запаси>.
Облiковою одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати їх найменування.
Первiсною оцiнкою нематерiального активу вважати його собiвартiсть. Пiсля визнання для оцiнки нематерiального активу використовувати модель собiвартостi, яка передбачає вiдображення нематерiального активу в балансi за його собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизувати лише нематерiальний актив, який має обмежений перiод корисного використання. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювати прямолiнiйним методом. 
Вiдповiдно до МСБО 32 <Фiнансовi iнструменти: подання> вважати фiнансовим iнструментом будь-який контракт, який призводить до фiнансового активу одного пiдприємства i фiнансового зобов'язання або iнструменту капiталу iншого пiдприємства.
Вiдповiдно до МСБО 39 <Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка> до фiнансових активiв вiдносити:
- грошовi кошти;
- дебiторську заборгованiсть за реалiзованi товари (послуги);
- iнвестицiї в iнструменти капiталу;
- iнвестицiї в борговi iнструменти;
- похiднi активи.
Фiнансовi активи класифiкуються за чотирма категорiями:
- фiнансовi активи за справедливою вартiстю (з вiдображенням переоцiнки у складi прибуткiв i збиткiв);
- iнвестицiї, утримуванi до погашення - активи з фiнансовими платежами, якi пiдлягають визначенню, а також фiксованим термiном погашення, що їх Товариство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до термiну погашення, iншi, нiж позики та дебiторська заборгованiсть. Включати їх до складу необоротних активiв, за винятком випадкiв, коли термiн їх погашення складає менше нiж 12 мiсяцiв вiд дати балансу, та вiдображати на дату балансу за амортизованою собiвартiстю.
- фiнансовi активи, доступнi для продажу - вiдповiдно до МСФЗ 5 включати до складу оборотних активiв, якщо керiвництво має намiр реалiзувати їх протягом 12 мiсяцiв вiд дати балансу та оцiнювати на дату балансу за найменшою з двох оцiнок: балансовою вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Цiннi папери, доступнi для продажу, в майбутнiх перiодах облiковувати за справедливою вартiстю, що визначається на основi їх ринкової вартостi на дату балансу. Для цiнних паперiв, що не знаходяться в обiгу на ринку, справедливу вартiсть визначати на основi ринкової вартостi цiнних паперiв, що мають аналогiчний кредитний ризик та/або термiн погашення, а в iнших випадках - на основi частки в чистих активах пiдприємства, що iнвестується.
- позики та дебiторська заборгованiсть. 
Виходячи з норм МСБО 39 iнвестицiї в СК <ПЗУ Україна> вважати iнвестицiєю в дольовi фiнансовi iнструменти (iнструменти власного капiталу) та облiковувати на рахунку 1402% <Дольовi фiнансовi iнструменти> за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибутки i збитки. Для визначення справедливої вартостi використовувати методи оцiнювання. Суми дивiдендiв визнавати доходами звiтного перiоду, в якому встановлено право iнвестора на їх отримання.
До грошових коштiв та їх еквiвалентiв вiдповiдно до МСБО 7 <Звiт про рух грошових коштiв> вiдносити:
- кошти у касi;
- грошовi кошти на поточних рахунках у банку;
- грошовi кошти в дорозi;
- депозити до запитання;
- строковi депозити з термiном погашення меншим нiж 100 днiв.
14.10.6. Дебiторську заборгованiсть первiсно визнавати за чистою вартiстю реалiзацiї, а пiсля первiсного визнання за справедливою вартiстю (а треба за амортизованою вартiстю, застосовуючи ефективний вiдсоток) за вирахуванням резервiв пiд сумнiвнi борги. Змiну резерву сумнiвних боргiв вiдображати у фiнансовiй звiтностi через прибутки або збитки. 
- Формувати резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи, послуги, що облiковується на бухгалтерському рахунку 3601101101 на останню дату календарного року. Товариство розраховує величину резерву сумнiвних боргiв iз застосуванням коефiцiєнту питомої ваги безнадiйних боргiв у чистому доходi.
В балансi дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги визнавати за чистою вартiстю реалiзацiї, що дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi за мiнусом резерву сумнiвних та безнадiйних боргiв. 
Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги з активiв здiйснювати з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв, а в разi його недостатностi списувати з активiв на iншi операцiйнi витрати.
Поточну дебiторську заборгованiсть, що облiковується на iнших рахунках бухгалтерського облiку, у випадку визнання її безнадiйною списувати з балансу та вiдображати в складi iнших операцiйних витрат.
Вiдповiдно до МСФЗ 4 <Страховi контракти> вважати страховим договiр, згiдно якому одна сторона (страховик) приймає значнi страховi ризики вiд iншої сторони (страхувальника), погодившись надати компенсацiю страхувальнику, якщо визначена непевна майбутня подiя (страховий випадок) негативно вплине на страхувальника.
На виконання п. 14 МСФЗ 4 виконувати наступнi критерiї:
- проводити перевiрку адекватностi страхових зобов'язань, оцiнюючи їх без дисконтування вiдповiдно до п.25 стандарту;
- вилучати страхове зобов'язання зi свого звiту про фiнансовий стан якщо i тiльки якщо воно припиняється - тобто коли передбачене контрактом зобов'язання виконується, скасовується або закiнчується термiн його дiї;
- не проводити згортання активiв перестрахування проти вiдповiдних страхових зобов'язань або доходiв/витрат за договорами перестрахування проти витрат/доходiв за вiдповiдними страховими контрактами;
- перевiряти активи страхування на зменшення корисностi;
- не визнавати як зобов'язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду (резерв катастроф та резерв коливань збитковостi).
Кориснiсть активу перестрахування зменшувати якщо i тiльки якщо є об'єктивне свiдчення, що внаслiдок подiї, яка вiдбулася пiсля первiсного визнання активу перестрахування, цедент може не отримати всi суми, якi повиннi йому сплачуватися за умовами контракту; та вплив такої подiї на суми, якi отримає цедент вiд перестраховика, можна достовiрно оцiнити. 

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

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

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

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

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

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

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

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Український страховий ринок можна вважати досить роздробленим - на кiнець вересня 2018 року на ньому дiяло 285 страхових компанiй (з яких 31 надавали послуги iз страхування життя). За 9 мiсяцiв 2018 р. у порiвняннi за аналогiчним перiодом 2017 року загальна кiлькiсть компанiй зменшилася на 11 СК (з яких 3 надавали послуги iз страхування життя). Незважаючи на досить велику кiлькiсть страхових компанiй, станом на 31.09.2018 року ТОП 100 компанiй майнового та iнших видiв особистого страхування забезпечували 98% валової страхової премiї цiлого ринку, а у випадку компанiй зi страхування життя ТОП 10 компанiй  генерували 96,7% валової страхової премiї.
Страховi компанiї, що займаються страхуванням життя в цей же перiод зiбрали пiдписану премiю брутто у сумi 2,7 млрд UAH, що означає збiльшення на 35,6% порiвняно з 3 кварталами 2017 року. За 9 мiсяцiв 2018 р. порiвняно з 9 мiсяцями 2017 р., пiдписана премiя з ризикового страхування життя збiльшилась на 56,4%, за договорами накопичувального страхування - збiльшилася на 22,7%. За структурою пiдписаної премiї 96,7% надiйшло вiд фiзичних осiб (на 0,9% бiльше, нiж у вiдповiдний перiод 2017 року). Порiвняно до минулого року загальна кiлькiсть застрахованих осiб зросла на 0,3% (станом на 30.09.2018 р.).
На ринку страхування життя ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" пiсля 3 кварталу 2018 року зайняло п'яте мiсце з часткою у ринку на рiвнi 11% (збiльшення на 0,6 п.п. порiвняно до попереднього року). 
Пiдписана премiя брутто, зiбрана ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" у 2018 роцi склала 413 млн гривень i була вище на 37,8% порiвняно до 2017 року. Це зростання було досягнуто завдяки брокерському каналу та каналу банкiвського страхування.
У 2018 роцi ринок страхування України функцiонував у складних умовах у зв'язку iз все ще слабкою економiкою країни та низькою активнiстю клiєнтiв. Ринок все ще характеризувався високим рiвнем витрат, пов'язаних з продажем страхових продуктiв, проблемами частини страхових компанiй щодо забезпечення поточної лiквiдностi, а також зниженням рiвня довiри з боку фiзичних осiб, зумовленим проблемами, пов'язаними з лiквiднiстю частини банкiвської системи.
Започаткований у 2014 роцi, тренд вибору клiєнтами надiйних i платоспроможних страховикiв за участi захiдного капiталу, поступово змiнювався на користь цiнового критерiю. 
Товариство планує в 2019 роцi розвивати всi напрямки бiзнесу, що забезпечить залучення бiльшої кiлькостi клiєнтiв i як результат зростання надходження страхових  премiй.
Зростання надходження страхових премiй планується не нижче загальної динамiки, яку буде демонструвати ринок страхування життя в Українi. Фiнансовим планом товариства передбачено отримання в 2019 роцi страхових премiй в об'ємi 467 442 тис. грн., досягнення фiнансового результату у розмiрi 45 172,1 тис.грн. та  утримання части ринку на рiвнi 11,7


Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
В 2018 роцi Товариство впровадило наступнi розробки.
Виконано перший етап iнвест-проекту вдосконалення систем iнформацiйного захисту IT-комплексу ПЗУ Україна на 2018-19 рр. (захист периметру IТ-середовища та впровадження комплексної системи резервного копiювання/вiдновлення даних): етап виконано частково, що викликано суттєвим скороченням iнвестицiйної частини бюджету IТ на 2018р.; в зв'язку з цим, план iнвест-проекту змiнено в розрахунку на три роки (2018-20).
В 2018 роцi в управлiннi обслуговування договорiв страхування стартував проект "Створення електронного архiву (ЕА) документiв (лайф)". В рамках цього проекту при спiвпрацi з департаментом IТ були сформульованi основнi вимоги до архiтектури та функцiоналу ЕА, на тендернiй основi обрано пiдрядника з поставки програмного забезпечення (Конiка Мiнолта), з яким були погодженi етапи робiт по впровадженню ПЗ та укладений вiдповiдний договiр. Особлива увага була придiлена таким основним функцiям ЕА як автоматичне створення та стандартизацiя папок в ЕА, забезпеченню можливостi зберiгання документiв у рiзних форматах, системi доступiв, стандартизацiї назв документiв, одночасному вiдображенню збережених документiв в ЕА та Корпоративнiй iнформацiйнiй системi (КIS). Також було впроваджено автоматичне зберiгання в ЕА копiй документiв, якi формуються iз KIS: договори страхування, страховi свiдоцтва, листи клiєнтам i т.п. Важливою функцiю ЕА є функцiя "розумного сканування", яка дозволяє безпосередньо пiд час сканування документу присвоїти йому стандартизовану назву та розмiстити у архiвi у вiдповiдну папку, а також вiдслiдковувати помилковi сканування, вести журнал користувачiв, якi проводять сканування.
Станом 01.01.2019 року функцiонал ЕА використовується в повному обсязi та проходить перевiрку в робочiй експлуатацiї на постiйнiй основi. Впровадження ЕА пiдвищує ефективнiсть роботи та зменшує час пошуку документiв, як пiд час пiдготовки страхових актiв так i при внесеннi змiн до договорiв страхування. Iз впровадженням ЕА значно зменшилась кiлькiсть паперових копiй документiв та витрати на їх виготовлення та зберiгання. Наразi до ЕА додаються документи по нових iндивiдуальних договорах страхування (Заяви на страхування, страховi Свiдоцтва, медичнi довiдки) та документи, пов'язанi iз внесенням змiн до iснуючих договорiв, якi формуються або обробляються Товариством. Наступний етап розвитку ЕА - сканування до архiву справ по страховим виплатам та документiв попереднiх рокiв.
Впровадження проекту "Створення електронного архiву (ЕА) документiв (лайф)" фiнансувалось Товариством за власний рахунок , витрати в 2018 роцi склали 281,8 тис. грн.


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


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Генеральний директор
Генеральний директор дiє одноособово.
Генеральний Директор - Шолика Збiгнев Кшиштоф
Ревiзор
Ревiзор виконує функцiї наглядової ради одноособово.
Ревiзор - Парадовський Войчех
Наглядова рада
До складу Наглядової ради входить Голова Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради, Секретар Наглядової ради та чотири Члени наглядової ради.
Голова Наглядової ради - Кузємський Лешек
Засткпник Голови Наглядової ради - Павел Гжешiк
Секретар Наглядової ради - Дарiуш Лясоцький
Член Наглядової ради - Мiлевська Катажина
Член Наглядової ради - Лешек Маньк
Член Наглядової ради - Гелензевський Роман
Член Наглядової ради - Монiка Патира

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Шолига Збiгнев Кшиштоф
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1955
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	36
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Член Правлiння ПрАТ СК "ПЗУ Україна", 20782312, Член Правлiння ПрАТ СК "ПЗУ Україна"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.06.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	Генеральний директор надiлений повноваженнями та виконує свої обов'язкi в рамках статуту товариства. Змiна у персональному складi на протязi 2017 року не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи складає 13 рокiв. Окрiм посади Генерального директора ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" обiймав посаду Члена правлiння ПрАТ СК "ПЗУ Україна".Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Мартиненко Лариса Петрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1966
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	32
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Директор управлiння бухгалтерського облiку ПрАТ СК "ПЗУ Україна", 20782312, Директор управлiння бухгалтерського облiку ПрАТ СК "ПЗУ Україна"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	03.04.2011, обрано на невизначений термiн
9) Опис
	Повноваження та обов'язки згiдно статуту. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

1) Посада
	Ревiзор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Парадовський Войчех
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1968
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	20
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Директор управлiння бухгалтерських операцiй групи ПЗУ СА, 00000000, Директор управлiння бухгалтерських операцiй групи ПЗУ
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	16.02.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 44 вiд 16.02.2017 року) було обрано на посаду Ревiзор. Повноваження та обов'язки надає згiдно статуту. Надає послуги на пiдставi безоплатного договору. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

1) Посада
	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Кузємський Лешек
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1964
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	27
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Директор зi  страхування медичних об'єктiв ПЗУ СА, 00000000, Директор зi  страхування медичних об'єктiв ПЗУ СА
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	16.02.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	На пiдставi повiдомлення акцiонера вiд 22.08.2017 про замiну Члена Наглядової ради, обраного як представника акцiонера, з 22.08.2017 року був включений до складу Наглядової ради. Згiдно Рiшення Наглядової ради № 15/2017 вiд 23.08.2017 року був обраний Головою  Наглядової ради. Повноваження та обов'язки надає згiдно статуту. Надає послуги на пiдставi безоплатного договору. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 25 рокiв. Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Є представником акцiонера.

1) Посада
	Заступник Голови Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Павел Гжешiк
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1963
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	34
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Iндивiдуальна юридична практика., 00000000, Iндивiдуальна юридична практика.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	16.02.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 44 вiд 16.02.2017 року) було обрано на посаду Члена Наглядової ради. Повноваження та обов'язки надає згiдно статуту. Надає послуги на пiдставi безоплатного договору. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 34 рокiв. Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.Є представником акцiонера.

1) Посада
	Секретар Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Дарiуш Лясоцький
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1978
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	12
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Iндивiдуальна юридична практика., 00000000, Iндивiдуальна юридична практика.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	16.02.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 44 вiд 16.02.2017 року) було обрано на посаду Члена Наглядової ради. Згiдно Рiшення Наглядової ради № 16/2017 вiд 23.08.2017 року був обраний Заступником голови  Наглядової ради. Повноваження та обов'язки надає згiдно статуту. Надає послуги на пiдставi безоплатного договору. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 12 рокiв. Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.Є представником акцiонера.

1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Мiлевська Катажина
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1984
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	10
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Iндивiдуальна юридична практика., 00000000, Iндивiдуальна юридична практика.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	16.02.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 44 вiд 16.02.2017 року) було обрано на посаду Члена Наглядової ради. Згiдно Рiшення Наглядової ради № 6/2017 вiд 16.03.2017 року був обраний Заступником голови  Наглядової ради.  Повноваження та обов'язки надає згiдно статуту. Надає послуги на пiдставi оплатного договору. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.Є представником акцiонера.

1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Гелензевський Роман
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1954
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	37
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Iндивiдуальна юридична практика., 00000000, Iндивiдуальна юридична практика.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	16.02.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 44 вiд 16.02.2017 року) було обрано на посаду Члена Наглядової ради. Повноваження та обов'язки надає згiдно статуту. Надає послуги на пiдставi оплатного договору. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 37 рокiв. Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.Є представником акцiонера.

1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Лешек Маньк
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1980
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	16
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Iндивiдуальна юридична практика., 00000000, Iндивiдуальна юридична практика.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	16.02.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	Рiшенням зборiв акцiонерiв (Протокол № 44 вiд 16.02.2017 року) було обрано на посаду Члена Наглядової ради. Повноваження та обов'язки надає згiдно статуту. Надає послуги на пiдставi оплатного договору. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 16 рокiв. Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.Є представником акцiонера.

1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Монiка Патира
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1970
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	23
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Кординатор з питань нагляду за iноземними товариствами ПЗУ СА., 00000000, Кординатор з питань нагляду за iноземними товариствами ПЗУ СА.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	30.05.2017, обрано 3 роки
9) Опис
	Обрана на пiдставi повiдомлення акцiонера вiд 30.05.2018 про замiну Члена Наглядової ради, обраного як представника акцiонера. Повноваження та обов'язки надає згiдно статуту. Надає послуги на пiдставi безоплатного договору. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.Є представником акцiонера.

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


Усього
99,999999

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Український страховий ринок можна вважати досить роздробленим - на кiнець вересня 2018 року на ньому дiяло 285 страхових компанiй (з яких 31 надавали послуги iз страхування життя). За 9 мiсяцiв 2018 р. у порiвняннi за аналогiчним перiодом 2017 року загальна кiлькiсть компанiй зменшилася на 11 СК (з яких 3 надавали послуги iз страхування життя). Незважаючи на досить велику кiлькiсть страхових компанiй, станом на 31.09.2018 року ТОП 100 компанiй майнового та iнших видiв особистого страхування забезпечували 98% валової страхової премiї цiлого ринку, а у випадку компанiй зi страхування життя ТОП 10 компанiй  генерували 96,7% валової страхової премiї.
Страховi компанiї, що займаються страхуванням життя в цей же перiод зiбрали пiдписану премiю брутто у сумi 2,7 млрд UAH, що означає збiльшення на 35,6% порiвняно з 3 кварталами 2017 року. За 9 мiсяцiв 2018 р. порiвняно з 9 мiсяцями 2017 р., пiдписана премiя з ризикового страхування життя збiльшилась на 56,4%, за договорами накопичувального страхування - збiльшилася на 22,7%. За структурою пiдписаної премiї 96,7% надiйшло вiд фiзичних осiб (на 0,9% бiльше, нiж у вiдповiдний перiод 2017 року). Порiвняно до минулого року загальна кiлькiсть застрахованих осiб зросла на 0,3% (станом на 30.09.2018 р.).
На ринку страхування життя ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" пiсля 3 кварталу 2018 року зайняло п'яте мiсце з часткою у ринку на рiвнi 11% (збiльшення на 0,6 п.п. порiвняно до попереднього року). 
Пiдписана премiя брутто, зiбрана ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" у 2018 роцi склала 413 млн гривень i була вище на 37,8% порiвняно до 2017 року. Це зростання було досягнуто завдяки брокерському каналу та каналу банкiвського страхування.
У 2018 роцi ринок страхування України функцiонував у складних умовах у зв'язку iз все ще слабкою економiкою країни та низькою активнiстю клiєнтiв. Ринок все ще характеризувався високим рiвнем витрат, пов'язаних з продажем страхових продуктiв, проблемами частини страхових компанiй щодо забезпечення поточної лiквiдностi, а також зниженням рiвня довiри з боку фiзичних осiб, зумовленим проблемами, пов'язаними з лiквiднiстю частини банкiвської системи.


2. Інформація про розвиток емітента
Започаткований у 2014 роцi, тренд вибору клiєнтами надiйних i платоспроможних страховикiв за участi захiдного капiталу, поступово змiнювався на користь цiнового критерiю. 
Товариство планує в 2019 роцi розвивати всi напрямки бiзнесу, що забезпечить залучення бiльшої кiлькостi клiєнтiв i як результат зростання надходження страхових  премiй.
Зростання надходження страхових премiй планується не нижче загальної динамiки, яку буде демонструвати ринок страхування життя в Українi. Фiнансовим планом товариства передбачено отримання в 2019 роцi страхових премiй в об'ємi 467 442 тис. грн., досягнення фiнансового результату у розмiрi 45 172,1 тис.грн. та  утримання части ринку на рiвнi 11,7%.


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

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Управлiння ризиками є фундаментальним для страхового бiзнесу i є суттєвим елементом операцiй Товариства. Основнi ризики, з якими стикається Товариство - це ринковий ризик, кредитний ризик та ризик лiквiдностi.
Товариство намагається пiдтримувати стабiльний рiвень капiталу з метою забезпечення довiри з боку iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також сталого розвитку бiзнесу в майбутньому. Товариство здiйснює монiторинг доходностi капiталу, який вона розраховує як вiдношення чистих операцiйних доходiв до загальної суми власного капiталу.
Полiтики управлiння ризиками Товариства призначенi для виявлення, аналiзу та управлiння ризиками, з якими стикається Товариство, для встановлення належних лiмiтiв ризику i системи контролю, для постiйного монiторингу рiвнiв ризику i дотримання лiмiтiв. Полiтики i процедури управлiння ризиками постiйно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов, продуктiв i послуг, що пропонуються, та провiдних практик. 
З метою ефективного управлiння ризиками в Товариствi було розроблено ряд показникiв, якi протягом 2018р. пiдлягали постiйному монiторингу та контролю. Основним серед таких показникiв є ризик-апетит, який визначається як мiнiмальна величина власних коштiв, що забезпечують необхiдний рiвень коефiцiєнта платоспроможностi. У 2018 роцi Товариство виконало цей показник.
При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство систематизує ризики за такою класифiкацiєю:
1. Андерайтинговий ризик, що мiстить у собi ризик недостатностi страхових премiй i резервiв, катастрофiчний ризик, а також ризик страхування здоров'я.
2. Ринковий ризик, який включає в себе ризик iнвестицiй в акцiї, ризик процентної ставки, валютний ризик, ризик спреду, майновий ризик, ризик ринкової концентрацiї.
3. Ризик дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед Товариством.
4. Операцiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу; у рамках даного ризику видiляються наступнi категорiї: ризик безпеки, юридичний ризик, ризик персоналу та ризик IТ.
5. Ризик учасника фiнансової групи - ризик негативного впливу на фiнансовий стан Компанiї- учасника фiнансової групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого учасника групи, до складу якої входить Компанiя.


2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Крiм того, для оперативного контролю та управлiння ризиками в Товариствi розраховується ряд iндикаторiв, якi наприкiнцi 2018р. були переглянутi та актуалiзованi з метою удосконалення системи управлiння ризиками.
Ще одним iнструментом для визначення вразливостi Товариства до ризикiв є стрес-тестування. Товариство проводить щорiчнi стрес-тести вiдповiдно до методологiї, затвердженої регулятивним органом. Згiдно результатiв проведеного стрес-тестування найбiльший вплив на Товариство можуть мати стресовi подiї, пов'язанi зi збiльшенням страхових вiдшкодувань та змiною обмiнного курсу.
З метою зниження ризику настання подiй, пов'язаних зi збiльшенням виплат, використовувались виважена андерайтингова полiтика та полiтика резервування, а також такi iнструменти, як перестрахування, цiноутворення, диверсифiкацiя портфеля, статистичнi методи та оперативний монiторинг. Для управлiння валютним ризиком Товариство здiйснювало збалансування валютного спiввiдношення мiж валютними активами та пасивами, збiльшувало валютнi активи шляхом купiвлi облiгацiй, номiнованих у валютi, обмежувало валютнi ризики в договорах мiжнародного страхування.
Також до основних ризикiв, на якi наражається Товариство, вiдносились системнi ризики, що випливали iз ситуацiї у сферi проведення операцiї об'єднаних сил (ООС) на Сходi України. Для обмеження таких ризикiв дана територiя була виключена зi страхового покриття. На цiй територiї вiдсутнi вiдокремленi пiдроздiли Товариства.  

Крiм того, серед основних ризикiв Товариство вiдзначало операцiйнi ризики, в тому числi змiни у правовiй системi, кадровi ризики, ризики у IТ сферi. Для управлiння операцiйним ризиком здiйснювались, зокрема, наступнi заходи: була розроблена i реалiзовувалася дорожня карта в сферi IТ, здiйснювались iнвестицiї в удосконалення IТ системи Товариства, проводився аналiз причин звiльнення працiвникiв, реалiзовувались фiнансовi, органiзацiйнi i соцiальнi заходи, спрямованi на утримання персоналу, здiйснювався постiйний монiторинг та аналiз змiн у законодавствi, Товариство брало участь у страхових асоцiацiях, робочих групах з метою аналiзу проектiв законодавчих актiв та надання рекомендацiй.


4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Кодекс корпоративного управлiння вiд 24.01.2017 року.

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


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

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


3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
26.04.2018
Кворум зборів
100
Опис
1.Про обрання лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Про обрання Голови та секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3.Прийняття рiшення про затвердження результатiв дiяльностi ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2017 рiк за наслiдками розгляду звiту Генерального директора ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя".
4.Прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту Генерального директора ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" про витрати на представницькi цiлi, витрати на юридичнi, маркетинговi послуги, послуги з органiзацiї зв'язкiв з громадськiстю та суспiльної комунiкацiї, консультацiйнi послуги з питань управлiння у 2017 роцi.
5.Прийняття рiшення про затвердження результатiв дiяльностi ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2017 рiк за наслiдками розгляду звiту та висновку Ревiзора ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя".
6.Прийняття рiшення про затвердження результатiв дiяльностi ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2017 рiк за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя".
7.Затвердження рiчного звiту ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2017 рiк.
8.Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2017 рiк.
9.Про погодження вчинення Товариством значного правочину (правочинiв).
10.Про внесення змiн та доповнень до принципiв формування винагороди членiв Наглядової ради ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя".

Всi питання, що розглядались на зборах акцiонерiв були розглянутi та прийнятi акцiонерами (представниками). Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавав акцiонер. Iнiцiатором проведення зборiв виступав акцiонер.



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

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

X
Акціонери
X

Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)


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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій
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 (зазначити)


Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)


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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

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

Інше (зазначити)


У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів
0
членів наглядової ради - представників акціонерів
7
членів наглядової ради - незалежних директорів
0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
З питань аудиту

X
З питань призначень

X
З винагород

X
Інше (зазначити)


Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: 

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член


Так
Ні
 Кузємський Лешек
Голова Наглядової ради

X
Опис:


Павел Гжешiк
Засткпник Голови Наглядової ради

X
Опис:



Член Наглядової ради - Монiка Патира
Дарiуш Лясоцький
Секретар Наглядової ради

X
Опис:

Мiлевська Катажина
Член Наглядової ради

X
Опис:

Лешек Маньк
Член Наглядової ради

X
Опис:

Гелензевський Роман
Член Наглядової ради

X
Опис:

 Монiка Патира
Член Наглядової ради

X
Опис:


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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (зазначити)


X

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

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

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

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

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

X
Інше (зазначити)


Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Проводилось 5 засiдань Наглядової ради. На засiданнях наглядової ради приймались рiшення з органiзацiйних питань.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
Інше (запишіть)


Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки
Генеральний директор - Шолига Збiгнев Кшиштоф
Здiйснює оперативне управлiння справими.
Опис
Генеральний директор в межах своєї компетенцiї здiйснює оперативне управлiння справами в порядку передбаченому статутом.

Примітки
 

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  3

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про акції акціонерного товариства
X

Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)


Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
так
так
так
так
так
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
так
Статут та внутрішні документи
так
ні
так
так
ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
так
ні
так
ні
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
так
ні
ні
ні
ні

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

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

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 незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X

Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Інше (зазначити)


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

Так
Ні
З власної ініціативи

X
За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

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

X
Інше (зазначити)


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

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

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

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

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Посадовi особи емiтента призначаються та звiльняються в порядку передбаченому статутом.

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

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Звiт незалежних аудиторiв

Правлiнню 
Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"  ("Компанiя"), яка складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2018 р., звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик та iншу пояснювальну iнформацiю. 
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2018 р. та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") та вимог законодавства України щодо фiнансового звiтування.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.




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





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

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

-	оцiнку методологiї, моделей та припущень Компанiї, використаних при оцiнцi величини страхових резервiв Компанiї;

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

-	перерахунок страхових резервiв станом на 31 грудня 2018 р. для вибраних груп ключових продуктiв;

-	аналiз адекватностi страхових резервiв станом на 31 грудня 2018 р. по вiдношенню до розрахункових майбутнiх зобов'язань Компанiї за договорами страхування;



-	звiрку даних щодо збиткiв, що використовуються в актуарних прогнозах, з даними вихiдних джерел i, на вибiрковiй основi, перевiрку достовiрностi вiдображення даних згiдно з вiдповiдними полiтиками та iншою документацiєю щодо страхових справ;
-	аналiз чутливостi страхових резервiв до змiн ключових суджень та припущень;

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

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

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

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



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

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

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

Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в Звiтi про управлiння, але не мiстить фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. 
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю, та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до нашого звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та вимог законодавства України щодо фiнансового звiтування та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудиторiв за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудиторiв, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. 
Крiм того, ми:
-	iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
-	отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Компанiї;
-	оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 
-	доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудиторiв до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудиторiв. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
-	оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом  з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудиторiв, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Згiдно з вимогами статтi 14(4) Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" ми надаємо наступну iнформацiю в нашому Звiтi незалежних аудиторiв, що вимагається додатково до вимог МСА.
Призначення аудитора та тривалiсть виконання аудиторського завдання
Ми були призначенi аудиторами фiнансової звiтностi Компанiї станом на 31 грудня 2018 р. та за рiк, що закiнчився зазначеною датою, Генеральним Директором 3 серпня 2017 року. Загальна тривалiсть виконання нами аудиторських завдань без перерв складає 5 рокiв, охоплюючи роки, що закiнчилися 31 грудня 2014 р. по 31 грудня 2018 р.
Надання неаудиторських послуг
Ми стверджуємо, що ми не надавали неаудиторськi послуги, якi забороненi положеннями Статтi 6(4) Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть". 
Також, за перiод, якого стосується обов'язковий аудит, що ми виконуємо, ми не надавали Компанiї iнших послуг, крiм послуг з обов'язкового аудиту, iнформацiя про якi не розкрита у Звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi Компанiї.

?
Додатковий звiт для Наглядової ради
Ми пiдтверджуємо, що цей звiт аудиторiв узгоджений з додатковим звiтом для Наглядової ради Компанiї.
Партнером iз завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора є:

Тетяна Фодчук
Сертифiкований аудитор
Сертифiкат аудитора № 006728 вiд 14 липня 2015 р.
Заступник Директора
ПрАТ "КПМГ Аудит" 
15 квiтня 2019 р.




Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
ЗВIТ
про управлiння за 2018 рiк
ПрАТ "СК "ПЗУ Україна страхування життя"

1.	Органiзацiйна структура та опис дiяльностi пiдприємства.
ПрАТ "CK "ПЗУ Україна Страхування Життя" (надалi - "Товариство") - приватне акцiонерне товариство, яке було створене 8 квiтня 2003 року як Вiдкрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "СКАЙД-ВЕСТ-Життя" вiдповiдно до вимог українського законодавства.
У 2005 роцi Товариство змiнило назву на Вiдкрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна Страхування Життя". У 2009 роцi Товариство змiнило свiй юридичний статус на Приватне акцiонерне товариство. 
На 31 грудня 2018 р. в Товариствi працювали 49 штатних працiвникiв та 184 страхових агенти (31 грудня 2017 р.: 48 штатних працiвникiв та 182 страхових агентiв).
На 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. кiнцевою контролюючою стороною Товариства є компанiя "Powszechny Zak?ad Ubezpiecze? SA", Польща, акцiї якої котируються на Варшавськiй Фондовiй Бiржi. Кiнцева контролююча сторона готує та публiкує консолiдовану фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Юридична адреса Товариства: 04053, Україна, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 42.

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя" є страховою компанiєю, метою дiяльностi якої є здiйснення страхової дiяльностi для одержання прибутку. Предметом дiяльностi Товариства є надання послуг зi страхування життя, перестрахування, надання послуг для iнших страховикiв на пiдставi укладених угод якщо це пов'язано з видами дiяльностi страховика. Товариство здiйснює дiяльнiсть згiдно з одержаною лiцензiєю, яка була поновлена у зв'язку з юридичною перереєстрацiєю проведеною у 2009 роцi.
Органами управлiння Товариства є:
-	Загальнi збори , якi являються вищим органом Товариства;
-	Наглядова рада , яка забезпечує захист прав акцiонерiв, а також контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора;
-	Генеральний директор є Виконавчим органом Товариства  i здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, перiод каденцiї якого охоплює три наступнi повнi роки;
-	Ревiзiйна комiсiя Товариства , яка здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
Генеральний директор призначається i звiльняється Наглядовою Радою. Призначення вiдбувається пiсля проходження квалiфiкацiйного вiдбору, що спрямований на перевiрку та оцiнювання навичок кандидата та вiдбiр найкращого кандидата.
19 квiтня 2017 року Наглядова Рада призначила Збiгнева Шолигу на посаду Генерального директора на наступну каденцiю, передбачену Статутом, починаючи з 01 червня 2017 року.
Наказом вiд 2 грудня 2018 року була введена в дiю нова органiзацiйна структура ПрАТ "СК"ПЗУ Україна страхування життя". Органiзацiйна структура наведена в Додатку 1.
2.	Результати дiяльностi
 Показники дiяльностi ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" за 2018 рiк наступнi:
Страховi премiї становили 413 046 тис. грн., що на 37,8% бiльше у порiвняннi з 2017 (299 836 тис. грн.) роком.
У 2018 роцi укладено 121043 страхових договорiв, що на 39 516 договорiв бiльше, нiж у 2017 роцi.
У 2018 роцi зменшився  розмiр страхових вiдшкодувань (страхових виплат) до 52 103 тис. грн., що на 37 343 тис. грн. менше, нiж у 2017 роцi. При цьому, страховi виплати по дожиттю застрахованих осiб до закiнчення дiї договорiв страхування склали 36 483,0 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати склали 28 247 тис. грн., що на 6 810 тис. грн. бiльше, нiж у 2017 р.
Отримано доходи вiд iнвестицiй у виглядi вiдсоткiв за облiгацiями i депозитами на суму 86 618 тис. гривень.
Сформованi страховi резерви Товариства за пiдсумками 12 мiсяцiв 2018 року склали 636 016 тис. грн., частка перестраховикiв у страхових резервах складала 3 788 тис. грн. 
Фiнансовий план Товариства було перевиконано за розмiром отриманих страхових платежiв (внескiв, премiй) на 83 057,3 тис. грн., або 25%.
 Чистий прибуток Товариства за результатами дiяльностi у 2018 роцi склав 28 386 тис. грн. , сукупний дохiд  склав 33 213 тис. грн.

3.	Лiквiднiсть та зобов'язання
У 2018 роцi основною метою iнвестицiйної дiяльностi Товариства було забезпечення покриття страхових резервiв з урахуванням вимог:
o	безпеки - забезпечення захисту реальної вартостi коштiв шляхом розмiщення коштiв у банках або цiнних паперах емiтентiв з рейтингом iнвестицiйного рiвня,
o	прибутковостi - максимiзацiя очiкуваної вартостi вкладень шляхом iнвестування коштiв у категорiї активiв, що характеризуються найвищою очiкуваною прибутковiстю при збереженнi вимог безпеки,
o	лiквiдностi - забезпечення можливостi фiнансування планових i поточних платежiв шляхом утримання частини коштiв на банкiвських депозитах з каскадним термiном погашення,
o	диверсифiкацiї - диверсифiкацiя класiв активiв, емiтентiв цiнних паперiв та банкiв, в якi iнвестуються кошти для обмеження чутливостi iнвестицiйного портфеля до подiй, що вiдбуваються в межах цих класiв або щодо окремих емiтентiв.
o	пiдтримка пiдроздiлiв, що займаються продажем - за рахунок вiдкриття депозитiв у регiональних вiддiленнях банку (депозити "пiд бiзнес") та у їхнiх головних офiсах (депозити "пiд акредитацiю"), розмiщення у якостi ротацiйних фондiв.

Товариство на кiнець 2018 року виконувало нормативи, передбаченi законодавством України: показник перевищення фактичного запасу платоспроможностi над нормативним становив 105 747 тис. грн., нетто-активи були бiльшi, нiж розмiр зареєстрованого статутного фонду на 102 900 тис. грн.
Показники та нормативи що встановленi Положенням про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика вiд 07.06.2018 №850 було виконано станом на 31.12.2018 року.
4.	Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика
У сферi управлiння кадрами у 2018 роцi показник плинностi кадрiв  на рiвнi 32%. Частково цей вiдсоток пов'язаний з оптимiзацiєю бiзнес-процесiв та роботи агентської мережi. Вiддiл по роботi з персоналом працював у взаємодiї з керiвництвом компанiї щодо забезпечення кадрових замiн.   
За рекомендацiєю керiвництва було здiйснено ?рунтовний перегляд i змiну мотивацiйної системи. У Товариствi функцiонувало дуже багато рiзних, часто не пов'язаних мiж собою мотивацiйних систем. З 01.01.2018 р. впроваджено в дiю оптимiзовану систему премiальної винагороди для спiвробiтникiв Компанiї. Цей механiзм створений для мотивування спiвробiтникiв прикладати максимум зусиль на досягнення цiлей компанiї. У 2018 роцi в середньому 92 % досягли поставлених цiлей i отримали винагороду. 
Триває спiвпраця з провiдними навчальними закладами України (реалiзацiя державних проектiв, участь у спiльних заходах, органiзацiя студентських стажувань i переддипломних практик, пiдготовка молодих спецiалiстiв до роботи у сферi страхування). Впроваджено новi форми нематерiальної мотивацiї для працiвникiв Товариства (змiна умов добровiльного медичного страхування i страхування життя, розвиток додаткових навичок i умiнь через навчання, розширення проектної дiяльностi за участi спорiднених функцiональних сфер, створення внутрiшнiх кадрових резервiв. Здiйснено ряд заходiв мотивацiйного характеру для управлiнських кадрiв i для працiвникiв Товариства з метою розвитку необхiдної компетентностi i вмiнь, та пiдтримки їхнiх зусиль на користь бiзнесу. 
Загальна кiлькiсть працiвникiв та частку жiнок на керiвних посадах;
Всього спiвробiтникiв на
31.12.2018	Жiнки-керiвники
31.12.2018	Чоловiки-керiвники
 31.12.2018	Жiнки/чоловiки
104	18	10	64% /36% 


5.	Ризики
Управлiння ризиками є фундаментальним для страхового бiзнесу i є суттєвим елементом операцiй Товариства. Основнi ризики, з якими стикається Товариство - це ринковий ризик, кредитний ризик та ризик лiквiдностi.
Товариство намагається пiдтримувати стабiльний рiвень капiталу з метою забезпечення довiри з боку iнвесторiв, кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також сталого розвитку бiзнесу в майбутньому. Товариство здiйснює монiторинг доходностi капiталу, який вона розраховує як вiдношення чистих операцiйних доходiв до загальної суми власного капiталу.
Полiтики управлiння ризиками Товариства призначенi для виявлення, аналiзу та управлiння ризиками, з якими стикається Товариство, для встановлення належних лiмiтiв ризику i системи контролю, для постiйного монiторингу рiвнiв ризику i дотримання лiмiтiв. Полiтики i процедури управлiння ризиками постiйно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов, продуктiв i послуг, що пропонуються, та провiдних практик. 
З метою ефективного управлiння ризиками в Товариствi було розроблено ряд показникiв, якi протягом 2018р. пiдлягали постiйному монiторингу та контролю. Основним серед таких показникiв є ризик-апетит, який визначається як мiнiмальна величина власних коштiв, що забезпечують необхiдний рiвень коефiцiєнта платоспроможностi. У 2018 роцi Товариство виконало цей показник.
При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство систематизує ризики за такою класифiкацiєю:
1. Андерайтинговий ризик, що мiстить у собi ризик недостатностi страхових премiй i резервiв, катастрофiчний ризик, а також ризик страхування здоров'я.
2. Ринковий ризик, який включає в себе ризик iнвестицiй в акцiї, ризик процентної ставки, валютний ризик, ризик спреду, майновий ризик, ризик ринкової концентрацiї.
3. Ризик дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед Товариством.
4. Операцiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу; у рамках даного ризику видiляються наступнi категорiї: ризик безпеки, юридичний ризик, ризик персоналу та ризик IТ.
5. Ризик учасника фiнансової групи - ризик негативного впливу на фiнансовий стан Компанiї- учасника фiнансової групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого учасника групи, до складу якої входить Компанiя.
Крiм того, для оперативного контролю та управлiння ризиками в Товариствi розраховується ряд iндикаторiв, якi наприкiнцi 2018р. були переглянутi та актуалiзованi з метою удосконалення системи управлiння ризиками.
Ще одним iнструментом для визначення вразливостi Товариства до ризикiв є стрес-тестування. Товариство проводить щорiчнi стрес-тести вiдповiдно до методологiї, затвердженої регулятивним органом. Згiдно результатiв проведеного стрес-тестування найбiльший вплив на Товариство можуть мати стресовi подiї, пов'язанi зi збiльшенням страхових вiдшкодувань та змiною обмiнного курсу.
З метою зниження ризику настання подiй, пов'язаних зi збiльшенням виплат, використовувались виважена андерайтингова полiтика та полiтика резервування, а також такi iнструменти, як перестрахування, цiноутворення, диверсифiкацiя портфеля, статистичнi методи та оперативний монiторинг. Для управлiння валютним ризиком Товариство здiйснювало збалансування валютного спiввiдношення мiж валютними активами та пасивами, збiльшувало валютнi активи шляхом купiвлi облiгацiй, номiнованих у валютi, обмежувало валютнi ризики в договорах мiжнародного страхування.
Також до основних ризикiв, на якi наражається Товариство, вiдносились системнi ризики, що випливали iз ситуацiї у сферi проведення операцiї об'єднаних сил (ООС) на Сходi України. Для обмеження таких ризикiв дана територiя була виключена зi страхового покриття. На цiй територiї вiдсутнi вiдокремленi пiдроздiли Товариства.  

Крiм того, серед основних ризикiв Товариство вiдзначало операцiйнi ризики, в тому числi змiни у правовiй системi, кадровi ризики, ризики у IТ сферi. Для управлiння операцiйним ризиком здiйснювались, зокрема, наступнi заходи: була розроблена i реалiзовувалася дорожня карта в сферi IТ, здiйснювались iнвестицiї в удосконалення IТ системи Товариства, проводився аналiз причин звiльнення працiвникiв, реалiзовувались фiнансовi, органiзацiйнi i соцiальнi заходи, спрямованi на утримання персоналу, здiйснювався постiйний монiторинг та аналiз змiн у законодавствi, Товариство брало участь у страхових асоцiацiях, робочих групах з метою аналiзу проектiв законодавчих актiв та надання рекомендацiй.
6.	Дослiдження та iнновацiї
В 2018 роцi Товариство впровадило наступнi розробки.
Виконано перший етап iнвест-проекту вдосконалення систем iнформацiйного захисту IT-комплексу ПЗУ Україна на 2018-19 рр. (захист периметру IТ-середовища та впровадження комплексної системи резервного копiювання/вiдновлення даних): етап виконано частково, що викликано суттєвим скороченням iнвестицiйної частини бюджету IТ на 2018р.; в зв'язку з цим, план iнвест-проекту змiнено в розрахунку на три роки (2018-20).
В 2018 роцi в управлiннi обслуговування договорiв страхування стартував проект "Створення електронного архiву (ЕА) документiв (лайф)". В рамках цього проекту при спiвпрацi з департаментом IТ були сформульованi основнi вимоги до архiтектури та функцiоналу ЕА, на тендернiй основi обрано пiдрядника з поставки програмного забезпечення (Конiка Мiнолта), з яким були погодженi етапи робiт по впровадженню ПЗ та укладений вiдповiдний договiр. Особлива увага була придiлена таким основним функцiям ЕА як автоматичне створення та стандартизацiя папок в ЕА, забезпеченню можливостi зберiгання документiв у рiзних форматах, системi доступiв, стандартизацiї назв документiв, одночасному вiдображенню збережених документiв в ЕА та Корпоративнiй iнформацiйнiй системi (КIS). Також було впроваджено автоматичне зберiгання в ЕА копiй документiв, якi формуються iз KIS: договори страхування, страховi свiдоцтва, листи клiєнтам i т.п. Важливою функцiю ЕА є функцiя "розумного сканування", яка дозволяє безпосередньо пiд час сканування документу присвоїти йому стандартизовану назву та розмiстити у архiвi у вiдповiдну папку, а також вiдслiдковувати помилковi сканування, вести журнал користувачiв, якi проводять сканування.
Станом 01.01.2019 року функцiонал ЕА використовується в повному обсязi та проходить перевiрку в робочiй експлуатацiї на постiйнiй основi. Впровадження ЕА пiдвищує ефективнiсть роботи та зменшує час пошуку документiв, як пiд час пiдготовки страхових актiв так i при внесеннi змiн до договорiв страхування. Iз впровадженням ЕА значно зменшилась кiлькiсть паперових копiй документiв та витрати на їх виготовлення та зберiгання. Наразi до ЕА додаються документи по нових iндивiдуальних договорах страхування (Заяви на страхування, страховi Свiдоцтва, медичнi довiдки) та документи, пов'язанi iз внесенням змiн до iснуючих договорiв, якi формуються або обробляються Товариством. Наступний етап розвитку ЕА - сканування до архiву справ по страховим виплатам та документiв попереднiх рокiв.
Впровадження проекту "Створення електронного архiву (ЕА) документiв (лайф)" фiнансувалось Товариством за власний рахунок , витрати в 2018 роцi склали 281,8 тис. грн.
7.	Фiнансовi iнвестицiї
Стратегiя Товариства з iнвестування та управлiння активами є консервативною та передбачає формування iнвестицiйного портфелю з використанням фiнансових iнструментiв з фiксованою дохiднiстю (мiнiмальним ризиком), а також використання наявного портфеля для забезпечення поточної лiквiдностi та виконання взятих на себе зобов'язань.
У 2018 роцi Товариство продовжувало реалiзовувати iнвестицiйну полiтику, розпочату ще у 2009 роцi:
o	запевнення достатнього обсягу ресурсiв на поточних рахунках з метою забезпечення платоспроможностi Компанiї; 
o	використання короткотермiнових депозитних iнструментiв; зменшення строкiв розмiщення до 1-3 мiсяцiв (у об?рунтованих бiзнес-необхiднiстю випадках  - до 6-12 мiсяцiв, наприклад, регiональнi депозити "пiд бiзнес", депозити пiд акредитацiю у центральних офiсах банкiв, довгостроковi депозити у банках з найвищими рейтингами i фiнансовими результатами та за умови бiльш високої процентної ставки); 
o	придбання облiгацiй, емiтованих державою, якi характеризуються найнижчим рiвнем iнвестицiйного ризику та бiльш високим рiвнем дохiдностi.
Продовжено полiтику спiвпрацi з обраними банками, якi дiють на територiї України (банки, що мають надiйного, вiдомого мажоритарного iноземного акцiонера, а також державнi банки, рейтинги яких вiдповiдають вимогам, передбаченим внутрiшнiми положеннями Групи та вимогам Регулятора).
Протягом 2018 року вiдбувались незначнi коливання рiвня процентних ставок, однак в останньому кварталi спостерiгалось значне збiльшення рiвня процентних ставок по банкiвським депозитам та прибутковостi державних облiгацiй, внаслiдок чого план iнвестицiйних доходiв було перевиконано на 19,8%. 
Середня рiчна прибутковiсть по розмiщеним депозитам у нацiональнiй валютi становила 15,47% (тобто, на 3,4% вище ринку), по облiгацiям - 17,55%.
В 2018 роцi Товариство продовжило спiвпрацю з керуючим активами ТОВ "Компанiя з управлiння активами "ОТП Капiтал". Залучення керуючого активами  дає змогу Товариству покращити ефективнiсть та прибутковiсть наявних фiнансових активiв.

8.	Перспективи розвитку
Український страховий ринок можна вважати досить роздробленим - на кiнець вересня 2018 року на ньому дiяло 285 страхових компанiй (з яких 31 надавали послуги iз страхування життя). За 9 мiсяцiв 2018 р. у порiвняннi за аналогiчним перiодом 2017 року загальна кiлькiсть компанiй зменшилася на 11 СК (з яких 3 надавали послуги iз страхування життя). Незважаючи на досить велику кiлькiсть страхових компанiй, станом на 31.09.2018 року ТОП 100 компанiй майнового та iнших видiв особистого страхування забезпечували 98% валової страхової премiї цiлого ринку, а у випадку компанiй зi страхування життя ТОП 10 компанiй  генерували 96,7% валової страхової премiї.
Страховi компанiї, що займаються страхуванням життя в цей же перiод зiбрали пiдписану премiю брутто у сумi 2,7 млрд UAH, що означає збiльшення на 35,6% порiвняно з 3 кварталами 2017 року. За 9 мiсяцiв 2018 р. порiвняно з 9 мiсяцями 2017 р., пiдписана премiя з ризикового страхування життя збiльшилась на 56,4%, за договорами накопичувального страхування - збiльшилася на 22,7%. За структурою пiдписаної премiї 96,7% надiйшло вiд фiзичних осiб (на 0,9% бiльше, нiж у вiдповiдний перiод 2017 року). Порiвняно до минулого року загальна кiлькiсть застрахованих осiб зросла на 0,3% (станом на 30.09.2018 р.).
На ринку страхування життя ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" пiсля 3 кварталу 2018 року зайняло п'яте мiсце з часткою у ринку на рiвнi 11% (збiльшення на 0,6 п.п. порiвняно до попереднього року). 
Пiдписана премiя брутто, зiбрана ПрАТ СК "ПЗУ Україна страхування життя" у 2018 роцi склала 413 млн гривень i була вище на 37,8% порiвняно до 2017 року. Це зростання було досягнуто завдяки брокерському каналу та каналу банкiвського страхування.
У 2018 роцi ринок страхування України функцiонував у складних умовах у зв'язку iз все ще слабкою економiкою країни та низькою активнiстю клiєнтiв. Ринок все ще характеризувався високим рiвнем витрат, пов'язаних з продажем страхових продуктiв, проблемами частини страхових компанiй щодо забезпечення поточної лiквiдностi, а також зниженням рiвня довiри з боку фiзичних осiб, зумовленим проблемами, пов'язаними з лiквiднiстю частини банкiвської системи.
Започаткований у 2014 роцi, тренд вибору клiєнтами надiйних i платоспроможних страховикiв за участi захiдного капiталу, поступово змiнювався на користь цiнового критерiю. 
Товариство планує в 2019 роцi розвивати всi напрямки бiзнесу, що забезпечить залучення бiльшої кiлькостi клiєнтiв i як результат зростання надходження страхових  премiй.
Зростання надходження страхових премiй планується не нижче загальної динамiки, яку буде демонструвати ринок страхування життя в Українi. Фiнансовим планом товариства передбачено отримання в 2019 роцi страхових премiй в об'ємi 467 442 тис. грн., досягнення фiнансового результату у розмiрi 45 172,1 тис.грн. та  утримання части ринку на рiвнi 11,7%.

9.	Iншi аудиторськi та неаудиторськi послуги
Протягом 2018 року, ПрАТ "КПМГ Аудит" надавала Компанiї наступнi послуги, окрiм обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi:
1)	Аудит балансiв та iншi процедури з аудиту, якi вказанi в iнструкцiях з аудиту аудитором Групи PZU, KPMG Sp.z.o.o Польща щодо комплекту фiнансової звiтностi станом на та за рiк, що закiнчується 31 грудня 2018 року, пiдготовленої вiдповiдно до облiкової полiтики Групи PZU;
2)	Спецiальнi процедури з огляду, якi вказанi в iнструкцiях з огляду аудитором Групи PZU, KPMG Sp.z.o.o Польща щодо комплекту фiнансової звiтностi станом на та за 6 мiсяцiв, що закiнчуються 30 червня 2018 року, пiдготовленої вiдповiдно до облiкової полiтики Групи PZU.



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





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



Прості іменні
Привілейовані іменні





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

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

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

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



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

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
2 363
1 817
0
0
2 363
1 817
  будівлі та споруди
16
15
0
0
16
15
  машини та обладнання
297
200
0
0
297
200
  транспортні засоби
1 966
1 506
0
0
1 966
1 506
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
84
96
0
0
84
96
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
2 363
1 817
0
0
2 363
1 817
Опис
Класифiкацiю, норми амортизацiї i лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв встановити по групам:
Будiвлi та капiтальнi вкладення 2%
Комп'ютерне та офiсне обладнання 25%
Транспортнi засоби 14%
Меблi та устаткування 20%
Нематерiальнi активи 10-20%
Обмежень на використання майна не встановлено

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

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

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
4 725
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
45 945
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
50 670
X
X
Опис
Простроченнi зобов'язання вiдсутнi

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

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

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

КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компан?я "ПЗУ Україна страхування життя"
за ЄДРПОУ
32456224
Територія
м.Київ, Шевченкiвський р-н
за КОАТУУ
8039100000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Страхування життя
за КВЕД
65.11
Середня кількість працівників: 104
Адреса, телефон: 04053 м. Київ, Сiчових Стрiльцiв, 40, 0442386238
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
642
595
    первісна вартість
1001
2 197
2 061
    накопичена амортизація
1002
( 1 555 )
( 1 466 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
2 363
1 817
    первісна вартість
1011
4 728
4 579
    знос
1012
( 2 365 )
( 2 762 )
Інвестиційна нерухомість
1015
8 043
8 720
    первісна вартість
1016
8 043
8 720
    знос
1017
( 0 )
( 0 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
258 630
261 016
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
39
39
Усього за розділом I
1095
269 717
272 187
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
1 164
1 441
Виробничі запаси
1101
0
0
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
0
0
Товари
1104
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
6 872
8 428
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
855
1 187
    з бюджетом
1135
35
197
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
148
411
Поточні фінансові інвестиції
1160
389 199
512 350
Гроші та їх еквіваленти
1165
21 887
23 135
Готівка
1166
0
0
Рахунки в банках
1167
21 887
23 135
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
3 308
3 788
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
1 468
1 948
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
1 840
1 840
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
423 468
550 937
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
693 185
823 124

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



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
32 540
32 540
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
0
17 337
Додатковий капітал
1410
82 071
82 071
Емісійний дохід
1411
82 071
82 071
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
2 846
4 050
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-4 611
37
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
112 846
136 035
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
384
403
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
539 474
636 016
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
503 378
593 851
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
36 096
42 165
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
539 858
636 419
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



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



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
13 975
17 936
    розрахунками з бюджетом
1620
4 725
5 365
    у тому числі з податку на прибуток
1621
4 658
5 315
    розрахунками зі страхування
1625
0
0
    розрахунками з оплати праці
1630
620
698
    одержаними авансами
1635
16 728
19 867
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
80
50
Поточні забезпечення
1660
4 350
6 750
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
3
4
Усього за розділом IІІ
1695
40 481
50 670
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
693 185
823 124
Примітки: Станом на 31 грудня 2018 року страховi резерви поданi за рядком 1530 складаються з довгострокової частки у розмiрi 491,665 тисяч гривень, що вiдноситься  до резерву довгострокових зобов'язань та поточної частки у розмiрi 144,351 тисячу гривень, частина якої у сумi 102,186 тисяч гривень вiдноситься до резерву довгострокових зобов'язань, а iнша частина у розмiрi 42,165 тисяч гривень вiдноситься до резерву збиткiв або резерву належних виплат (станом на 31 грудня 2017 року страховi резерви поданi за рядком 1530 складалися з довгострокової частки у розмiрi 399,486 тисяч гривень, що вiдносилися до резерву довгострокових зобов'язань та поточної частки у розмiрi 139,988 тисяч гривень, частина якої у розмiрi 103,892 тисячi гривень вiдносилась до резерву довгострокових зобов'язань, а iнша частина у розмiрi 36,096 тисяч гривень вiдносилась до резерву збиткiв або резерву належних виплат.).
Вiдповiдно, довгостроковi зобов'язання Компанiї складають 492,068 тисяч гривень на 31 грудня 2018 р. (31 грудня 2017 р.: 399,870  тисяч гривень), а поточнi зобов'язання складають 195,021 тисячу гривень (31 грудня 2017 р. : 180,469 тисяч гривень).
Детальна iнформацiя щодо представлення страхових резервiв наведена у примiтцi 3(д). 


Керівник				Шолига З.К.

Головний бухгалтер			МартиненкоЛ.П.
КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компан?я "ПЗУ Україна страхування життя"
за ЄДРПОУ
32456224

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
0
0
Чисті зароблені страхові премії
2010
408 477
297 033
Премії підписані, валова сума
2011
413 046
299 836
Премії, передані у перестрахування
2012
( 4 569 )
( 2 803 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 869 )
( 802 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 61 570 )
( 95 778 )
Валовий:
    прибуток
2090
346 038
200 453
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
-89 993
-26 783
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
-6 069
-9 138
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
-6 069
-9 138
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
2 658
4 693
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
1 212
3 149
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 28 247 )
( 21 437 )
Витрати на збут
2150
( 254 892 )
( 180 110 )
Інші операційні витрати
2180
( 16 385 )
( 9 496 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
0
0
    збиток
2195
( 46 890 )
( 41 818 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
86 618
67 168
Інші доходи
2240
0
4 242
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 223 )
( 262 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 3 987 )
( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
35 518
29 330
    збиток
2295
( 0 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-7 132
-5 245
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
28 386
24 085
    збиток
2355
( 0 )
( 0 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
17 337
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
17 337
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
17 337
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
45 723
24 085
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
1 327
1 425
Витрати на оплату праці
2505
20 860
17 769
Відрахування на соціальні заходи
2510
3 034
2 360
Амортизація
2515
1 226
1 066
Інші операційні витрати
2520
335 516
285 003
Разом
2550
361 963
307 623
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
187 011
187 011
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
187 011
187 011
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
151,790000
128,790000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
151,790000
128,790000
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: 2 Чистi понесенi збитки за страховими виплатами включають в себе суму страхових виплат, та частку перестраховика в страхових виплатах. Така презентацiя була визначена Нацiональною комiсiю з питань державного регулювання ринкiв фiнансових послуг. Для опису деталей презентацiї дивiться також примiтку 3(д).
3 Iншi операцiйнi витрати включають в себе суму очiкуваних кредитних збиткiв, розрахованих за МСФЗ 9: 2018 - 3,442 тис грн.

1	Представлення податку на премiї для цiлей податкової звiтностi
Згiдно до податкового законодавства податок на дохiд за договорами страхування за ставкою 3% розраховується на базi валової суми отриманих премiй. Розрахунок податку на дохiд за ставкою 3% має вплив на презентацiю цього податку у данiй фiнансовiй звiтностi, складенiй вiдповiдно до МСФЗ та вимог законодавства України щодо фiнансового звiтування: враховуючи те, що даний податок розраховується виключно на валовiй основi, у 2016-2018 роках вiн класифiкується не як податок на прибуток, а як податок на страховi премiї, представлений у складi iнших операцiйних витрат.  
Однак через особливостi податкової декларацiї прибуток до оподаткування (для цiлей податкового облiку) вiдображається без урахування податку на дохiд вiд страхових премiй. Узгодження прибутку до оподаткування, вiдображеного для цiлей податкової звiтностi, та прибутку до оподаткування, розрахованого для цiлей цiєї звiтностi за МСФЗ та вимог законодавства України щодо фiнансового звiтування за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р., представлено нижче: 
		Звiт про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд)
		за 2018 рiк
Стаття	Код рядка	Звiтнiсть за МСФЗ	Коригу-вання	Данi звiту для податкової декларацiї
1	2	3	4	5
(у тисячах гривень)				
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)	2000	-	-	-
чистi заробленi страховi премiї	2010	408,477	-	408,477
премiї пiдписанi, валова сума	2011	413,046	-	413,046
премiї, переданi у перестрахування	2012	(4,569)	-	(4,569)
змiна резерву незароблених премiй, валова сума	2013	-	-	-
Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй	2014	-	-	-
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)	2050	(869)	-	(869)
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами	2070	(61,570)	-	(61,570)
Валовий:				
прибуток	2090	346,038	-	346,038
збиток	2095	-	-	-
Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	(89,993)	-	(89,993)
Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв	2110	(6,069)	-	(6,069)
Змiна iнших страхових резервiв, валова сума	2111	(6,069)	-	(6,069)
Змiна частки перестраховикiв в iнших страхових резервах	2112	-	-	-
Iншi операцiйнi доходи, в т.ч.: 	2120	2,658	-	2,658
дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю	2121	1,212	-	1,212
дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї	2122	-	-	-
Адмiнiстративнi витрати	2130	(28,247)	-	(28,247)
Витрати на збут	2150	(254,892)	-	(254,892)



 (Продовження)
Стаття	Код рядка	Звiтнiсть за МСФЗ	Коригу-вання	Данi звiту для податкової декларацiї
1	2	3	4	5
(у тисячах гривень)				
Iншi операцiйнi витрати	2180	(16,385)	12,078	(4,307)
Витрати вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю	2181	-	-	-
Витрати вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї	2182	-	-	-
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:				
Прибуток	2190	-	-	-
Збиток	2195	(46,890)	12,078	(34,812)
Дохiд вiд участi в капiталi	2200	-	-	-
Iншi фiнансовi доходи	2220	86,618	-	86,618
Iншi доходи	2240	-	-	-
Дохiд вiд благодiйної допомоги	2241	-	-	-
Фiнансовi витрати	2250	(223)	-	(223)
Втрати вiд участi в капiталi	2255	-	-	-
Iншi витрати	2270	(3,987)	-	(3,987)
Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на монетарнi статтi	2275	-	-	-
Фiнансовий результат до оподаткування:				
Прибуток	2290	35,518	12,078	47,596
Збиток	2295	-	-	-
Податок на дохiд вiд страхових премiй 
(за ставкою 3%)	2300	-	(12,078)	(12,078)
(Витрати) дохiд з податку на прибуток 
(за ставкою 18%)		(7,132)	-	(7,132)
Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування	2305	-	-	-
Чистий фiнансовий результат:			-	
Прибуток	2350	28,386	-	28,386
Збиток	2355	-	-	-





?
Враховуючи вищевикладене, суми, що вiдносяться до статей прибуткiв або збиткiв, показаних для цiлей податкової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 є наступними: 

	
Пiдприємство	ПрАТ "СК "ПЗУ Україна Страхування Життя"
Територiя	м. Київ
Органiзацiйно-правова форма	                    Недержавне страхування
Вид економiчної дiяльностi	                           Страхування життя
Середня кiлькiсть працiвникiв		    99
Адреса, телефон	04053, Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв 42;  (044) 238 6 238, 5810455

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 
за 2018 рiк
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття	Код рядка 	За звiтний перiод	За аналогiчний перiод попереднього року
1	2	3	4
(у тисячах гривень)			
Чистий дохiд 	2000	-	-
Чистi заробленi страховi премiї	2010	408,477	297,033
Премiї пiдписанi, валова сума	2011	413,046	299,836
Премiї, переданi у перестрахування	2012	(4,569)	(2,803)
Змiна резерву незароблених премiй, валова сума	2013	-	-
Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй	2014	-	-
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)	2050	(869)	(802)
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами	2070	(61,570)	(95,778)
Валовий:			
Прибуток	2090	346,038	200,453
Збиток	2095	-	-
Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	(89,993)	(26,783) 
Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв	2110	(6,069)	(9,138)
Змiна iнших страхових резервiв, валова сума	2111	(6,069)	(9,138)
Змiна частки перестраховикiв в iнших страхових резервах	2112	-	-
Iншi операцiйнi доходи, в т.ч.: 	2120	2,658	4,693
Дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю	2121	1,212	3,149
Дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї	2122	-	-
Адмiнiстративнi витрати	2130	(28,247)	(21,437)
Витрати на збут	2150	(254,892)	(180,110)
Iншi операцiйнi витрати	2180	(4,307)	(776)
Витрати вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю	2181	-	-

(Продовження)
Витрати вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї	2182	-	-
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:			
Прибуток	2190	-	-
Збиток	2195	(34,812)	(33,098)
Дохiд вiд участi в капiталi	2200	-	-
Iншi фiнансовi доходи	2220	86,618	67,168
Iншi доходи	2240	-	4,242
Дохiд вiд благодiйної допомоги	2241	-	-
Фiнансовi витрати	2250	(223)	(262)
Втрати вiд участi в капiталi	2255	-	-
Iншi витрати	2270	(3,987)	-
Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на монетарнi статтi	2275	-	-
Фiнансовий результат до оподаткування:			
Прибуток	2290	47,596	38,050
Збиток	2295	-	-
(Витрати) дохiд з податку на прибуток	2300	(19,210)	(13,965)
Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування	2305	-	-
Чистий фiнансовий результат:		-	
Прибуток	2350	28,386	24,085
Збиток	2355	-	-

II. СУКУПНИЙ ДОХIД
Стаття	Код рядка 	За звiтний перiод	За аналогiчний перiод попереднього року
1	2	3	4
(у тисячах гривень)			
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв	2400	-	-
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв	2405	4,827	-
Накопиченi курсовi рiзницi	2410	-	-
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств	2415	-	-
Iнший сукупний дохiд	2445	-	-
Iнший сукупний дохiд до оподаткування	2450	4,827	-
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом	2455	-	-
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування	2460	4,827	-
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460)	2465	33,213	24,085
?
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ
Стаття	Код рядка 	За звiтний перiод	За аналогiчний перiод попереднього року
1	2	3	4
(у тисячах гривень)			
Матерiальнi затрати	2500	1,327	1,425
Витрати на оплату працi	2505	20,860	17,769
Вiдрахування на соцiальнi заходи	2510	3,034	2,360
Амортизацiя	2515	1,226	1,066
Iншi операцiйнi витрати	2520	323,438	276,283
Разом	2550	349,885	298,903

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ
Стаття	Код рядка 	За звiтний перiод	За аналогiчний перiод попереднього року
1	2	3	4
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй	2600	187,011	187,011
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй	2605	187,011	187,011
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю, грн	2610	151.79	128.79
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю, грн	2615	151.79	128.79
Дивiденди на одну просту акцiю, грн	2650	-	-



Керівник				Шолига З.К.

Головний бухгалтер			МартиненкоЛ.П.
КОДИ
Дата
01.01.2019
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компан?я "ПЗУ Україна страхування життя"
за ЄДРПОУ
32456224


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

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



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
0
0
Повернення податків і зборів
3005
0
0
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
69
82
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
448
256
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
736
765
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
413 855
303 487
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
0
0
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 13 736 )
( 13 200 )
Праці
3105
( 14 887 )
( 13 956 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 3 311 )
( 2 560 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 28 096 )
( 24 998 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 18 533 )
( 11 379 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 358 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 9 205 )
( 13 619 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 156 )
( 98 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 302 066 )
( 252 031 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 0 )
( 91 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
52 856
-2 344
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
91 480
93 135
    необоротних активів
3205
11
4
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
87 056
63 098
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
339 218
256 985
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 208 064 )
( 150 301 )
    необоротних активів
3260
( 521 )
( 2 310 )
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
( 360 838 )
( 261 184 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-51 658
-573
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



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



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 0 )
( 0 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
0
0
Чистий рух коштів за звітний період
3400
1 198
-2 917
Залишок коштів на початок року
3405
21 887
23 862
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
50
942
Залишок коштів на кінець року
3415
23 135
21 887
Примітки: *    Рядок 3116 "Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток" потрiбно читати як "Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток i податку на страховi премiї", так як вiн включає витрачання на оплату податку на прибуток за ставкою 18% та оплату податку на дохiд за договорами страхування за ставкою 3%. Така презентацiя обумовлена особливостями Податкового кодексу України. Див. також примiтку 1, де розкрита iнформацiя про презентацiю податку на дохiд за договорами страхування за ставкою 3%. 
** За роки, що закiнчилися 31 грудня 2018 р. та 2017 р., суми у рядку 3150 звiту про рух грошових коштiв включають витрачання на оплату аквiзицiйних витрат на суму 240,773 тисячi гривень та 155,686 тисяч гривень, вiдповiдно, та витрачання на оплату страхових збиткiв на суму 61,293 тисячi гривень та 96,345 тисяч гривень, вiдповiдно. 
*** За роки, що закiнчилися 31 грудня 2018 р. та 2017 р., суми в рядку 3118 включають податки з доходiв фiзичних осiб, що сплачуються Компанiєю як податковим агентом вiд iменi своїх працiвникiв та страхувальникiв.
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Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
32 540
0
82 071
2 846
-4 611
0
0
112 846
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
32 540
0
82 071
2 846
-4 611
0
0
112 846
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
28 386
0
0
28 386
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
17 337
0
0
-22 534
0
0
-5 197
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
4 827
0
0
0
0
0
4 827
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
12 510
0
0
-22 534
0
0
-10 024
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
1 204
-1 204
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
17 337
0
1 204
4 648
0
0
23 189
Залишок на кінець року 
4300
32 540
17 337
82 071
4 050
37
0
0
136 035
Примітки: В зязку з неможливiстю вiдображення iнформацiї про змiни облiкових полiтик в рядку 4005, що корегують залишок на початок перiоду , даннi цього рядка перенесенi у вiдповiднi стовбчики в рядок 4116. Таке перенесення призвело також до викривлення данних роздiлу IIЗвiту про сукупний дохiд за 2018 рiк. Даннi роздiлу II звiту про сукупний дохiд, якi вiдповiдають дiйсностi та пiдтвердженнi аудитором наступнi:
рядок 2405-4827 тис. грн.;
рядок 2450-4827 тис. грн.;
рядок 2465-33213 тис. грн.
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XV. Відомості про аудиторський звіт
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
ПрАТ"КПМГ Аудит"
2
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
31032100
3
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
м. Київ, вул. Московська,32/2
4
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
2397
5
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)

6
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2018 по 31.12.2018
7
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
01 - немодифікована
8
Пояснювальний параграф (за наявності)
немає
9
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 91-SA/2017, дата: 08.08.2017
10
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 14.01.2019, дата закінчення: 15.04.2019
11
Дата аудиторського звіту
15.04.2019
12
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
585 560,00
13
Текст аудиторського звіту

Звiт незалежних аудиторiв

Правлiнню 
Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ПЗУ Україна страхування життя"  ("Компанiя"), яка складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2018 р., звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик та iншу пояснювальну iнформацiю. 
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2018 р. та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") та вимог законодавства України щодо фiнансового звiтування.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.




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





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

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

-	оцiнку методологiї, моделей та припущень Компанiї, використаних при оцiнцi величини страхових резервiв Компанiї;

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

-	перерахунок страхових резервiв станом на 31 грудня 2018 р. для вибраних груп ключових продуктiв;

-	аналiз адекватностi страхових резервiв станом на 31 грудня 2018 р. по вiдношенню до розрахункових майбутнiх зобов'язань Компанiї за договорами страхування;



-	звiрку даних щодо збиткiв, що використовуються в актуарних прогнозах, з даними вихiдних джерел i, на вибiрковiй основi, перевiрку достовiрностi вiдображення даних згiдно з вiдповiдними полiтиками та iншою документацiєю щодо страхових справ;
-	аналiз чутливостi страхових резервiв до змiн ключових суджень та припущень;

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

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

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

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



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

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

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

Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в Звiтi про управлiння, але не мiстить фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. 
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю, та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до нашого звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та вимог законодавства України щодо фiнансового звiтування та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудиторiв за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудиторiв, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. 
Крiм того, ми:
-	iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
-	отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Компанiї;
-	оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 
-	доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудиторiв до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудиторiв. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
-	оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом  з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудиторiв, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Згiдно з вимогами статтi 14(4) Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" ми надаємо наступну iнформацiю в нашому Звiтi незалежних аудиторiв, що вимагається додатково до вимог МСА.
Призначення аудитора та тривалiсть виконання аудиторського завдання
Ми були призначенi аудиторами фiнансової звiтностi Компанiї станом на 31 грудня 2018 р. та за рiк, що закiнчився зазначеною датою, Генеральним Директором 3 серпня 2017 року. Загальна тривалiсть виконання нами аудиторських завдань без перерв складає 5 рокiв, охоплюючи роки, що закiнчилися 31 грудня 2014 р. по 31 грудня 2018 р.
Надання неаудиторських послуг
Ми стверджуємо, що ми не надавали неаудиторськi послуги, якi забороненi положеннями Статтi 6(4) Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть". 
Також, за перiод, якого стосується обов'язковий аудит, що ми виконуємо, ми не надавали Компанiї iнших послуг, крiм послуг з обов'язкового аудиту, iнформацiя про якi не розкрита у Звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi Компанiї.


Додатковий звiт для Наглядової ради
Ми пiдтверджуємо, що цей звiт аудиторiв узгоджений з додатковим звiтом для Наглядової ради Компанiї.
Партнером iз завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора є:

Тетяна Фодчук
Сертифiкований аудитор
Сертифiкат аудитора № 006728 вiд 14 липня 2015 р.
Заступник Директора
ПрАТ "КПМГ Аудит" 
15 квiтня 2019 р.





XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
26.04.2018
27.04.2018
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
30.05.2018
01.06.2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


