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Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,
наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння    Мирослав Кiсик

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

М.П.
27.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "МетЛайф"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

32109907

4. Місцезнаходження

м. Київ , Шевченкiвський, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 14

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 494 13 43 (044) 494 13 43

6. Електронна поштова адреса

office@metlife.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2016
(дата)

2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.metlife.ua stockmarket.gov.ua в мережі Інтернет 27.04.2016
 (адреса сторінки)  (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X



file:///C|/Users/Ngavrylyk/Desktop/Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік.htm[27.04.2016 18:18:13]

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X
4) інформація про похідні цінні папери X
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду X
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду X

17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності) X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
33. Примітки -

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "МетЛайф"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 624155

3. Дата проведення державної реєстрації
16.07.2002

4. Територія (область)
м. Київ
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5. Статутний капітал (грн)

102924575
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0
8. Середня кількість працівників (осіб)

107
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

65.11 Страхування життя
66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення

10. Органи управління підприємства
Загальнi Збори акцiонерiв, Правлiння

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку

380805
3) поточний рахунок

265042113
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Сiтiбанк"
5) МФО банку

300584
6) поточний рахунок

26508200178254

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид
діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії

(дозволу)

1 2 3 4 5

страхова
дiяльнiсть AE 284405 13.03.2014 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi

ринкiв фiнансових послуг Необмежена

Опис Лiцензiя безстрокова

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мирослав Кiсик
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**
1963
5) освіта**
Познанський Економiчний унiверситет, ступiнь магiстра бiзнес адмiнiстрування, диплом вiд 10.06.2000 року
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.01.2015 19.12.2016
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9) Опис

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Повноваження Голови Правлiння: Голова Правлiння
уповноважений без довiреностi вчиняти наступнi дiї вiд iменi Товариства, зокрема: здiйснювати управлiння та керiвництво
поточною дiяльнiстю Товариства в межах затвердженого бiзнес-плану; створювати фонди Товариства, якi Голова Правлiння
може вважати необхiдними для цiлей дiяльностi Товариства, визначати валюту, в якiй такi фонди будуть вестися, а також
розмiр та спосiб грошових внескiв Товариства у такi фонди; забезпечувати виконання полiтики та рiшень Загальних зборiв та
Правлiння, в тому числi грошової, розпоряджатися грошовими коштами та пiдписувати вiдповiднi документи; розробляти
стратегiї та процедури для виконання завдань Товариства та рiшень Загальних зборiв та Правлiння та забезпечувати їх
виконання, визначати основнi засади загальної цiнової полiтики, кредитної полiтики та маркетингової стратегiї з продажу послуг
Товариства; визначати та вносити змiни до органiзацiйної структури Товариства. Обраний на посаду вiдповiдно до Рiшення
Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ "МетЛайф" вiд 24 листопада 2014 року, Протокол №29. Судимостi, в тому числi
непогашеної, за корисливi та посадовi злочини п. Мирослав Кiсик не має. До призначення на посаду Голови Правлiння п.
Мирослав Кiсик на iнших посадах в ПрАТ "МетЛайф" не працював. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi:
Субрегiональний Директор Продажiв у Польщi та спiвробiтник Операцiйного вiддiлу вiдповiдальний за продажi та дистрибуцiю у
Польщi, Румунiї та Балтiйських країнах METLIFE, Голова третього по величинi каналу дистрибуцiї в Центральнiй Європi MetLife.
П. Мирослава Кiсика призначено на посаду Голови Правлiння до 19.12.2016 року. П. Мирослав Кiсик iнших посад на будь-яких
iнших пiдприємствах не займав. Загальний стаж роботи 14 рокiв. На посадi Голови Правлiння Мирослав Кiсик перебуває з 28
сiчня 2015 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних
про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Перший Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Панос Хатзiантонiу
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**
1965
5) освіта**
Ступiнь бакалавра в областi бухгалтерського облiку та фiнансiв, диплом про вищу освiту (MSc) в галузi мiжнародних цiнних
паперiв, iнвестицiй та банкiвської справи вiд Унiверситету Reading, Великобританiя.
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Метлайф, Фiнансовий Директор у Схiднiй та Пiвденнiй Європi.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.11.2013 безстроково
9) Опис
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Перший Заступник Голови Правлiння, як член Правлiння приймає
участь у засiданнях Правлiння, яке приймає рiшення щодо наступних питань: розробка загальної стратегiї управлiння
Товариством, прийняття найбiльш суттєвих рiшень стосовно загальної полiтики Товариства; затвердження загальної цiнової
полiтики, кредитної полiтики та маркетингової стратегiї з продажу послуг або продукцiї Товариства; визначення загальної
полiтики з найму персоналу Товариства; перевiрка квартальних та рiчних фiнансових результатiв Товариства та рiчних звiтiв
Ревiзiйної Комiсiї тощо. Також Перший Заступник Голови Пралiння представляє iнтереси Товариства перед будь-якими третiми
особами, включаючи потенцiйних та iснуючих клiєнтiв Товариства; пiдприємства, установи, органiзацiї усiх форм власностi та
будь-якi державнi органи України з правом пiдпису будь-яких документiв, правочинiв, та будь-яких внутрiшнiх документiв,
виконувати всi та будь-якi iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для цiлей та у зв'язку з виконанням повноважень Першого
Заступника Голови Правлiння Правлiння. Судимостi, в тому числi непогашеної, за корисливi та посадовi злочини п. Панос
Хатзiантонiу не має. До призначення на посаду Першого Заступника Голови Правлiння п. Панос Хатзiантонiу на iнших посадах в
ПрАТ "МетЛайф" не працював. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Фiнансовий Директор в Метлайф у
Схiднiй та Пiвденнiй Європi, Фiнансовий Директор в Нацiональному Банку Грецiї. П. Паноса Хатзiантонiу призначено на посаду
Першого Заступника Голови Правлiння безстроково. Пан Панос Хатзiантонiу займає також посаду Фiнансового Директора у
Схiднiй та Пiвденнiй Європi у МетЛайф. Стаж керiвної роботи на попереднiх посадах складає 22 роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних
про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бєлянська Iнна Владиславiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**
1977
5) освіта**
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Київський Нацiональний Економiчний унiверситет - диплом магiстра з мiжнародної економiки - 1999 р.

6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Алiко Україна", Директор вiддiлу з розвитку дистриб’юторської мережi.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.11.2014 безстроково
9) Опис
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Як член Правлiння приймає участь у засiданнях Правлiння, яке
приймає рiшення щодо наступних питань: розробка загальної стратегiї управлiння Товариством, прийняття найбiльш суттєвих
рiшень стосовно загальної полiтики Товариства; затвердження загальної цiнової полiтики, кредитної полiтики та маркетингової
стратегiї з продажу послуг або продукцiї Товариства; визначення загальної полiтики з найму персоналу Товариства; перевiрка
квартальних та рiчних фiнансових результатiв Товариства та рiчних звiтiв Ревiзiйної Комiсiї тощо. Судимостi, в тому числi
непогашеної, за корисливi та посадовi злочини п. Бєлянська Iнна Владиславiвна не має. До призначення на посаду члена
Правлiння п. Бєлянська Iнна Владиславiвна працює на посадi Директора вiддiлу з розвитку дистриб’юторської мережi в в ПрАТ
"МетЛайф". Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Перший заступник Голови Правлiння в ПрАТ
«Страхова компанiя "СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН"». П. Бєлянську Iнну Владиславiвну призначено на посаду члена Правлiння
безстроково. Член Правлiння ПрАТ "МетЛайф" п. Бєлянська Iнна Владиславiв на iнших посадах, на будь-яких iнших
пiдприємствах не займає. Загальний стаж керiвної роботи складає 14 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних
про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ерiк Клерфейн
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**
1972
5) освіта**
Школа бiзнесу iменi Коксу, магiстр з бiзнес адмiнiстрування
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
METLIFE (Туреччина), Генеральний менеджер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015 безстроково
9) Опис
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Як член Правлiння приймає участь у засiданнях Правлiння, яке
приймає рiшення щодо наступних питань: розробка загальної стратегiї управлiння Товариством, прийняття найбiльш суттєвих
рiшень стосовно загальної полiтики Товариства; затвердження загальної цiнової полiтики, кредитної полiтики та маркетингової
стратегiї з продажу послуг або продукцiї Товариства; визначення загальної полiтики з найму персоналу Товариства; перевiрка
квартальних та рiчних фiнансових результатiв Товариства та рiчних звiтiв Ревiзiйної Комiсiї тощо. Судимостi, в тому числi
непогашеної, за корисливi та посадовi злочини п. Ерiк Клерфейн не має. До призначення на посаду члена Правлiння п. Ерiк
Клерфейн працював на посадi Регiонального менеджеру Центральної Європи в METLIFE. Iншi посади, якi обiймала ця особа
протягом своєї дiяльностi: Генеральний менеджер в METLIFE (Туреччина). П. Ерiка Клерфейна призначено на посаду члена
Правлiння безстроково. Член Правлiння ПрАТ "МетЛайф" п. Ерiк Клерфейн на iнших посадах, на будь-яких iнших пiдприємствах
не займає. Загальний стаж керiвної роботи складає 23 роки.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних
про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Норберт Рава
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**
1965
5) освіта**
Варшавський унiверситет, Факультет математики, iнформатики та механiки
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6) стаж роботи (років)**

25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Комiтету аудиту Metropilitan Life Asigurali SA в Румунiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 безстроково
9) Опис
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Як член Правлiння приймає участь у засiданнях Правлiння, яке
приймає рiшення щодо наступних питань: розробка загальної стратегiї управлiння Товариством, прийняття найбiльш суттєвих
рiшень стосовно загальної полiтики Товариства; затвердження загальної цiнової полiтики, кредитної полiтики та маркетингової
стратегiї з продажу послуг або продукцiї Товариства; визначення загальної полiтики з найму персоналу Товариства; перевiрка
квартальних та рiчних фiнансових результатiв Товариства та рiчних звiтiв Ревiзiйної Комiсiї тощо. Судимостi, в тому числi
непогашеної, за корисливi та посадовi злочини п. Норберт Рава не має. До призначення на посаду члена Правлiння п. Норберт
Рава працює на посадi Члена Комiтету аудиту Metropilitan Life Asigurali SA в Румунiї. Iншi посади, якi обiймала ця особа
протягом своєї дiяльностi: Член наглядової ради MetLife в Чеськiй республiцi, заступник, керiвник Операцiйного департаменту у
MetLife у Польщi, керiвник Операцiйної дiльностi у регiонi Центральної та Схiдної Європи. П. Норберта Раву призначено на
посаду члена Правлiння безстроково. Член Правлiння ПрАТ "МетЛайф" п. Норберт Рава на iнших посадах, на будь-яких iнших
пiдприємствах не займає. Загальний стаж керiвної роботи складає 25 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних
про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової

особи або повне
найменування

юридичної особи

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Кількість
акцій

(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Голова
Правлiння Мирослав Кiсик 0 0 0 0 0 0

Перший
заступник

Голови
Правлiння

Панос Хатзiантонiоу 0 0 0 0 0 0

Член
Правлiння

Бєлянська Iнна
Владиславiвна 0 0 0 0 0 0

Член
Правлiння Ерiк Клерфейн 0 0 0 0 0 0

Член
Правлiння Норберт Рава 0 0 0 0 0 0

Головний
бухгалтер

Будiшевська Свiтлана
Юрiївна 0 0 0 0 0 0

Член
Ревiзiйної

Комiсiї
Янiс Васiлатос 0 0 0 0 0 0

Член
Ревiзiйної

Комiсiї
Артур Соботка 0 0 0 0 0 0

Член
Ревiзiйної

Комiсiї
Iоанна Панайотiдоу 0 0 0 0 0 0

Усього 0 0 0 0 0 0

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

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

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ Місцезнаходження

Кількість
акцій

(штук)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

MetLife Global Holding
Company II LLC

CHE-
413.45

6304 Швейцарiя - Zug,
Switzerland Gartenstrasse, 4 8233866 99.9988 8233866 0 0 0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної

особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав

паспорт**

Кількість
акцій

(штук)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на
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пред'явника

Усього 8233866 100 8233866 0 0 0

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних
зборів*

чергові позачергові

X

Дата
проведення 27.04.2015

Кворум
зборів** 100

Опис

Черговi (рiчнi) Загальнi Збори Акцiонерiв (надалi – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ» (надалi – «Товариство»
та/або ПрАТ «МЕТЛАЙФ») вiдбулися 27 квiтня 2015 року за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Комiнтерну (С.Петлюри) 14, кабiнет
№55.Збори розглянули такий ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1) Затвердження висновкiв Ревiзiйної Комiсiї. 2)Затвердження рiчного звiту
Товариства.3)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу та звiту Ревiзiйної Комiсiї.4)Розподiл прибутку i збиткiв
Товариства.5)Затвердження результатiв роботи вiддiлу внутрiшнього аудиту за 2014 рiк. 6)Затвердження плану роботи вiддiлу внутрiшнього
аудиту на 2015 рiк. 7)Обрання Ревiзiйної Комiсiї Товариства.8)Припинення (вiдкликання) повноважень члена Правлiння Товариства п. Майкла
Хатзiдiмiтрiоу та Олександра Зарецького.9)Обрання членiв Правлiння Товариства.10)Про надання повноважень.
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Пана Мирослава Кiсика який доповiв за основними моментами висновкiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2014 рiк у формi звiту.
Текст прийнятого рiшення з першого питання порядку денного:
Затвердити висновки Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2014 рiк у формi звiту.
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Пана Мирослава Кiсика, який доповiв за основними моментами рiчного звiту Товариства за 2014 рiк, пiдготовленого Правлiнням Товариства.
Текст прийнятого рiшення з другого питання порядку денного:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк.
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Пана Мирослава Кiсика, який запропонував визнати роботу Товариства у 2014 роцi задовiльною за наслiдками розгляду звiту виконавчого
органу (Правлiння) та звiту Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2014 рiк.
Текст прийнятого рiшення з третього питання порядку денного:
За наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу та звiту Ревiзiйної Комiсiї визнати роботу Товариства у 2014 роцi задовiльною.
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Пана Мирослава Кiсика, який запропонував затвердити та розподiлити прибуток Товариства за 2014 рiк, що складає 106850395.17 наступним
чином: вiдрахувати 5 (п’ять) вiдсоткiв суми чистого прибутку Товариства за 2014 рiк в розмiрi 5342519.76 гривень до Резервного капiталу, що
вимагається законодавством, а залишок суми в розмiрi 101507875.41 гривень – залишити нерозподiленим.
Текст прийнятого рiшення з четвертого питання порядку денного:
Затвердити прибуток Товариства за 2014 рiк в розмiрi 106850395.17 Вiдрахувати 5 (п’ять) вiдсоткiв суми чистого прибутку Товариства за 2014
рiк в розмiрi 5342519.76 гривень до Резервного капiталу, що вимагається законодавством, а залишок суми в розмiрi 101507875.41 гривень –
залишити нерозподiленим.
З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Пана Мирослава Кiсика, що запропонував затвердити результати роботи вiддiлу внутрiшнього аудиту за 2014 рiк у формi звiту. 
Текст ухваленого рiшення з п’ятого питання порядку денного:
Затвердити результати роботи вiддiлу внутрiшнього аудиту за 2014 рiк у формi звiту. 
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Пана Мирослава Кiсика, що запропонував затвердити план роботи вiддiлу внутрiшнього аудиту на 2015 рiк. 
Текст ухваленого рiшення з шостого питання порядку денного:
Затвердити план роботи вiддiлу внутрiшнього аудиту за 2015 рiк. 
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
П. Крошку Дар’ю, що є представником "American Life Insurance Company", акцiонера, що є власником 99,9988% вiд загальної кiлькостi акцiй,
який запропонував достроково припинити повноваження Ревiзiйної Комiсiї Товариства у складi: п. Янiс Васiлатос – Голова Ревiзiйної комiсiї, п.
Спiрос Манiатопулос та п. Ахiлес Сдракас – Члени Ревiзiйної Комiсiї та обрати Ревiзiйну Комiсiю у складi – п. Янiс Васiлатос, п. Артур Соботка
та п. Iоанна Панайотiдоу. 
Текст ухваленого рiшення з сьомго питання порядку денного:
1. Достроково припинити повноваження членiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства: голови Ревiзiйної п. Янiса Васiлатоса та членiв Ревiзiйної Комiсiї:
п. Спiроса Манiатопулоса та п. Ахiлеса Сдракаса.
2. Обрати Ревiзiйну Комiсiю у складi: п. Янiс Васiлатос, п. Артур Соботка та п. Iоанна Панайотiдоу. 
З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Пана Мирослава Кiсика, який доповiв, що члени Правлiння п. Майкл Хатзидимiтрiоу та п. Олександр Зарецький надали кожен письмову заяву,
в якiй виявили бажання скласти з себе повноваження Членiв Правлiння. В зв’язку з цим п. Мирослав Кiсик запропонував припинити
повноваження Членiв Правлiння п. Майкла Хатзидимiтрiоу та п. Олександра Зарецького за їх власним бажанням.
Текст прийнятого рiшення з восьмого питання порядку денного:
Припинити повноваження Членiв Правлiння Майкла Хатзидимiтрiоу та п. Олександра Зарецького за їх власним бажанням.
З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Пана Мирослава Кiсика, який запропонував призначити п. Норберта Рава (Norbert Rawa) та п. Ерiка Клерфейна (Eric Clurfain) Членами
Правлiння Товариства.
Пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз запропонованою пропозицiєю.
Ставиться на голосування питання про призначення п. Норберта Рава (Norbert Rawa) та п. Ерiка Клерфейна (Eric Clurfain) Членами Правлiння
Товариства.
Текст прийнятого рiшення з дев’ятого питання порядку денного:
Призначити п. Норберта Рава (Norbert Rawa) та п. Ерiка Клерфейна (Eric Clurfain) Членами Правлiння Товариства.
З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Пана Мирослава Кiсика, який запропонував уповноважити кожного окремо: п. Олену Галушко, п. Оксану Радевич-Винницьку, п. Дар’ю Крошку,
п. Свiтлану Будiшевську та п. В’ячеслава Нестерова, самостiйно або через уповноважених осiб, представляти iнтереси акцiонерiв Товариства, а
також Товариства та здiйснити всi необхiднi заходи, якi вимагаються законодавством України для:
1. Реєстрацiї припинення (вiдкликання) повноважень Членiв Правлiння п. Майкла Хатзидимiтрiоу та п. Олександра Зарецького, включаючи але
не обмежуючись, у всiх вiдповiдних державних органах України, повiдомлення всiх зацiкавлених осiб та здiйснення всiх iнших дiй, що
вимагаються законодавством та внутрiшнiми процедурами Товариства.
2. Реєстрацiї обрання Членiв Правлiння п. Норберта Рава (Norbert Rawa) та п. Ерiка Клерфейна (Eric Clurfain) включаючи але не обмежуючись,
у всiх вiдповiдних державних органах України, повiдомлення всiх зацiкавлених осiб та здiйснення всiх iнших дiй, що вимагаються
законодавством та внутрiшнiми процедурами Товариства.
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3. Реєстрацiї припинення повноважень голови Ревiзiйної Комiсiї Товариства - п. Янiса Васiлатоса i членiв Ревiзiйної Комiсiї п. Ахiлеса Сдракаса
та п. Спiроса Манiатополуса, включаючи але не обмежуючись, у всiх вiдповiдних державних органах України, повiдомлення всiх зацiкавлених
осiб та здiйснення всiх iнших дiй, що вимагаються законодавством та внутрiшнiми процедурами Товариства.
4. Реєстрацiї обраних членiв Ревiзiйної Комiсiї: п. Янiс Васiлатос (Yannis Vasilatos), п. Артура Соботка (Artur Sobotka), п. Iоанна Панайотiдоу
(Ioanna Panayiotidou), включаючи але не обмежуючись, у всiх вiдповiдних державних органах України, повiдомлення всiх зацiкавлених осiб та
здiйснення всiх iнших дiй, що вимагаються законодавством та внутрiшнiми процедурами Товариства.
Текст прийнятого рiшення з десятого питання порядку денного:
Уповноважити кожного окремо: п. Олену Галушко, п. Оксану Радевич-Винницьку, п. Дар’ю Крошку, п. Свiтлану Будiшевську та п. В’ячеслава
Нестерова самостiйно або через уповноважених осiб, представляти iнтереси акцiонерiв Товариства, Товариства та здiйснити всi необхiднi
заходи, якi вимагаються законодавством України для:
1. Реєстрацiї припинення (вiдкликання) повноважень Членiв Правлiння п. Майкла Хатзидимiтрiоу та п. Олександра Зарецького, включаючи але
не обмежуючись, у всiх вiдповiдних державних органах України, повiдомлення всiх зацiкавлених осiб та здiйснення всiх iнших дiй, що
вимагаються законодавством та внутрiшнiми процедурами Товариства.
2. Реєстрацiї обрання Членiв Правлiння п. Норберта Рава (Norbert Rawa) та п. Ерiка Клерфейна (Eric Clurfain) включаючи але не обмежуючись,
у всiх вiдповiдних державних органах України, повiдомлення всiх зацiкавлених осiб та здiйснення всiх iнших дiй, що вимагаються
законодавством та внутрiшнiми процедурами Товариства.
3. Реєстрацiї припинення повноважень голови Ревiзiйної Комiсiї Товариства - п. Янiса Васiлатоса i членiв Ревiзiйної Комiсiї п. Ахiлеса Сдракаса
та п. Спiроса Манiатополуса, включаючи але не обмежуючись, у всiх вiдповiдних державних органах України, повiдомлення всiх зацiкавлених
осiб та здiйснення всiх iнших дiй, що вимагаються законодавством та внутрiшнiми процедурами Товариства.
4. Реєстрацiї обраних членiв Ревiзiйної Комiсiї: п. Янiс Васiлатос (Yannis Vasilatos), п. Артура Соботка (Artur Sobotka), п. Iоанна Панайотiдоу
(Ioanna Panayotidou), включаючи але не обмежуючись, у всiх вiдповiдних державних органах України, повiдомлення всiх зацiкавлених осiб та
здiйснення всiх iнших дiй, що вимагаються законодавством та внутрiшнiми процедурами Товариства.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та

форма
випуску

Номінальна
вартість

акцій (грн)

Кількість
акцій

(штук)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11.11.2002 535/1/02

Державна
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового

ринку

UA1008301004
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні 0.01 1065760000 10657600 100

Опис Первинна емiсiя акцiй. Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється, фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на
фондових бiржах немає.

 

11.03.2003 124/1/04

Державна
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового

ринку

UA1008301004
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні 0.01 2185480000 21854800 100

Опис Додаткова емiсiя з метою збiльшення обiгових коштiв. Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється, фактiв лiстингу/
делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах немає.

 

23.07.2004 422/1/04

Державна
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового

ринку

UA1008301004
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні 0.01 3730832000 37308320 100

Опис Додаткова емiсiя з метою збiльшення обiгових коштiв. Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється, фактiв лiстингу/
делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах немає.

 

25.03.2005 142/1/05

Державна
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового

ринку

UA1008301004
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні 0.01 5587932000 55879320 100

Опис Додаткова емiсiя з метою збiльшення обiгових коштiв. Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється, фактiв лiстингу/
делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах немає.

 

07.04.2006 164/1/06

Державна
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового

ринку

UA1008301004
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні 0.01 8617932000 86179320 100

Опис Додаткова емiсiя з метою збiльшення обiгових коштiв. Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється, фактiв лiстингу/
делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах немає.

 

Державна
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26.04.2006 180/1/07
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового

ринку

UA1008301004
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні 0.01 12152932000 121529320 100

Опис Додаткова емiсiя з метою збiльшення обiгових коштiв.Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється, фактiв лiстингу/
делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах немає.

 

25.10.2007 458/1/07

Державна
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового

ринку

UA1008301004
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні 0.01 15792932000 157929320 100

Опис Додаткова емiсiя з метою збiльшення обiгових коштiв. Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється, фактiв лiстингу/
делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах немає.

 

15.08.2008 334/1/08

Державна
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового

ринку

UA1008301004
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні 0.01 16467932000 164679320 100

Опис Додаткова емiсiя з метою збiльшення обiгових коштiв. Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється, фактiв лiстингу/
делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах немає.

 

27.07.2011 392/1/11

Державна
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового

ринку

UA1008301004
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні 20 8233966 164679320 100

Опис
Емiсiя у зв'язку з рiшенням Загальних зборiв (Протокол №19 вiд 23-24 червня 2011 року) про деномiнацiю (консолiдацiю) акцiй.
Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється, фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах
немає.

 

20.10.2011 490/1/11

Державна
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового

ринку

UA1008301004
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні 12.5 8233966 102924575 100

Опис
Емiсiя у зв'язку з рiшенням Загальних зборiв (Протокол №20 вiд 22 серпня 2011) про зменшення статутного капiталу Товариства
шляхом зменшення номiнальної вартостi акцiй. Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється, фактiв лiстингу/делiстингу
цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах немає.

 

3. Інформація про інші цінні папери

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних
облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення

1 2 3 4 5

26.04.2016 0 0 -

Опис -

 

2) інформація про похідні цінні папери

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про

реєстрацію

Вид
похідних

цінніх
паперів

Різновид
похідних

цінних
паперів

Серія Строк
розміщення

Строк
дії

Строк
(термін)

виконання

Кількість
похідних цінних

паперів у
випуску (шт.)

Обсяг
випуску

(грн)

Характеристика
базового
активу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

26.04.2016 0 0 0 0 0 0 0 -

4. Інформація про викуп(продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

№
з/п

Дата зарахування/
списання акцій на
рахунок/з рахунку

емітента

Вид дії:
викуп/
продаж

Кількість
акцій, що

викуплено/
продано

(шт.)

Номінальна
вартість

(грн)

Дата реєстрації
випуску акцій,
що викуплено/

продано

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску акцій, що
викуплено/продано

Найменування органу,
що зареєстрував
випуск акцій, що

викуплено/продано

Частка від
статутного
капіталу (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 26.04.2016 0 0 26.04.2016 0 0 0

Опис -
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис.
грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду на кінець періоду

1. Виробничого
призначення: 0 0 0 0 0 0

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0

машини та обладнання 832 1260 0 0 832 1260

транспортні засоби 2309 2723 0 0 2309 2723

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

інші 281 307 0 0 281 307

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 0 0 0 0 3422 4290

Опис Амортизацiйнi нарахування в сумi 636 тисяч гривень за рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 року, були вiднесенi до витрат на
залучення страхових полiсiв.
Амортизацiйнi нарахування в сумi 492 тисяч гривень за рiк, який закiнчився 31 грудня 2014 року, були вiднесенi до витрат на
залучення страхових полiсiв.
Станом на 31 грудня 2015 року матерiальнi активи включали повнiстю амортизованi основнi засоби у сумi 7,399 тисячi гривень
(31 грудня 2014 року: 6,694 тисяч гривень).

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих
активів (тис. грн) 352234 254892

Статутний капітал (тис. грн.) 102925 102925

Скоригований статутний капітал
(тис. грн) 102925 102925

Опис Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення
наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Чистi активи =50263 + 1572979 - 1202853 - 68155 = 352234

Висновок Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вiимогам законодавства

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:  

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним 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 0 X X

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
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Інші зобов'язання X 0 X X

Усього зобов'язань X 0 X X

Опис: -

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/
п

Основний
вид

продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

у натуральній
формі (фізична од.

вим.)

у грошовій
формі

(тис.грн.)

у відсотках до всієї
виробленої продукції

у натуральній формі
(фізична од. вим.)

у грошовій
формі (тіс.

грн.)

у відсотках до всієї
реалізованої

продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Страхування
життя 0 0 0 0 400869 100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1 2 3

1 Викупнi суми, виплати сум негарантованого бонусу та iндексацiї
коштiв 59

2 Збитки за страховими випадками смертi, нещасних випадкiв або
здоров’я 17

3 Збитки за випадками дожиття 24

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

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

Дата
виникнення

події

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

1 2 3

28.01.2015 29.01.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27.04.2015 28.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

09.11.2015 10.11.2015 Інформація про зміну власників акцій, яким належить
10 і більше відсотків голосуючих акцій

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПрАТ “Делойт енд Туш
Юкрейнiан Сервiсез Компанi”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 25642478

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 01033, м. Київ, вул.
Жилянська, 48, 50а

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України 1973 22.06.2001

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

369 П 000369 21.05.2013 26
лютого 2021 року

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015

Думка аудитора*** безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПрАТ “Делойт енд Туш
Юкрейнiан Сервiсез Компанi”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 25642478

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 01033, м. Київ, вул.
Жилянська, 48, 50а

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України 1973 22.06.2001

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

369 П 000369 21.05.2013 26
лютого 2021 року

Текст аудиторського висновку (звіту)

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам та керiвництву ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „МЕТЛАЙФ“:
Ми провели аудит наведеної фiнансової звiтностi, ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „МЕТЛАЙФ“ (надалi – „Компанiя“), яка складається зi звiту про
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фiнансовий стан на 31 грудня 2015 року i звiту про сукупнi доходи, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, який
закiнчився на зазначену дату, а також стислого викладу основних принципiв облiкової полiтики та iнших пояснювальних примiток.
Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть
Керiвництво вiдповiдає за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також
за створення такої системи внутрiшнього контролю, яка, на думку керiвництва, є необхiдною для пiдготовки фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi за результатами проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до
Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають дотримання вимог професiйної етики, а також планування та проведення аудиту для отримання
достатньої впевненостi у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв, щодо сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур
залежить вiд професiйного судження аудитора, включно з оцiнкою ризикiв щодо суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або
помилки. Оцiнка таких ризикiв включає огляд системи внутрiшнього контролю над пiдготовкою та достовiрним поданням Компанiєю фiнансової звiтностi для
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають наявним обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю
Компанiї. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики та прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених керiвництвом, а також
оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення нашої аудиторської думки.

Висловлення думки 
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2015 року, а також
фiнансовi результати її дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, який закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
Пояснювальний роздiл
Ми звертаємо вашу увагу на Примiтку 34 до цiєї фiнансової звiтностi. Вплив триваючої економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi,
а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку України та
операцiйну дiяльнiсть Компанiї. Наша думка не мiстить жодних застережень iз цього питання.

31 березня 2016 року

Генеральний директор Євген Заноза
Сертифiкат аудитора Серiя А № 005431
Аудиторської палати України, виданий 26 червня 2003 року згiдно з Рiшенням
Аудиторської палати України № 124 та подовжений 30 травня 2013 року згiдно з Рiшенням
Аудиторської палати України № 271/2 до 26 червня 2018 року
ПрАТ “Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi”
Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50а

-

-

-

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

1 2015 1 0

2 2014 3 2

3 2013 4 3

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

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (запишіть): Нi Ні

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

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

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

Так Ні
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Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть): Нi Ні

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

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Унесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

Інше (запишіть): У звiтньому перiодi не проводилися позачерговi збори акцiонерiв. Ні

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради 0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні

Складу X

Організації X

Діяльності X

Інше (запишить) -

-

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

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

Так Ні

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інші (запишіть) -

Інші (запишіть) -

-

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
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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) -

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

Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть): - X

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

Так Ні

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

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

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

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

Інше (запишіть) -

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

так, створено
ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

Загальні
збори

акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції

жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Так Ні

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

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Так Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні 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 Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого
органу Так Ні 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 Ні Ні Так Ні

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

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

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) Так

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): -

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація
розповсюджується

на загальних
зборах

Публікується у пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній

інформаційній базі даних
НКЦПФР про ринок

цінних паперів

Документи
надаються для
ознайомлення

безпосередньо в
акціонерному

товаристві

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернет-

сторінці
акціонерного

товариства

Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так

Інформація про акціонерів, які володіють
10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так

Інформація про склад органів управління
товариства Так Так Так Так Ні

Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення Ні Ні Так Так Ні

Розмір винагороди посадових осіб
акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Інше (запишіть) -

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови договору з аудитором X
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Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) -

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні

Ревізійна комісія (ревізор) X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) -

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

Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

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

Інше (запишіть) -

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох
років?

Так Ні

Випуск акцій X

Випуск депозитарних розписок X

Випуск облігацій X

Кредити банків X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

Інше (запишіть): - 

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних
трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть
дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил)
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в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого
відхилення протягом року

-

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Товариство створюється з метою формування ринкових вiдносин, розширення страхового простору та отримання прибутку в
iнтересах Акцiонерiв Товариства шляхом надання послуг iз страхування життя згiдно iз Законом України "Про страхування" та
здiйснення господарської дiяльностi у сферi страхування, перестрахування i фiнансової дiяльностi, пов'язаної з формуванням,
розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. Предметом безпосередньої дiяльностi Товариства є: - Страхування життя; -
Перестрахування з видiв страхування, на проведення яких Товариство отримало вiдповiдну лiцензiю; - Фiнансова дiяльнiсть,
пов’язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. Товариство також здiйснює види дiяльностi,
вiдмiннi вiд страхової дiяльностi, у виглядi: - надання вiдповiдних послуг для iнших страховикiв на пiдставi цивiльно-правових
договорiв; - надання послуг (виконання робiт), що безпосередньо пов’язанi з зазначеними видами дiяльностi; - здiйснення будь-
яких операцiй для задоволення власних господарських потреб; - надання кредитiв страхувальникам, якi уклали договори
страхування життя з Товариством.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для
юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища,
імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Власником iстотної участi є акцiонер Товариства - MetLife Global Holding Company II LLC (МетЛайф Глобал Холдiнг Компанi II
ГмбХ), адреса реєстрацiї: Gartenstrasse, 4, 6304 Zug, Switzerland (Швейцарiя), реєстрацiйний номер CHE-413.451.727, частка, що
перебуває у власностi 99,9988 % статутного капiталу.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам
фінансових послуг.
Таких порушень протягом року не було. Товариство не має наглядової ради.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у
тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
Фондом соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi рiшенням №24 вiд 02.06.2015р. до Товариства було
застосовано фiнансову санкцiю в розмiрi 4 479,71 грн (Чотири тисячi чотириста сiмдесят дев’ять грн. 71 коп.).
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або
про відсутність такої системи.
Товариство здiйснює систему управлiння ризиками вiдповiдно до Положення про Стратегiю управлiння ризиками, затвердженого
Протоколом № 27 Засiдання Правлiння приватного акцiонерного товариства “МетЛайф” вiд 27.06.2014 року. В товариствi дiє
система управлiння ризиками, що є складовою частиною загальних вимог до системи корпоративного управлiння. Ця функцiя
передбачає впровадження методiв управлiння ризиками та аналiзу оцiнки та контролю ризикiв. Система управлiння ризиками
включає в себе вiдповiдальнiсть за виявлення та оцiнку ризикiв, органiзацiйну структуру управлiння, включаючи обмеження
прийняття рiшень, процедури планування та складання звiтностi у вiдповiдностi до чинного законодавства та мiжнародних
стандартiв. Товариство здiйснює управлiння ризиками легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або
фiнансування тероризму. З метою здiйснення контролю ризику та зменшення ризику до прийнятного рiвня всi клiєнти, в процесi
монiторингу, класифiкуються за рiвнем ризику. Проводяться навчальнi заходи щодо ознайомлення працiвникiв з порядком
управлiння ризиками у сферi легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму, в
тому числi шляхом проведення практичних занять щодо здiйснення ними оцiнки ризикiв, з урахуванням встановлених критерiїв
ризику, практичного застосування критерiїв ризику. З метою зменшення ризику, у разi наявностi у клiєнта пiдвищеного чи
високого рiвня ризику, до прийнятного рiвня (низький чи середнiй рiвень ризику) працiвники установи здiйснюють управлiння
ризиками, яке полягає у поглибленому визначеннi, оцiнцi, посиленому монiторингу, контролю ризикiв, з урахуванням
результатiв поглибленої iдентифiкацiї та вивчення фiнансової дiяльностi клiєнта, послуг, що надаються клiєнту, аналiзу
операцiй, проведених ним, та їх вiдповiдностi фiнансовому стану i змiсту дiяльностi клiєнта та у разi необхiдностi прийняття
рiшень про вiдмову у встановленнi дiлових вiдносин, вiдмову у проведеннi фiнансових операцiй, зупиненнi фiнансових операцiй,
направленнi iнформацiї про операцiї Держфiнмонiторингу, а у випадках передбачених законодавством вiдповiдним
правоохоронним органам та Нацкомфiнпослуг.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю),
а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до
положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Cистема внутрiшнiх контролiв пiдроздiлiв, по яких було проведено аудит, функцiонувала протягом звiтного перiоду згiдно з
вимогами чинного законодавства та корпоративними положеннями. Питання щодо внутрiшнiх контролiв, якi виникли протягом
цих аудитiв, вiдображенi у вiдповiдних звiтах.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або про їх відсутність.
Вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi страховика, протягом року не вiдбувалось.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi страховика розмiр, протягом звiтного перiоду не
вiдбувалося. Вiдповiдна оцiнка активiв не здiйснювалася.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової
групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про
їх відсутність.
Товариство проводило операцiї з перестрахування з перестраховиками Товариства - MetLife Insurance Company USA та American
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life Insurance Company.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Аудиторський висновок Товариства готується у вiдповiдностi з рекомендацiями органiв, якi здiйснюють державне регулювання
ринкiв фiнансових послуг: висновок розкриває змiст облiкової полiтики, мiстить всi необхiднi розкриття та розрахунки за
окремими статтями.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом
року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи
- прізвище, ім'я та по батькові)
Товариство не має наглядової ради. Переобрання зовнiшнього аудитора не здiйснювалося, на даний момент аудитором компанiї
є ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК".
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Сiмнадцять рокiв
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги
фінансовій установі.
П’ять рокiв

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися
фінансовій установі протягом року.
В 2015 роцi iншi послуги не надавалися.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення
виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв вiдсутнi.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх
п`яти років.
До 2010 року аудиторський висновок для Товариства готувало ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКупперс (Аудит)». З 2010 року
аудиторський висновок для Товариства готує ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК".
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою
України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Стягнення не застосовувались та факти подання недостовiрної звiтностi страховика не були виявленi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму
розгляду скарг.
В Товариствi запроваджений механiзм розгляду скарг. Товариством затверджене Положення про розгляд скарг i звернень, яке
встановлює принципи, порядок, розгляду звернень. Вiдповiдно до Статуту Товариства Правлiння здiйснює управлiння поточною
дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по
батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Департамент з обслуговування клiєнтiв вiдповiдає за належну оцiнку, розгляд звернень у вiдповiдностi до законодавства та
внутрiшнiх полiтик, процедур Товариства. Окремi спiвробiтники Департаменту з обслуговування клiєнтiв обробляють звернення
вiдповiдно до наданих повноважень та довiреностей.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду
фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що
надійшли, та кількість задоволених скарг).
Протягом 2015 року Товариством зареєстровано 80 звернень (скарг), серед яких: 42 – письмовi звернення, 33 – звернення у
формi телефонного дзвiнка, з них: а) 21 - звернення були пов’язаннi iз питаннями щодо визнання подiї страховим випадкам та
здiйсненням страхової виплати за ними; б) 29 – звернення (письмовi та у формi телефонного дзвiнка), в яких зафiксовано
скарги на здiйснення страховими посередниками Товариства функцiй страхового консультанта; в) 26 – звернення, пов’язаннi iз
незадоволенням якiстю роботи Департаменту з обслуговування клiєнтiв; г) 4- iнше.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду
стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Протягом 2015 року позовiв стосовно надання фiнансових послуг до Товариства не надходило.

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

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "МетЛайф" за ЄДРПОУ 32109907
Територія за КОАТУУ 80931
Організаційно-правова
форма господарювання за КОПФГ 230

Вид економічної
діяльності за КВЕД 65.11

Середня кількість
працівників 107
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Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса вул. Симона Петлюри (Комiнтерну), 14, м. Київ, 01032
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Актив Код рядка На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу
на міжнародні

стандарти
фінансової
звітності

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 581 533 1570

первісна вартість 1001 2490 2237 2004

накопичена амортизація 1002 1909 1704 434

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0

Основні засоби: 1010 3422 4290 3470

первісна вартість 1011 12907 14350 12455

знос 1012 9485 10060 8985

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0

первісна вартість 1016 0 0 0

знос 1017 0 0 0

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0

первісна вартість 1021 0 0 0

накопичена амортизація 1022 0 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 45686 43237 414695

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0

Відстрочені податкові активи 1045 1637 2203 18

Гудвіл 1050 0 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0

Усього за розділом I 1095 51326 50263 419753

II. Оборотні активи

Запаси 1100 1089 1162 692

Виробничі запаси 1101 0 0 0

Незавершене виробництво 1102 0 0 0

Готова продукція 1103 0 0 0

Товари 1104 0 0 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0 0

Векселі одержані 1120 0 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 12014 18792 5897

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 99 415 757

з бюджетом 1135 1117 3387 0

у тому числі з податку на прибуток 1136 1117 0 0

з нарахованих доходів 1140 1845 1786 16916

із внутрішніх розрахунків 1145 9539 0 37

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4235 9288 1803

Поточні фінансові інвестиції 1160 700872 522560 250214
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Гроші та їх еквіваленти 1165 538712 1013455 120054

Готівка 1166 2 2 2

Рахунки в банках 1167 539710 1013453 120052

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 1492 2134 123

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 111

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 844 1226 12

резервах незароблених премій 1183 0 0 0

інших страхових резервах 1184 648 908 0

Інші оборотні активи 1190 0 0 0

Усього за розділом II 1195 1272014 1572979 396493

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття 1200 0 0 0

Баланс 1300 1323340 1623242 816246

Пасив Код рядка На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу
на міжнародні

стандарти
фінансової
звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 102925 102925 102925

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0

Додатковий капітал 1410 122505 122505 122505

Емісійний дохід 1411 0 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 7101 12444 1857

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 22361 114360 -85360

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0

Усього за розділом I 1495 254892 352234 141927

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 1523 2995

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 1004531 1202853 640335

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 972916 1161102 630959

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного
періоду) 1532 7755 9519 9376

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 23860 32232 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0

Усього за розділом II 1595 1006054 1202853 643330

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0

Векселі видані 1605 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0

за товари, роботи, послуги 1615 16975 30470 9059
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за розрахунками з бюджетом 1620 2277 0 2506

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 2506

за розрахунками зі страхування 1625 3 10 4

за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0

за одержаними авансами 1635 0 0 0

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1645 1357 1315 2002

за страховою діяльністю 1650 35423 27582 12617

Поточні забезпечення 1660 1821 2161 1478

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 1

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 4538 6617 3322

Усього за розділом IІІ 1695 62394 68155 30989

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0

Баланс 1900 1323340 1623242 816246

Примітки -
Керівник Кiсик М.

Головний бухгалтер Будiшевська С.Ю.

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

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "МетЛайф" за ЄДРПОУ 32109907

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0

Чисті зароблені страхові премії 2010 400869 311532

Премії підписані, валова сума 2011 416540 319320

Премії, передані у перестрахування 2012 7559 5635

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -8372 -2771

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 260 618

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 68542 ) ( 204771 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 47249 ) ( 43908 )

Валовий:
 прибуток 2090 285078 62853

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 -188186 -3513

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -1382 1611

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -1764 9800

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 382 -8189

Інші операційні доходи 2120 80238 77037

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції 2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 41421 ) ( 36621 )

Витрати на збут 2150 ( 196271 ) ( 122647 )

Інші операційні витрати 2180 ( 496 ) ( 1995 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )

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

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток 2190 0 0

 збиток 2195 ( -62440 ) ( -23275 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 181853 155975

Інші доходи 2240 1668 2515

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )

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

Інші витрати 2270 ( 870 ) ( 679 )

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

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 120211 134536

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -22869 -27686

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток 2350 97342 106850

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 97342 106850

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 5915 3317

Витрати на оплату праці 2505 30549 26881

Відрахування на соціальні заходи 2510 6900 6691

Амортизація 2515 2007 1945

Інші операційні витрати 2520 506288 377392

Разом 2550 551659 416226

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 8233966 8233966

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 8233966 8233966

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 11.82 12.98

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 11.82 12.98

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 4.38

Примітки -
Керівник Кiсик М.

Головний бухгалтер Будiшевська С.Ю.

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

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "МетЛайф" за ЄДРПОУ 32109907

(найменування)
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 0 0

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0

Надходження від повернення авансів 3020 0 0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 6396 24333

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 421624 320786

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 1638167 1148138

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 148781 ) ( 89543 )

Праці 3105 ( 24973 ) ( 22387 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 7797 ) ( 7492 )

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

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 25706 ) ( 35322 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 234 ) ( 545 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 24212 ) ( 37817 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 33680 ) ( 31577 )

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

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

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 122636 ) ( 199651 )

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

Інші витрачання 3190 ( 1269734 ) ( 711569 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 408434 357354

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 0

необоротних активів 3205 182 282

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 0

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської
одиниці 3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )

необоротних активів 3260 ( 6810 ) ( 1962 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської
одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )



file:///C|/Users/Ngavrylyk/Desktop/Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік.htm[27.04.2016 18:18:13]

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 6628 1680

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 ) ( 68522 )

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 68522

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 401806 287152

Залишок коштів на початок року 3405 536262 185365

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 69043 63745

Залишок коштів на кінець року 3415 1007111 536262

Примітки

Станом на 31 грудня 2013, 2014 та 2015 рокiв залишки грошових коштiв та
їхнiх еквiвалентiв для цiлей подання звiту про рух грошових коштiв за роки,

якi закiнчилися 31 грудня 2013, 2014 та 2015 рокiв, iз використанням
прямого методу, було зменшено на суму нарахованих вiдсоткiв у розмiрi 873

тисячi гривень, 3,450 тисяч гривень та 6,344 тисяч гривень, вiдповiдно.
Стосовно розкриття цих сум див. Примiтку 10.

* Рядок 3150 „Витрачання на оплату зобов’язань за страховими договорами“
включає страховi виплати, викупнi суми та виплати за договорами дожиття.
** Рядки 3095 „Iншi надходження“ та 3190 „Iншi витрачання“, роздiл „Рух
коштiв у результатi операцiйної дiяльностi“ у звiтi про рух грошових коштiв

за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, включають таке:
За рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 року

Код рядка 
3095 3190

Надходження Витрачання 
Iншi надходження/(витрачання): 

Надходження вiд/(витрачання на) фiнансовi iнструменти, утримуванi до
погашення 1,620,467 (1,266,781)

Iншi надходження/(витрачання) 17,700 (2,953)

Всього iнших надходжень/(витрачань) 1,638,167 (1,269,734)
За рiк, який закiнчився 31 грудня 2014 року

Код рядка 
3095 3190

Надходження Витрачання 
Iншi надходження/(витрачання): 

Надходження вiд/(витрачання на) фiнансовi iнструменти, утримуванi до
погашення 1,145,725 (709,229)

Iншi надходження/(витрачання) 2,413 (2,340)

Всього iнших надходжень/(витрачань) 1,148,138 (711,569)
Керівник Кiсик М.

Головний бухгалтер Будiшевська С.Ю.

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

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "МетЛайф" за ЄДРПОУ 32109907

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

За аналогічний період попереднього
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Стаття Код рядка
За звітний період року

надходження видаток надходження видаток

1 2 3 4 5 6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до
оподаткування 3500 0 0 0 0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X

збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0

збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць 3515 0 0 0 0

збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0

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

3522 0 0 0 0

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

3523 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових
інвестицій 3524 0 0 0 0

Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів 3526 0 0 0 0

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0

Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних
активів 3552 0 0 0 0

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

3553 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) іншої поточної
дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх
періодів 3556 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) інших оборотних
активів 3557 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань 3560 0 0 0 0

Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0

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

3561 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за розрахунками
з бюджетом

3562 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за розрахунками
зі страхування

3563 0 0 0 0

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

3564 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх
періодів 3566 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) інших поточних
зобов’язань 3567 0 0 0 0

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0

Чистий рух коштів від операційної
діяльності 3195 0 0 0 0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X

необоротних активів 3205 0 X 0 X

Надходження від отриманих: 3215 0 X 0 X
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відсотків

дивідендів 3220 0 X 0 X

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X

Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X

Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X

Інші надходження 3250 0 X 0 X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 )

необоротних активів 3260 X 0 X 0

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0

Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0

Інші платежі 3290 X 0 X 0

Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності 3295 0 0 0 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 X 0 X

Отримання позик 3305 0 X 0 X

Надходження від продажу частки в
дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X

Інші надходження 3340 0 X 0 X

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0

Погашення позик 3350 X 0 X 0

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0

Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди 3365 X 0 X 0

Витрачання на придбання частки в
дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0

Інші платежі 3390 X 0 X 0

Чистий рух коштів від фінансової
діяльності 3395 0 0 0 0

Чистий рух грошових коштів за звітний
період 3400 0 0 0 0

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X

Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів 3410 0 0 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки -
Керівник Кiсик М.

Головний бухгалтер Будiшевська С.Ю.

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

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "МетЛайф" за ЄДРПОУ 32109907

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

Стаття Код
рядка

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал Всього
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на
початок року 4000 102925 0 122505 7101 22361 0 0 254892

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 102925 0 122505 7101 22361 0 0 254892

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100 0 0 0 0 97342 0 0 97342

Інший
сукупний дохід
за звітний
період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені
курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний
дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210 0 0 0 5343 -5343 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
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж
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викуплених акцій
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в
капіталі 4290 0 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 0 0 5343 91999 0 0 97342

Залишок на
кінець року 4300 102925 0 122505 12444 114360 0 0 352234

Примітки -
Керівник Кiсик М.

Головний бухгалтер Будiшевська С.Ю.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності

Текст приміток

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „МЕТЛАЙФ“, до 20 грудня 2013 року – ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „АЛIКО
УКРАЇНА“ (надалi – „Компанiя“), є приватним акцiонерним товариством, юридичною особою, створеною за законодавством
України, яка дiє вiдповiдно до Статуту Компанiї та чинного законодавства України, та яка, згiдно iз рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв вiд 15 сiчня 2010 року, є повним юридичним правонаступником Закритого акцiонерного товариства „Американська
компанiя страхування життя АIГ Життя“, яке, у свою чергу, є повним юридичним правонаступником Закритого акцiонерного
товариства „Американська мiжнародна компанiя страхування життя – АIГ Життя“, яке було зареєстроване Печерською
районною державною адмiнiстрацiєю у мiстi Києвi 16 липня 2002 року за реєстрацiйним номером 33727 та перейменоване у
Закрите акцiонерне товариство „Американська компанiя страхування життя АIГ Життя“ вiдповiдно до Установчого договору
Закритого акцiонерного товариства „Американська компанiя страхування життя АIГ Життя“ вiд 12 грудня 2002 року та рiшення
Позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 12 грудня 2002 року.
Юридична адреса Компанiї: вул. Симона Петлюри (Комiнтерну), 14, м. Київ, 01032, Україна.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 року в Компанiї працювало 107 та 115 штатних працiвникiв, вiдповiдно.
Вiдповiдно до безстрокової лiцензiї Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Серiя АВ № 499980 вiд 12
лютого 2010 року (замiненою безстроковою лiцензiєю № AE 284405 вiд 13 березня 2014 року, виданою Нацiональною комiсiєю,
що здiйснює регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, у результатi змiни назви Компанiї) Компанiя здiйснює надання
послуг зi страхування життя за такими категорiями:
• Страхування на випадок смертi або дожиття до встановленого полiсом вiку;
• Страхування на випадок непрацездатностi;
• Страхування на випадок смертi внаслiдок нещасного випадку;
• Страхування вiд нещасних випадкiв – передбачаються виплати застрахованiй особi або її вигодонабувачам у випадках
хiрургiчного втручання або смертi у результатi нещасного випадку.
Переважна бiльшiсть страхових полiсiв Компанiї мiстить бiльше нiж один страховий ризик. 
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв акцiонерами Компанiї були: 
Акцiонери 31 грудня 
2015 року 31 грудня 
2014 року

MetLife Global Holding Company II GmbH 99.9988% 0%
American Life Insurance Company 0% 99.9988%
International Technical and Advisory Services Limited 0.0006% 0.0006%
Borderland Investments Limited 0.0006% 0.0006%

Всього 100.00% 100.00%
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв кiнцевою контролюючою стороною Компанiї була компанiя MetLife, Inc., Нью-Йорк, акцiї
якої котируються на Нью-Йоркськiй фондовiй бiржi. 
Цю фiнансову звiтнiсть було затверджено до випуску керiвництвом Компанiї 31 березня 2016 року. 

Продовження тексту приміток

2. ОСНОВА ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Заява про вiдповiднiсть – Цю фiнансову звiтнiсть було пiдготовлено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової
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звiтностi („МСФЗ“), випущених Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку („РМСБО“), та тлумачень, пiдготовлених
Комiтетом з тлумачень МСФЗ („КТ МСФЗ“).
Цю фiнансову звiтнiсть подано у вiдповiдностi до вимог Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1,
прийнятого Мiнiстерством фiнансiв України згiдно з Наказом № 73 вiд 7 лютого 2013 року.
Компанiя подає свiй звiт про фiнансовий стан у порядку очiкуваних термiнiв погашення вiдповiдних статей (оборотнi i
необоротнi).
Застосування припущення щодо здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi – Ця фiнансова
звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Компанiя є органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi у найближчому майбутньому. Керiвництво та акцiонери мають намiр i в подальшому розвивати
господарську дiяльнiсть Компанiї в Українi. На думку керiвництва, застосування припущення щодо здатностi Компанiї
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є адекватним, враховуючи належний рiвень достатностi її капiталу та
намiри акцiонерiв продовжувати надавати пiдтримку Компанiї.
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi – Цю фiнансову звiтнiсть було пiдготовлено на основi iсторичної вартостi, за
виключенням оцiнки певних фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 39
„Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка“ („МСБО 39“) та страхових зобов’язань, якi оцiнюються у вiдповiдностi до
Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 4 „Страховi контракти“ („МСФЗ 4“).
Функцiональна валюта – Цю фiнансову звiтнiсть було пiдготовлено в основнiй валютi середовища, у якому Компанiя провадить
свою операцiйну дiяльнiсть, а саме, у нацiональнiй валютi України – українськiй гривнi. Якщо не зазначено iнше, суми
подаються у тисячах українських гривень, округлених до найближчої тисячi. 
Операцiї в iноземних валютах – Операцiї в iноземних валютах на момент первiсного визнання вiдображаються у валютi подання
фiнансової звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням курсiв обмiну валют на дату вiдповiдної
операцiї. Прибутки та збитки, якi виникають у результатi курсових рiзниць за такими операцiями та у результатi переоцiнки
монетарних активiв та зобов`язань в iноземнiй валютi, вiдображаються у складi прибутку або збитку за перiод. 
Вiдповiднi курси обмiну валют, використанi пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi, були представленi таким чином:
Валюта Станом на
31 грудня
2015 року Станом на
31 грудня
2014 року

Гривня/долар США 24.0007 15.7686
Гривня/євро 26.2231 19.2329
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3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 
Класифiкацiя договорiв страхування – Страховими договорами є такi договори страхування, згiдно з якими одна сторона
(Страховик – Компанiя) приймає значний страховий ризик iншої сторони (Власника страхового полiса), погодившись надати
компенсацiю Власниковi страхового полiса, якщо визначена непевна майбутня подiя (страховий випадок) негативно вплине на
Власника страхового полiса. Компанiя визначає, чи має страховий договiр значний страховий ризик. Страховi договори можуть
також нести фiнансовий ризик.
Компанiя визначає страховий ризик як значний, якщо страхова виплата у разi настання страхового випадку за подiєю, iншою
нiж дожиття, перевищує чисту теперiшню вартiсть страхової виплати у разi дожиття до кiнця дiї договору страхування,
принаймнi, на 5% вiд чистої теперiшньої вартостi страхової виплати у разi дожиття до кiнця дiї договору страхування.
Iнвестицiйними договорами є такi договори страхування, якi несуть значний фiнансовий ризик та не несуть страхового ризику.
Фiнансовий ризик – це ризик можливих майбутнiх змiн однiєї або кiлькох зазначених нижче величин: вiдсоткової ставки, цiни на
фiнансовi iнструменти, цiни на споживчi товари, валютного курсу, iндексу цiн чи ставок, показника кредитного рейтингу чи
iндексу кредитоспроможностi або iншої змiнної величини, за умови що, у випадку не фiнансової змiнної величини, ця змiна не є
характерною для сторони договору.
Як тiльки договiр страхування був визначений як страховий, вiн залишається страховим договором протягом дiї договору
страхування, навiть якщо страховий ризик знизився суттєво протягом цього перiоду, якщо тiльки всi права та обов’язки не були
припиненi або повнiстю виконанi. Iнвестицiйнi договори можуть змiнити свою класифiкацiю пiсля початку їх дiї, якщо страховий
ризик стає значним. Страховi та iнвестицiйнi договори можуть мiстити умову дискрецiйної участi. Умова дискрецiйної участi – це
контрактне право одержувати, додатково до гарантованих виплат, виплати, якi:
• ймовiрно становитимуть значну частину всiх контрактних виплат;
• рiшення про суму або визначення часу яких за договором належить емiтентовi;
• за умовами договору вони ґрунтуються на:
а) результатах операцiй за визначеним пулом договорiв або за договором визначеного типу;
б) реалiзованих або нереалiзованих доходах вiд iнвестицiй за визначеним пулом активiв, утримуваних емiтентом; або
в) прибутку чи збитку компанiї, фонду або iншого суб’єкта господарювання, якi є емiтентом договору.
Основнi засоби та нематерiальнi активи – Основнi засоби та нематерiальнi активи вiдображаються за iсторичною вартiстю, за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Первiсна вартiсть об’єкта основних засобiв складається iз сум, якi виплачуються постачальникам активiв та пiдрядникам за
виконання будiвельно-монтажних робiт; реєстрацiйних зборiв, державного мита та аналогiчних платежiв, якi здiйснюються у
зв’язку iз придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобiв, сум ввiзного мита, непрямих податкiв у зв’язку iз
придбанням (створенням) основних засобiв (якщо вони не вiдшкодовуються пiдприємству), витрат зi страхування ризикiв
постачання основних засобiв, витрат на транспортування, встановлення, монтаж, налагодження основних засобiв та iнших
витрат, безпосередньо пов’язаних iз доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для використання iз
запланованою метою. 
Амортизацiя нараховується на iсторичну вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв для списання активiв iз
використанням прямолiнiйного методу протягом строку їхнього корисного використання, який становить:
Покращення орендованого майна 36 мiсяцiв
Транспортнi засоби 60 мiсяцiв
Комп’ютерне обладнання 36 мiсяцiв
Меблi та обладнання 60 мiсяцiв
Нематерiальнi активи 36 мiсяцiв
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Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи амортизуються у розмiрi 100% у момент введення в експлуатацiю.
Витрати, пов’язанi з покращенням стану основних засобiв (модернiзацiя, добудування, реконструкцiя тощо), якi призводять до
збiльшення майбутнiх економiчних вигiд, первiсно очiкуваних вiд їхнього використання, додаються до первiсної вартостi об’єкта
основних засобiв.
Витрати, якi здiйснюються для пiдтримання об’єкта у робочому станi (проведення технiчного огляду, нагляду, обслуговування,
ремонту тощо) та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання, включаються до
складу адмiнiстративних витрат у звiтi про сукупнi доходи. 
Об’єкт основних засобiв або нематерiальних активiв припиняє визнаватися пiсля вибуття або коли бiльше не очiкується
отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд продовження використання цього активу. Будь-який прибуток або збиток, який
виникає у результатi вибуття або списання об’єкта основних засобiв або нематерiальних активiв, визначається як рiзниця мiж
надходженнями вiд продажу та балансовою вартiстю активу i визнається у складi прибутку або збитку.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв – На кожну звiтну дату Компанiя переглядає балансову вартiсть своїх основних
засобiв та нематерiальних активiв для визначення, чи iснують будь-якi свiдчення того, що такi активи зазнали збитку вiд
зменшення корисностi. У разi наявностi таких свiдчень Компанiя здiйснює оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування вiдповiдного
активу для визначення розмiру збитку вiд зменшення корисностi (якщо таке зменшення корисностi мало мiсце). Якщо
неможливо здiйснити оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування окремого активу, Компанiя оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування
одиницi, яка генерує грошовi кошти, до якої належить цей актив. У випадках коли можна визначити обґрунтовану та послiдовну
основу для розподiлу активiв, корпоративнi активи також розподiляються на окремi одиницi, якi генерують грошовi кошти, або,
iнакше, вони розподiляються до найменшої групи одиниць, якi генерують грошовi кошти, для яких можна визначити
обґрунтовану та послiдовну основу для розподiлу.
Сума очiкуваного вiдшкодування являє собою бiльшу з величин: справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж, та
вартостi пiд час використання. На момент проведення оцiнки вартостi пiд час використання сума очiкуваних майбутнiх потокiв
грошових коштiв дисконтується до їхньої теперiшньої вартостi iз використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка
вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, характернi для активу, стосовно якого не були скоригованi
оцiнки майбутнiх потокiв грошових коштiв. 
Якщо, за оцiнками, сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) менша за його балансову
вартiсть, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) зменшується до суми його очiкуваного
вiдшкодування. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються негайно у складi прибутку або збитку.

У випадках коли збиток вiд зменшення корисностi у подальшому сторнується, балансова вартiсть активу (або одиницi, яка
генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки його суми вiдшкодування, але таким чином, щоб збiльшена
балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби для активу (або одиницi, яка генерує
грошовi кошти) у попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування збитку вiд зменшення
корисностi визнається негайно у складi прибутку або збитку.
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв – Компанiя визнає фiнансовi активи та зобов’язання у своєму звiтi про фiнансовий
стан тодi, коли вона стає стороною контрактних зобов’язань стосовно цього iнструмента. Звичайнi операцiї iз придбання та
реалiзацiї фiнансових активiв та зобов’язань визнаються iз використанням облiку за датою розрахунку. 
Фiнансовi активи та зобов’язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю. Витрати на проведення операцiї, якi
безпосередньо стосуються придбання або випуску вiдповiдного фiнансового активу або фiнансового зобов’язання, вiднiмаються
вiд або додаються до суми справедливої вартостi у випадку, якщо фiнансовий актив чи фiнансове зобов’язання визнаються не
за справедливою вартiстю, iз вiдображенням переоцiнки у складi прибутку або збитку. Облiкова полiтика для подальшої
переоцiнки цих статей розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
Фiнансовi активи – Фiнансовi активи класифiкуються за такими спецiальними категорiями:
• фiнансовi активи, якi облiковуються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням переоцiнки у складi прибутку або збитку;
• фiнансовi активи, доступнi для продажу; 
• кредити та дебiторська заборгованiсть;
• фiнансовi активи, утримуванi до погашення.
Класифiкацiя залежить вiд характеру та цiлей фiнансових активiв i визначається на момент їхнього первiсного визнання.
Фiнансовi активи Компанiї, в основному, представленi дебiторською заборгованiстю вiд страхової дiяльностi та iнструментами,
утримуваними до погашення.
Кредити та дебiторська заборгованiсть – Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами iз
фiксованими платежами або платежами, якi можна визначити, що не мають котирування на активному ринку. Цi iнвестицiї
первiсно визнаються за вартiстю, яка є справедливою вартiстю компенсацiї, сплаченої на момент придбання iнвестицiй, а в
подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням
будь-якого збитку вiд зменшення корисностi. 
Метод ефективної вiдсоткової ставки є методом розрахунку амортизованої вартостi фiнансового активу (або групи фiнансових
активiв) та розподiлу доходiв з вiдсоткiв протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна вiдсоткова ставка являє собою ставку, яка
точно дисконтує очiкуванi майбутнi надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку використання фiнансового
iнструменту або, коли доцiльно, коротшого перiоду до чистої балансової вартостi фiнансового активу.

Фiнансовi активи, утримуванi до погашення – Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами, або платежами, якi
пiдлягають визначенню, а також з фiксованими строками погашення класифiкуються як такi, що утримуються до погашення,
якщо Компанiя має намiр та здатнiсть утримувати їх до погашення. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, утримуванi до
погашення, оцiнюються за амортизованою вартiстю iз використанням ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням будь-
якого зменшення корисностi. Прибутки i витрати визнаються у складi фiнансових результатiв поточного перiоду у разi
припинення визнання iнвестицiї або зменшення її корисностi, а також у процесi амортизацiї.
Компанiя продовжує класифiкувати будь-якi фiнансовi активи як утримуванi до погашення, якщо вона здiйснила продаж або
змiнила класифiкацiю протягом поточного фiнансового перiоду або протягом двох попереднiх фiнансових рокiв менш нiж
несуттєвої суми iнвестицiй, утримуваних до погашення, до настання термiну погашення, у тому числi випадкiв коли такi продажi
або змiни класифiкацiї:
• наближаються до термiну погашення або дати реалiзацiї опцiону, у результатi чого змiни ринкової вiдсоткової ставки не
матимуть iстотного впливу на справедливу вартiсть фiнансового активу;
• вiдбуваються пiсля того, як Компанiя отримала практично всю основну суму боргу за фiнансовим активом вiдповiдно до
графiку платежiв або передоплат; або
• стосуються окремої подiї, яка знаходиться за межами контролю Компанiї, не є регулярними та не могли бути обґрунтовано
передбаченi Компанiєю.
Компанiя визначає „менш нiж несуттєву суму“ як суму до 10% портфелю iнвестицiй, утримуваних до погашення.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз нарахованих доходiв – Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз
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нарахованих доходiв являє собою нарахованi вiдсотки за договiрними ставками щодо довгострокових iнвестицiй, утримуваних
до погашення.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти – Грошовi кошти та їхнi еквiваленти включають грошовi кошти в касi, грошовi кошти на
поточних рахунках в банках, короткостроковi депозити iз термiном розмiщення до 90 днiв, якi характеризуються високою
лiквiднiстю, та нарахованi вiдсотки за перелiченими вище категорiями. Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти
та їхнi еквiваленти складаються iз визначених вище елементiв, окрiм нарахованих вiдсоткiв.
Припинення визнання фiнансових активiв – Визнання фiнансового активу (або, якщо застосовується, частини фiнансового
активу або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється, коли:
• припиняють свою дiю контрактнi права на отримання грошових потокiв вiд даного фiнансового активу; або
• Компанiя зберiгає право на отримання потокiв грошових коштiв вiд активу або прийняла на себе зобов’язання сплатити
потоки грошових коштiв у повному обсязi без суттєвої затримки третiй сторонi на основi договору про передачу та або
• Компанiя передала усi iстотнi ризики та винагороди вiд володiння активом; або
• Компанiя не передала i не зберегла усi iстотнi ризики та винагороди вiд володiння активом, але передала контроль над
активом.
Якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або уклала угоду про передачу i не передала та
не зберегла за собою практично усi ризики та вигоди вiд активу, а також не передала контролю над активом, то актив
визнається в обсягах подальшої участi Компанiї у цьому активi.

Продовження участi, яке приймає форму гарантiї щодо переданого активу, оцiнюється за меншою з величин: первiсної
балансової вартостi активу та максимальної суми компенсацiї, яку Компанiя може бути змушена погасити.
У цьому випадку Компанiя також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив та пов’язане з ним зобов’язання оцiнюються
на основi, яка вiдображає права та обов’язки, якi Компанiя зберегла у себе.
Зменшення корисностi фiнансових активiв – Компанiя проводить аналiз на кожну звiтну дату, чи iснують об’єктивнi свiдчення
зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв
вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об’єктивне свiдчення зменшення корисностi у результатi однiєї або кiлькох
подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання активу („збиткова подiя“, яка вiдбулася), i що збиткова подiя має вплив на
передбачуванi майбутнi потоки грошових коштiв вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можна достовiрно
оцiнити. Ознаки зменшення корисностi можуть включати свiдчення того, що боржник або група боржникiв зазнають суттєвих
фiнансових труднощiв, не виконують свої зобов’язання або ухиляються вiд сплати вiдсоткiв або основної суми боргу, iснує
ймовiрнiсть того, що вони зазнають банкрутства або iншої фiнансової реорганiзацiї, та якщо данi, якi пiддаються
спостереженню, вказують на те, що iснує доступне для оцiнки зниження очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв,
наприклад, змiни у рiвнi прострочених платежiв або економiчних умов, якi пов’язанi iз невиконанням зобов’язань.
Перестрахування – Компанiя передає страховий ризик у процесi своєї звичайної дiяльностi. Активи за договорами
перестрахування – це залишки заборгованостi перестрахових компанiй та частина перестраховикiв у страхових резервах. Суми,
якi пiдлягають вiдшкодуванню вiд перестраховикiв, оцiнюються вiдповiдно до умов вiдповiдних договорiв про перестрахування.
Активи за договорами перестрахування оцiнюються на предмет зменшення корисностi на кожну звiтну дату або частiше, якщо
ознаки зменшення корисностi виникають протягом звiтного року. Зменшення корисностi виникає, коли iснує об’єктивне
свiдчення того, що у результатi подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання активу перестрахування, Компанiя може не
отримати усi непогашенi суми, належнi за умовами договору, та подiї мають вплив, який можна достовiрно оцiнити, на суми, якi
Компанiя отримає вiд перестраховика. Збиток вiд зменшення корисностi вiдображається у звiтi про сукупнi доходи.
Передача частини страхового ризику перестраховику не звiльняє Компанiю вiд виконання своїх зобов’язань перед
страхувальниками.
Дебiторська заборгованiсть – Дебiторська заборгованiсть визнається у встановлений строк сплати страхової премiї i первiсно
оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої або належної до отримання. Пiсля первiсного визнання
дебiторська заборгованiсть зi страхування оцiнюється за амортизованою вартiстю iз використанням ефективної вiдсоткової
ставки. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зi страхування оцiнюється на предмет зменшення корисностi, якщо
iснують свiдчення того, що балансова вартiсть дебiторської заборгованостi вiд страхової дiяльностi може бути вiдшкодована у
меншому обсязi, причому на суму такої рiзницi Компанiя формує резерв на покриття збитку вiд знецiнення iз вiдповiдним
вiдображенням у звiтi про сукупнi доходи. 
Дебiторська заборгованiсть припиняє визнаватися тодi, коли фiнансовi активи вiдповiдають критерiям припинення визнання.

Поточний та вiдстрочений податки – 28 грудня 2014 року були прийнятi поправки до Податкового кодексу України (опублiкованi
31 грудня 2014 року i набули чинностi iз 1 сiчня 2015 року).
Згiдно з цими поправками, починаючи з 1 сiчня 2015 року, страховики зобов’язанi сплачувати як 3% iз суми валових страхових
премiй (0% iз суми премiй отриманих за договорами довгострокового страхування життя), так i 18% податку на прибуток
пiдприємств, розрахованого за загальними правилами, але з урахуванням фiнансових результатiв, зменшених на суму податку,
сплаченого за спецiальними 3% (0%) ставками.
Суми валових премiї з довгострокового страхування життя оподатковуються за нульовою ставкою. Iншi страховi премiї
оподатковуються за спецiальною ставкою 3%. Податок по iншим страховим премiям, розрахований за ставкою 3%,
вираховується з чистого фiнансового результату для цiлей розрахунку податку на прибуток.
Витрати з податку на прибуток включають витрати з поточного податку на прибуток та витрати з вiдстроченого податку.
Витрати з поточного податку на прибуток базуються на сумi чистого фiнансового прибутку за рiк. Зобов’язання Компанiї з
поточного податку на прибуток розраховуються iз використанням ставок податку, якi дiяли протягом звiтного перiоду. 
Чистий фiнансовий прибуток, який слугує основою для розрахунку податку на прибуток компанiй-резидентiв зi страхування
життя, визначається за правилами бухгалтерського облiку та коригується шляхом зменшення або збiльшення на рiзницi, якi
визначенi Податковим кодексом України. 
Вiдстрочений податок нараховується iз використанням методу балансових зобов’язань вiдносно тимчасових рiзниць, якi
виникають за рiзницями мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань у фiнансовiй звiтностi, а також вiдповiдними
податковими базами, якi використовується для розрахунку оподатковуваного прибутку. Сума вiдстроченого податку
визначається iз використанням податкових ставок (та законiв), якi дiяли або фактично дiяли на звiтну дату, i якi, як очiкується,
будуть застосовуватись до перiодiв, у яких передбачається реалiзувати вiдстрочений податковий актив або погасити
вiдстрочене податкове зобов’язання. 
Вiдстроченi податковi зобов’язання, як правило, визнаються стосовно всiх тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи
визнаються у тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можуть бути
реалiзованi тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають вирахуванню. Такi активи i зобов'язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi,
пов’язанi з гудвiлом, виникають внаслiдок первiсного визнання (крiм випадкiв об’єднання пiдприємств) iнших активiв та
зобов’язань у рамках операцiї, яка не впливає на розмiр оподатковуваного або облiкового прибутку.
Оренда – Оренда класифiкується як фiнансова, коли за умовами оренди орендар приймає на себе усi iстотнi ризики та вигоди,
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пов’язанi iз володiнням орендованим активом. Уся iнша оренда класифiкується як операцiйна.
Зобов’язання зi страхування
Зобов’язання зi страхування життя – Резерви iз страхування життя (математичнi резерви) розраховуються вiдповiдно до
Методики розрахунку страхових резервiв, зареєстрованої Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України.
Резерви зi страхування життя розраховуються iз використанням актуарних методiв окремо для кожного договору страхування
життя та нараховуються щомiсячно в останнiй день календарного мiсяця. 
На кiнець кожного звiтного перiоду страховик оцiнює адекватнiсть своїх визнаних страхових зобов’язань (страхових резервiв),
використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв за своїми страховими договорами. Якщо ця оцiнка
показує, що балансова вартiсть його страхових зобов’язань (за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та
вiдповiдних нематерiальних активiв) є недостатньою у контекстi очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв, тодi нестача
визнається у повному обсязi у складi прибутку або збитку.
Перевiрка враховує поточнi оцiнки всiх контрактних грошових потокiв та пов’язаних з ними грошових потокiв, таких як витрати
з урегулювання збиткiв, а також грошових потокiв вiд вбудованих опцiонiв та гарантiй.
Зобов’язання щодо несплачених претензiй – Зобов’язання щодо несплачених претензiй вiдображаються, якщо були визнанi
доходи вiд належної страхової премiї. Вiдповiдальнiсть за несплаченi претензiї визначається для претензiй, якi стосуються
заявлених, але не погашених до кiнця звiтного перiоду страхових випадкiв, а також для випадкiв, якi вiдбулися, але ще не були
заявленими у поточному звiтному перiодi. Зобов’язання щодо несплачених претензiй, заявлене до кiнця звiтного перiоду, але не
сплачене у цей перiод, розраховується як сума зобов’язань, розрахованих для окремих страхових випадкiв на основi принципу
обачностi. 
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати – Комiсiйнi винагороди та iншi аквiзицiйнi витрати, якi виникають протягом фiнансового перiоду
та пов’язанi iз випуском та/або поновленням iснуючих договорiв страхування, але належать до наступних фiнансових перiодiв,
можуть бути вiдстроченi та покритi доходами майбутнiх перiодiв. Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати капiталiзуються та
амортизуються у перiодi дiї договору страхування та вiдповiдають перiоду збору премiй за договором страхування. Вiдстроченi
аквiзицiйнi витрати вiдображаються як зменшення страхових зобов’язань. 
Фiнансовi зобов’язання – первiсне визнання та подальша оцiнка
Первiсне визнання та оцiнка – Усi фiнансовi зобов’язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю, а у випадку кредитiв
та позик, за вирахуванням витрат, безпосередньо пов’язаних iз виконанням операцiї, i вiдображаються за амортизованою
вартiстю. 
Страхова кредиторська заборгованiсть – Страхова кредиторська заборгованiсть визнається у момент виникнення i первiсно
оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї, за вирахуванням прямих витрат, пов’язаних iз вiдповiдними
операцiями. Пiсля первiсного визнання оцiнка здiйснюється за амортизованою вартiстю.
Припинення визнання страхової кредиторської заборгованостi вiдбувається тодi, коли зобов’язання врегульованi, анульованi або
закiнчився строк їхньої дiї.
Забезпечення – Забезпечення вiдображаються у звiтностi у тому разi, якщо Компанiя має поточнi юридичнi або умовнi
зобов’язання у результатi подiй, якi вiдбулися в минулому, та iснує ймовiрнiсть того, що для погашення цього зобов’язання
знадобиться вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, та iснує можливiсть здiйснити достовiрну оцiнку суми
вiдповiдного зобов’язання. Коли Компанiя припускає, що деякi або всi забезпечення будуть вiдшкодованi, це вiдшкодування
визнається як окремий актив, але тiльки тодi, коли iснує впевненiсть, що таке вiдшкодування матиме мiсце. Витрати, якi
стосуються будь-яких забезпечень, включаються до звiту про сукупнi доходи, за вирахуванням будь-яких вiдшкодувань. Якщо
вплив вiд змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, забезпечення дисконтуються iз використанням поточної ставки
дисконтування до оподаткування, яка вiдображає, коли необхiдно, ризики, характернi для цього зобов’язання. Пiд час
дисконтування збiльшення суми забезпечень визнається як фiнансовi витрати. 

Зареєстрований (пайовий) капiтал – Компанiя випустила простi акцiї, якi класифiкуються як iнструменти власного капiталу. 
Додатковий капiтал – Додатковий капiтал являє собою суму, на яку сплаченi акцiонерами внески перевищують номiнальну
вартiсть випущених акцiй. 
Резервний капiтал – Резервний капiтал Компанiї формується за рахунок щорiчних вiдрахувань iз нерозподiленого прибутку.
Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного капiталу визначається установчими документами та становить 5% суми чистого
прибутку попереднього звiтного перiоду. Загальний розмiр резервного капiталу не повинен перевищувати 50% статутного
капiталу.
Визнання доходiв – Доходи визнаються за методом нарахування пiд час збiльшення активу або зменшення зобов’язання, яке
зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв Компанiї), за умови що
оцiнку доходiв можна достовiрно визначити.
У вiдповiдностi до Правил страхування визнання доходiв за страховими премiями вiдбувається у момент набуття чинностi
договору страхування, тобто початку забезпечення страхового покриття. Початком дiї договору є момент пiдписання заяви чи
проходження медичного обстеження, за умови сплати клiєнтом премiї першого року. Не сплачена клiєнтом премiя другого та
кожного наступного року вважається доходом протягом 30 днiв пiсля граничної дати сплати чергової премiї. 
Резерв незароблених премiй є частиною отриманих премiй, якi належать до перiодiв, наступних пiсля звiтної дати. Резерв
незароблених премiй розраховується на щоденнiй основi пропорцiйно до строку, за який було отримано премiю. Частка, яка
стосується наступних перiодiв, переноситься на наступнi перiоди як резерв незароблених премiй. 
Премiї, переданi у перестрахування – Валовi перестраховi премiї за страховими та iнвестицiйними договорами визнаються як
витрати на дату, коли премiї мають бути сплаченими або коли страховий полiс набуває чинностi, у залежностi вiд того яка дата
настане ранiше. Премiї включають у себе будь-якi коригування, якi виникають у звiтному перiодi вiдповiдно до договорiв
перестрахування, укладених у попереднi облiковi перiоди.
Плата за обслуговування страхових договорiв – На власникiв страхових полiсiв та iнвестицiйних договорiв нараховуються комiсiї
за адмiнiстрування полiсiв, послуги з управлiння iнвестицiями, переуступки та iншi комiсiї за договорами. Плата за
обслуговування страхових договорiв вiдображається у складi валової суми пiдписаних премiй. 
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами – Чистi виплати за договорами страхування життя та iнвестицiйними
договорами iз умовою дискрецiйної участi ( DPF) включають в себе вартiсть усiх претензiй, якi виникають протягом року,
включно з витратами на бонуси власника полiсу, заявленi за договорами DPF. Страховi вимоги, пов’язанi зi смертю,
вiдображаються на основi отриманих повiдомлень. Платежi з дожиття та ануїтетнi платежi вiдображаються у встановлений
строк.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, товарiв, робiт, послуг – Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, товарiв, робiт, послуг включає
суми понесених викупних сум i визнається як витрати того перiоду, у якому Компанiя отримала вiдповiдне повiдомлення. У
випадку дострокового розiрвання страхового договору отриманi премiї визнаються як доходи, за винятком премiй, якi мають
бути сплаченi станом на дату припинення дiї страхового договору. Викупнi суми, якi Компанiя сплачує на момент розiрвання
договору добровiльного страхування життя, починаючи iз третього року дiї страхового договору, визнаються як збитки на
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момент розiрвання страхового договору. Квалiфiкованi викупнi суми визнаються на момент отримання повiдомлення про
розiрвання договору.
Iншi фiнансовi доходи являть собою доходи з вiдсоткiв вiд iнвестицiй та визнаються тодi, коли iснує ймовiрнiсть отримання
Компанiєю економiчних вигiд та суму доходiв можна визначити достовiрно. Доходи з вiдсоткiв нараховуються на часовiй основi,
з урахуванням непогашеного залишку основної суми та застосуванням ефективної вiдсоткової ставки, тобто ставки, яка точно
дисконтує очiкуванi майбутнi надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку дiї фiнансового активу до чистої
балансової вартостi активу на момент первiсного визнання.
Витрати на персонал та iншi операцiйнi витрати – Витрати на заробiтну плату, внески до державних соцiальних фондiв, витрати
на щорiчнi вiдпустки, лiкарнянi, премiї та не грошовi винагороди нараховуються у тому роцi, у якому були наданi вiдповiднi
послуги працiвниками. Згiдно з вимогами українського законодавства Компанiя здiйснює внески (платежi) до Державного
пенсiйного фонду України. Цi внески визнаються як витрати Компанiї у тому перiодi, у якому вони були зробленi. Витрати на
персонал включають суми резервiв на невикористанi вiдпустки та виплату премiй. Iншi операцiйнi витрати визнаються
витратами Компанiї у момент їхнього понесення.
Iншi операцiйнi доходи – Iншi операцiйнi доходи включають чистi прибутки вiд курсових рiзниць, доходи вiд операцiй
перестрахування та доходи з вiдсоткiв за кредитами, наданими власникам страхових полiсiв.
Доходи за операцiями перестрахування являють собою частку перестраховикiв у погашених ними збитках та комiсiю
перестраховикiв i визнаються у тому перiодi, у якому були понесенi страховi збитки або переданi валовi страховi премiї,
вiдповiдно. 
Доходи з вiдсоткiв за кредитами, наданими власникам страхових полiсiв, визнаються за методом нарахувань iз використанням
методу ефективної вiдсоткової ставки. 

4. IСТОТНI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ, ОЦIНКИ I ПРИПУЩЕННЯ
Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi Компанiї згiдно з МСФЗ керiвництву необхiдно робити оцiнки та припущення, якi
впливають на вiдображенi суми активiв та зобов’язань, розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової
звiтностi згiдно з МСФЗ та вiдображення суми доходiв та витрат протягом звiтного перiоду. Фактичнi результати можуть
вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Нижче розглядаються основнi припущення стосовно майбутнього та iншi ключовi джерела
невизначеностi оцiнок на звiтну дату.
Зобов’язання за страховими договорами – Оцiнка зобов’язань за договорами страхування життя потребує застосування
професiйного судження та є суттєвою облiковою оцiнкою у фiнансовiй звiтностi Компанiї. Iснує декiлька джерел невизначеностi,
якi необхiдно врахувати для оцiнки суми зобов’язання, яку у кiнцевому рахунку Компанiя змушена буде заплатити у разi
настання страхового випадку.

Визначення суми зобов’язань за довгостроковими договорами страхування життя залежить вiд оцiнок, зроблених Компанiєю.
Компанiя здiйснює оцiнки стосовно очiкуваної кiлькостi смертей за кожен iз рокiв, у якому Компанiя несе вiдповiдний ризик. Такi
оцiнки Компанiї базуються на даних стандартних таблиць смертностi, у яких вiдображений iсторичний досвiд смертностi,
скоригований, у випадку необхiдностi, для вiдображення власного досвiду Компанiї. Для договорiв, якi страхують ризик
дожиття, формується вiдповiдний резерв стосовно покращення показникiв очiкуваної смертностi. Очiкувана кiлькiсть смертей
визначає вартiсть страхових виплат. Основним джерелом невизначеностi є те, що епiдемiї i широкомасштабнi змiни у способi
життя можуть у майбутньому стати причиною набагато бiльшого рiвня смертностi, нiж у минулому, для вiкових груп, серед яких
у Компанiї виникає найсуттєвiший ризик смертностi. Однак, постiйне покращення медичного обслуговування та соцiальних умов
може у результатi забезпечити збiльшення тривалостi життя понад визначенi показники, використанi в оцiнках для визначення
суми зобов’язання за страховими договорами, стосовно яких у Компанiї виникає ризик дожиття.
Аналiз чутливостi страхових зобов’язань Компанiї наведено у Примiтцi 28.
Для довгострокових договорiв страхування життя iз фiксованими та гарантованими умовами i з використанням DPF оцiнки
здiйснюються у два етапи. Оцiнки майбутнього рiвня смертностi, добровiльного розiрвання договорiв, повернення iнвестицiй та
адмiнiстративних витрат здiйснюються на момент укладання договору i лягають в основу припущень, якi використовуються для
розрахунку зобов’язань пiд час строку дiї договору. До цих припущень додається маржа на ризик та невизначенiсть. Цi
припущення залишаються „закритими“ протягом усього термiну дiї договору. Кожного наступного року робляться новi оцiнки
для визначення, наскiльки достатнiми є попереднi зобов’язання у свiтлi цих останнiх оцiнок. Якщо зобов’язання вважаються
достатнiми, то припущення не змiнюються. Якщо вони не є достатнiми, у припущення вносяться змiни (вони
“розблоковуються») для вiдображення припущень у результатi найкращих оцiнок. Основною характерною рисою тестування на
достатнiсть для цих договорiв є те, що вплив змiн у припущеннях на оцiнку зобов’язань та вiдповiдних активах не є
симетричним. Будь-якi покращення в оцiнках не мають жодного впливу на вартiсть зобов’язань та вiдповiдних активiв до тих
пiр, поки цi зобов’язання не припиняють визнаватися, у той час як достатньо значне погiршення в оцiнках визнається одразу
для того, щоб зробити зобов’язання достатнiми.
Зобов'язання за договорами страхування життя базуються або на поточних припущеннях, або на припущеннях, встановлених
на початку строку договору, якi вiдображають найкращу оцiнку на цей час i збiльшуються iз запасом на ризик i несприятливi
вiдхилення. Всi договори пiдлягають тестуванню зобов’язань на достатнiсть, яке вiдображає кращу поточну оцiнку керiвництвом
майбутнiх потокiв грошових коштiв. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв зобов’язання за договорами страхування життя
становили 1,202,853 тисячi гривень та 1,004,531 тисячу гривень, вiдповiдно.
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення – Керiвництво здiйснило перегляд фiнансових активiв Компанiї, утримуваних до
погашення, з урахуванням регуляторних вимог до структури розмiщення страхових резервiв в об’єкти iнвестування та
лiквiдностi страховикiв i пiдтвердило свої намiри та здатнiсть утримувати такi активи до погашення. 
Для оцiнки амортизованої вартостi фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Компанiя використовує метод ефективної
вiдсоткової ставки. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв фiнансовi активи, утримуванi до погашення, становили 567,583
тисячi гривень та 795,934 тисяч гривень, вiдповiдно.

Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв керiвництво здiйснило оцiнку факторiв зменшення корисностi для фiнансових активiв,
утримуваних до погашення, i не виявило жодних таких факторiв. Фiнансовi активи, утримуванi до погашення, були визначенi як
такi, що не знецiненi станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв.
Страхова та iнша дебiторська заборгованiсть – Керiвництво очiкує, що вся страхова та iнша дебiторська заборгованiсть Компанiї
буде погашена протягом наступного року та, провiвши вiдповiдну оцiнку факторiв зменшення корисностi, впевнилось в їх
вiдсутностi станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв.

5. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ I ПЕРЕГЛЯНУТИХ МIЖНАРОДНИХ СТАНДАРТIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI („МСФЗ“)
У поточному роцi Компанiя прийняла до застосування такi новi та переглянутi стандарти i тлумачення:
• Поправки до МСБО 19 – „Пенсiйнi плани iз визначеними виплатами: внески працiвникiв“;
• Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2010–2012 рокiв;
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• Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2011–2013 рокiв.
За оцiнками керiвництва, цi поправки не завдають суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Компанiя не прийняла до застосування iнших стандартiв, поправок до стандартiв або тлумачень, якi були випущенi, але iще не
набули чинностi.
Новi i переглянутi МСФЗ випущенi, але якi iще не набули чинностi – Компанiя не застосовувала таких нових та переглянутих
МСФЗ i тлумачень, якi були випущенi, але iще не набули чинностi:
Стандарти i поправки до стандартiв Набувають чинностi не ранiше
МСФЗ 14 “Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання”
1 сiчня 2016 року
МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти” 1 сiчня 2018 року
МСФЗ 15 “Дохiд вiд договорiв з клiєнтами” 1 сiчня 2018 року
МСФЗ 16 “Оренда” 1 сiчня 2019 року
Поправки до МСБО 1 – “Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї” 1 сiчня 2016 року
Поправки до МСФЗ 11 – “Облiк придбання часток у спiльних операцiях” 1 сiчня 2016 року
Поправки до МСБО 16 и МСБО 41 – “Сiльське господарство: рослини, що плодоносять” 1 сiчня 2016 року
Поправки до МСБО 16 и МСБО 38 – “Роз’яснення припустимих методiв зносу та амортизацiї” 1 сiчня 2016 року
Поправки до МСБО 27 – “Застосування методу дольової участi в окремiй фiнансовiй звiтностi” 1 сiчня 2016 року
Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 28 “Iнвестицiйнi органiзацiї: застосування виключення з вимоги про консолiдацiю” 1
сiчня 2016 року
Поправки до МСБО 12 – “Визнання вiдстрочених податкових активiв по невикористаних збитках” 1 сiчня 2017 року
Поправки до МСБО 7 – “Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї” 1 сiчня 2017 року
Поправки до МСФЗ 10 и МСБО 28 – “Продаж або внесок активiв iнвестором в спiльне або асоцiйоване пiдприємство” дату вступу
в силу вiдкладено 
Щорiчнi удосконалення МСФЗ. Цикл 2012-2014 рокiв 1 сiчня 2016 року
Наразi керiвництво здiйснює оцiнку впливу вiд прийняття до застосування у майбутнiх перiодах цих стандартiв, а також
поправок до стандартiв. 
Оцiнка впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї нових та переглянутих МСФЗ, якi є випущенi, але ще не набули чинностi 
Остаточний варiант МСФЗ 9 (2014), у якому мiстяться облiковi вимоги до фiнансової звiтностi, замiнює МСБО 39 «Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка». У цьому стандартi мiстяться вимоги з таких питань:
• Класифiкацiя та оцiнка. Фiнансовi активи класифiкуються з урахуванням бiзнес-моделi, у рамках якої вони утримуються, та у
вiдповiдностi до характеристики потокiв грошових коштiв за договором. Варiант МСФЗ 9 2014 року запроваджує категорiю
«справедливої вартостi з переоцiнкою через iншi сукупнi доходи» для певних боргових iнструментiв. Фiнансовi зобов’язання
класифiкуються так само, як i згiдно з МСБО 39, однак, iснують вiдмiнностi у вимогах, якi стосуються оцiнки власного
кредитного ризику компанiй;
• Зменшення корисностi. Варiант МСФЗ 9 2014 року запроваджує модель «очiкуваного кредитного збитку» для оцiнки
зменшення корисностi фiнансових активiв, таким чином бiльше немає необхiдностi настання кредитної подiї для визнання
кредитного збитку;
• Облiк хеджування. Запроваджується нова модель облiку хеджування, призначена для тiснiшого узгодження iз тим, як
пiдприємства управляють своїми ризиками пiд час хеджування фiнансових та нефiнансових ризикiв;
МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами». МСФЗ 15 передбачає застосування єдиної моделi на основi п’яти принципiв для
усiх договорiв iз клiєнтами.
П’ять компонентiв моделi є такими:
• визначення договору з клiєнтом; 
• визначення зобов’язань щодо виконання у договорi; 
• визначення цiни операцiї; 
• розподiл цiни операцiї на всi зобов’язання, вказанi у договорi; 
• визнання виручки вiд реалiзацiї тодi, коли (або як тiльки) пiдприємство виконало всi зобов’язання, зазначенi у договорi.
Надаються рекомендацiї стосовно таких тем, як момент визнання доходiв вiд реалiзацiї, облiк змiнних компенсацiй, витрати на
виконання та отримання договорiв, а також рiзнi пов’язанi питання. Запроваджуються також новi розкриття iнформацiї щодо
доходiв вiд реалiзацiї.
Наразi керiвництво здiйснює оцiнку впливу вiд прийняття до застосування МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» та МСФЗ 15
«Виручка за контрактами з клiєнтами». Щодо iнших стандартiв та поправок до стандартiв, то, за оцiнками керiвництва, їх
прийняття до застосування у майбутнiх перiодах не завдасть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

6. ОСНОВНI ЗАСОБИ (коди рядкiв 1010, 1011, 1012)
Меблi та обладнання Комп’ютерне обладнання Транспортнi засоби Покращення орендованого майна Всього
За первiсною вартiстю 

31 грудня 2013 року 1,598 6,071 3,830 267 11,766

Надходження 152 698 735 - 1,585
Вибуття - - (434) - (434)
Списання (10) - - - (10)

31 грудня 2014 року 1,740 6,769 4,131 267 12,907

Надходження 162 1,079 1,275 - 2,516
Вибуття (190) (2) (162) - (354)
Списання (159) (560) - - (719)

31 грудня 2015 року 1,553 7,286 5,244 267 14,350

Накопичена амортизацiя 

31 грудня 2013 року 1,354 5,264 1,583 267 8,468

Нарахування за перiод 115 673 664 - 1,452
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Зменшення у результатi вибуття/списання (10) - (425) - (435)

31 грудня 2014 року 1,459 5,937 1,822 267 9,485

Нарахування за перiод 136 650 829 - 1,615
Зменшення у результатi вибуття/списання (349) (561) (130) - (1,040)

31 грудня 2015 року 1,246 6,026 2,521 267 10,060

Чиста балансова вартiсть 

31 грудня 2015 року 307 1,260 2,723 - 4,290

31 грудня 2014 року 281 832 2,309 - 3,422

Амортизацiйнi нарахування в сумi 636 тисяч гривень за рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 року, були вiднесенi до витрат на
залучення страхових полiсiв.
Амортизацiйнi нарахування в сумi 492 тисяч гривень за рiк, який закiнчився 31 грудня 2014 року, були вiднесенi до витрат на
залучення страхових полiсiв.
Станом на 31 грудня 2015 року матерiальнi активи включали повнiстю амортизованi основнi засоби у сумi 7,399 тисячi гривень
(31 грудня 2014 року: 6,694 тисяч гривень).

7. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ (коди рядкiв 1000, 1001, 1002)
Програмне забезпечення Всього
За первiсною вартiстю 

31 грудня 2013 року 2,113 2,113

Надходження 377 377

31 грудня 2014 року 2,490 2,490

Надходження 345 345
Списання (598) (598)

31 грудня 2015 року 2,237 2,237

Накопичена амортизацiя 

31 грудня 2013 року 1,440 1,440

Нарахування за перiод 469 469

31 грудня 2014 року 1,909 1,909

Нарахування за перiод 392 392
Зменшення у результатi списання (597) (597)

31 грудня 2015 року 1,704 1,704

Чиста балансова вартiсть 

Станом на 31 грудня 2015 року 533 533

Станом на 31 грудня 2014 року 581 581

Амортизацiйнi нарахування в сумi 0 тисяча гривень за рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 року, були вiднесенi до витрат на
залучення страхових полiсiв.
Амортизацiйнi нарахування в сумi 1 тисяча гривень за рiк, який закiнчився 31 грудня 2014 року, були вiднесенi до витрат на
залучення страхових полiсiв.
Станом на 31 грудня 2015 року нематерiальнi активи включають повнiстю амортизованi активи у сумi 1,508 тисяч гривень (31
грудня 2014 року: 729 тисяча гривень).

8. IНВЕСТИЦIЇ, УТРИМУВАНI ДО ПОГАШЕННЯ (коди рядкiв 1035, 1140, 1160)

Коди рядкiв 31 грудня 
2015 року 31 грудня 
2014 року
Довгостроковi iнвестицiї 
Iншi облiгацiї внутрiшньої державної позики 1035 43,237 43,324
Облiгацiї внутрiшньої державної позики за
зобов’язаннями iз податку на додану вартiсть 1035 - 2,362
Вiдсотки, нарахованi за довгостроковими iнвестицiями 1140 1,786 1,845

45,023 47,531
Короткостроковi iнвестицiї 
Облiгацiї внутрiшньої державної позики за
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зобов’язаннями iз податку на додану вартiсть 1160 2,363 228,584
Iншi облiгацiї внутрiшньої державної позики 1160 104,155 60,778
Поточна частина довгострокових облiгацiй внутрiшньої державної позики за зобов’язаннями iз податку на додану вартiсть 1160 -
3,150
Вiдсотки, нарахованi за короткостроковими державними облiгацiями 1160 1,465 8,499

Всього облiгацiй 153,006 348,542

Короткостроковi депозити 1160 410,000 393,500
Вiдсотки, нарахованi за депозитами 1160 4,577 6,361

Всього депозитiв 414,577 399,861

Всього iнструментiв, утримуваних до погашення 567,583 748,403
Купони за облiгацiями внутрiшньої державної позики у портфелi Компанiї пiдлягають погашенню двiчi або чотири рази на рiк.

9. СТРАХОВА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ (коди рядкiв 1125, 1130, 1145)
Коди рядкiв 31 грудня 
2015 року 31 грудня 
2014 року
Страхова та iнша дебiторська заборгованiсть 
Заборгованiсть вiд клiєнтiв 1125 9,782 6,361
Кредити, наданi власникам страхових полiсiв 1125 9,010 5,653
Заборгованiсть вiд агентiв, брокерiв та посередникiв 1130 415 99
Заборгованiсть вiд перестраховикiв 1145 - 9,539
Всього страхової та iншої дебiторської заборгованостi 19,207 21,652

Кредити, наданi власникам страхових полiсiв згiдно iз правилами страхування, автоматично надаються власникам, чиї страховi
полiси дають право на виплату викупної суми у випадку дострокового припинення дiї договору, пiсля закiнчення 30-денного
перiоду вiдстрочки до отримання належної премiї з вiдновлення страхування. Кредити надаються з вiдсотковою ставкою 20%
рiчних. Кредити забезпеченi вiдповiдною вартiстю викупної суми полiсу. 
Коли загальна непогашена вартiсть кредиту досягає розрахункової викупної суми по полiсу, вiдбувається розрив договору
страхування. Сума кредиту потiм зараховується на рахунок вiдповiдної викупної суми до сплати.

10. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХНI ЕКВIВАЛЕНТИ (код рядка 1165)
31 грудня 
2015 року 31 грудня 
2014 року

Короткостроковi депозити в банках 766,050 416,707
Грошовi кошти у касi та на поточних рахунках в банках 247,405 123,005

Всього грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв 1,013,455 539,712

Депозити, включенi до складу грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв, являють собою депозити iз початковим термiном
погашення до 3 мiсяцiв.
Нарахованi вiдсотки, включенi до складу грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв станом на 31 грудня 2015 року, становили 6,344
тисяч гривень (31 грудня 2014 року: 3,450 тисячi гривень).

11. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ (ПАЙОВИЙ) КАПIТАЛ (код рядка 1400)
Зареєстро-ваний (пайовий) капiтал, тисяч гривень Кiлькiсть простих акцiй Номiнальна вартiсть простих акцiй, гривень

Станом на 31 грудня 2014 року 102,925 8,233,966 12.50

Станом на 31 грудня 2015 року 102,925 8,233,966 12.50
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв усi випущенi акцiї Компанiї були зареєстрованими та повнiстю оплаченими.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв номiнальна вартiсть простих акцiй становила 12.50 гривнi за акцiю. Усi акцiї належать
до одного класу та мають рiвнi права голосу.
Керiвництво Компанiї 9 листопада 2015 року отримало повiдомлення вiд основного акцiонера Компанiї American Life Insurance
Company про продаж повного пакета акцiй, що перебував у його власностi, а саме 8,233,866 акцiй, що становить 99,9988%
простих акцiй Компанiї. Новим акцiонером – власником пакета акцiй стала компанiя MetLife Global Holding Company II GmbH.
Дана операцiя зi змiни власника не змiнила кiнцеву контролюючу сторону Компанiї, MetLife, Inc., Нью-Йорк, акцiї якої
котируються на Нью-Йоркськiй фондовiй бiржi. Метою змiни акцiонера було вдосконалення структури управлiння в глобальнiй
групi компанiй MetLife.
Згiдно з вимогами Закону України Про внесення змiн до Закону України „Про страхування“ № 2774-IV вiд 7 липня 2005 року
мiнiмальний розмiр статутного капiталу страховика, який займається страхуванням життя, збiльшився до 10,000 тисяч євро за
валютним обмiнним курсом Нацiонального банку України. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв зареєстрований (пайовий)
капiтал Компанiї становив 102,925 тисяч гривень, що є еквiвалентом 3,925 тисяч євро за курсом обмiну валют, встановленим
Нацiональним банком України станом на 31 грудня 2015 року (31 грудня 2014 року: 5,352 тисячi гривень). Вiдповiдно до
параграфу 3 Роз’яснень Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг („Нацкомфiнпослуг“),
№ 4677 вiд 24 грудня 2013 року, ця вимога набула чинностi пiсля 17 травня 2013 року. Враховуючи положення частини другої
статтi 5 Цивiльного кодексу України, згiдно з якою акт цивiльного законодавства не має зворотної дiї у часi, крiм випадкiв коли
вiн пом’якшує або скасовує цивiльну вiдповiдальнiсть особи, страховикам, якi були створенi до набуття чинностi Законом
України „Про внесення змiн до Закону України „Про страхування“ № 2774-IV, на думку Нацкомфiнпослуг, не потрiбно
приводити свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть iз зазначеним Законом у частинi збiльшення розмiру зареєстрованого (пайового)
капiталу. 

12. ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ (код рядка 1410)
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Протягом року, який закiнчився 31 грудня 2011 року, для дотримання Лiцензiйних умов провадження страхової дiяльностi,
затверджених розпорядженням № 40 Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг в Українi, було здiйснено
консолiдацiю акцiй Компанiї iз подальшим рiшенням щодо зменшення номiнальної вартостi акцiй до 12.50 гривнi за акцiю. Таким
чином, статутний капiтал Компанiї було зменшено iз вiдображенням зменшення у додатковому капiталi.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв додатковий капiтал Компанiї становив 122,505 тисяч гривень.

13. СТРАХОВА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ (коди рядкiв 1615, 1620, 1640, 1645, 1650, 1665, 1690)
Коди рядкiв 31 грудня 
2015 року 31 грудня 
2014 року

Страхова кредиторська заборгованiсть: 

Заборгованiсть перед агентами, брокерами та iншими посередниками 1615 30,470 16,975
Передоплати за страховими премiями 1650 17,914 11,380
Викупнi суми до сплати 1650 8,759 22,902
Заборгованiсть перед перестраховиками 1645 1,315 1,357
Страховi збитки до сплати 1650 909 1,141

Всього страхової кредиторської заборгованостi 59,367 53,755

Iнша кредиторська заборгованiсть 

Нарахованi витрати 1690 3,513 2,733
Кредиторська заборгованiсть за товари та послуги 1690 160 345
Податки до сплати 1620 - 2,277
Iнше 1690 2,944 1,460

Всього iншої кредиторської заборгованостi 6,617 6,815

Всього страхової та iншої кредиторської заборгованостi 65,984 60,570

14. СТРАХОВI ЗОБОВ`ЯЗАННЯ (коди рядкiв 1530, 1531, 1532, 1534)
Страховi зобов’язання, наведенi у таблицi нижче, включають математичнi резерви, резерв негарантованого бонусу, резерв
незароблених премiй (розкривається у рядку 1534 звiту про фiнансовий стан), а також резерви заявлених, але не погашених
збиткiв та понесених, але не заявлених збиткiв (розкриваються у рядку 1532 звiту про фiнансовий стан).
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв поточна частина страхових резервiв, включена до рядкiв 1532 та 1534 звiту про
фiнансовий стан, становила 41,751 тисяч гривень та 31,615 тисячi гривень, вiдповiдно, i включала резерв незароблених премiй,
а також резерви заявлених, але не погашених збиткiв та понесених, але не заявлених збиткiв. 

Станом на 31 грудня 2015 року страховi зобов’язання були представленi таким чином:
Коди рядкiв Валовi страховi зобов'язання Коди рядкiв Частка перестрахо-викiв у страхових зобов’язаннях Чистi страховi
зобов’язання

Математичнi резерви 1531 980,707 1181 - 980,707
Резерв негарантованого бонусу 1531 180,395 1181 - 180,395
Резерв незароблених премiй 1534 32,232 1184 (908) 31,324
Заявленi, але не погашенi страховi збитки 1532 7,475 1182 (552) 6,923
Страховi збитки понесенi, але не заявленi 1532 2,044 1182 (674) 1,370

Всього страхових зобов’язань 1,202,853 (2,134) 1,200,719

Станом на 31 грудня 2014 року страховi зобов’язання були представленi таким чином:
Коди рядкiв Валовi страховi зобов'язання Коди рядкiв Частка перестрахо-викiв у страхових зобов’язаннях Чистi страховi
зобов’язання

Математичнi резерви 1531 836,990 1181 - 836,990
Резерв негарантованого бонусу 1531 135,926 1181 - 135,926
Резерв незароблених премiй 1534 23,860 1184 (648) 23,212
Заявленi, але не погашенi страховi збитки 1532 6,330 1182 (569) 5,761
Страховi збитки понесенi, але не заявленi 1532 1,425 1182 (275) 1,150

Всього страхових зобов’язань 1,004,531 (1,492) 1,003,039
Змiни страхових зобов’язань, включенi до нижченаведених таблиць, подано у рядках звiту про сукупнi доходи таким чином:
• змiна резерву незароблених премiй – рядки 2013 i 2014;
• змiна математичного резерву та резерву негарантованого бонусу – рядок 2105;
• змiни резервiв заявлених, але не погашених збиткiв та понесених, але не заявлених збиткiв – рядок 2110.
За рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 року, змiни у резервi незароблених премiй включали змiну валової суми резерву
незароблених премiй у розмiрi 8,372 тисяча гривень (рядок 2013) та збiльшення частки перестраховика у резервi незароблених
премiй у сумi 260 тисяч гривень (рядок 2014).
За рiк, який закiнчився 31 грудня 2014 року, змiни у резервi незароблених премiй включали змiну валової суми резерву
незароблених премiй у розмiрi 2,771 тисяча гривень (рядок 2013) та збiльшення частки перестраховика у резервi незароблених
премiй у сумi 618 тисяч гривень (рядок 2014).

За роки, якi закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, змiни страхових зобов’язань стосовно математичного резерву та резерву
негарантованого бонусу були представленi таким чином:
Коди рядкiв Змiна математичних резервiв Змiна частки перестра-ховикiв у математичних резервах Змiна 
резерву негаранто-ваного бонусу Всього змiн за рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 року
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Збитки/(прибутки) вiд змiни у резервi довгострокових зобов’язань 2105 143,717 - 44,469 188,186
Зменшення суми резерву негарантованого бонусу вiдбулося у результатi прийнятого Компанiєю рiшення виплатити суму
негарантованого бонусу протягом року, який закiнчився 31 грудня 2014 року.
Коди рядкiв Змiна математичних резервiв Змiна частки перестра-ховикiв у математичних резервах Змiна 
резерву негаранто-ваного бонусу Всього змiн за рiк, який закiнчився 31 грудня 2014 року

Збитки/(прибутки) вiд змiни у резервi довгострокових зобов’язань 2105 26,675 102 (23,264) 3,513

За роки, якi закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, змiни страхових зобов’язань стосовно резервiв заявлених, але не
погашених збиткiв та понесених, але не заявлених збиткiв були представленi таким чином:
Коди рядкiв Змiна резерву заявлених, але не погашених збиткiв Змiна частки перестра- ховикiв у резервi заявлених, але не
погашених збиткiв Змiна резерву понесених, але не заявлених збиткiв Змiна частки перестра- ховикiв у резервi понесених, але
не заявлених збиткiв Всього змiн за рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 року

Результат вiд змiни iнших страхових резервiв 2110 (1,145) (17) (619) 399 (1,382)
Коди рядкiв Змiна резерву заявлених, але не погашених збиткiв Змiна частки перестра- ховикiв у резервi заявлених, але не
погашених збиткiв Змiна резерву понесених, але не заявлених збиткiв Змiна частки перестра- ховикiв у резервi понесених, але
не заявлених збиткiв Всього змiн за рiк, який закiнчився 31 грудня 2014 року

Результат вiд змiни iнших страхових резервiв 2110 9,805 (8,411) (5) 222 1,611

Iнформацiя про рух валової суми страхових резервiв була представлена таким чином:
Математичнi резерви Резерв негарантова-ного бонусу Резерв незароблених премiй Резерв заявлених, але не погашених збиткiв
Резерв понесених, але не заявлених збиткiв

Станом на 31 грудня 2013 року 810,315 159,190 21,089 16,135 1,420

Збiльшення/ (зменшення) резерву 26,675 (23,264) 2,771 (9,805) 5

Станом на 31 грудня 2014 року 836,990 135,926 23,860 6,330 1,425

Збiльшення резерву 143,717 44,469 8,372 1,145 619

Станом на 31 грудня 2015 року 980,707 180,395 32,232 7,475 2,044

15. IНШI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (коди рядкiв 1520, 1660)
Коди рядкiв 31 грудня 
2015 року 31 грудня 
2014 року

Iншi забезпечення 

Забезпечення виплат на невикористанi вiдпустки 1660 2,161 1,821
Забезпечення виплат довгострокового заохочення 1520 - 1,523

Всього iнших забезпечень 2,161 3,344

16. ПРЕМIЇ ПIДПИСАНI, ВАЛОВА СУМА (код рядка 2011)
2015 2014

Валовi страховi премiї 408,982 313,917
Комiсiї за ведення справи 7,558 5,403

Всього зароблених страхових премiй 416,540 319,320

17. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ) ТА ЧИСТI ПОНЕСЕНI ЗБИТКИ ЗА СТРАХОВИМИ
ВИПЛАТАМИ (коди рядкiв 2050, 2070)
2015 2014
Викупнi суми, виплати сум негарантованого бонусу та iндексацiї коштiв 68,542 204,771
у тому числi сторнування поновлених страхових полiсiв (4,238) (1,600)
Збитки за страховими випадками смертi, нещасних випадкiв або здоров’я 19,909 24,994
Збитки за випадками дожиття 27,340 18,914
Всього собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) та чистих понесених збиткiв за страховими виплатами 115,791
248,679

Збiльшення викупних сум за рiк, який закiнчився 31 грудня 2014 року, вiдбулося у результатi прийнятого Компанiєю рiшення
виплатити суми негарантованого бонусу та iндексацiї коштiв, а також збiльшення кiлькостi втрачених полiсiв.

18. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ (код рядка 2120)
2015 2014

Прибуток вiд курсових рiзниць 72,063 62,808
Доходи за операцiями перестрахування 6,580 13,453
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Доходи з вiдсоткiв за кредитами, наданими власникам
страхових полiсiв 1,595 776

Всього iнших операцiйних доходiв 80,238 77,037
Збiльшення прибутку вiд курсових рiзниць за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 року, вiдбулося внаслiдок переоцiнки
фiнансових активiв, деномiнованих у iноземних валютах, та змiни офiцiйного обмiнного курсу.
Розкриття фiнансових активiв та пасивiв Компанiї в розрiзi валют, наведено у Примiтцi 26.

19. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ (код рядка 2130)
2015 2014

Заробiтна плата, премiї та вiдповiднi податки 23,443 22,369
Витрати на обслуговування та ремонт основних засобiв 2,755 2,222
Оренднi витрати 2,719 2,858
Професiйнi послуги 2,171 2,125
Iншi виплати працiвникам 1,925 1,583
Амортизацiйнi витрати та списання МШП 1,371 1,447
Витрати на утримання архiву 1,100 195
Поштовi витрати 935 795
Витрати на вiдрядження 895 721
Телекомунiкацiйнi витрати 738 535
Комунальнi послуги 489 354
Комiсiї банкiв 254 244
Представницькi витрати 227 57
Витрати на навчання 157 85
Витрати на страхування 149 50
Iнше 2,093 981

Усього адмiнiстративних витрат 41,421 36,621

20. АКВIЗИЦIЙНI ВИТРАТИ (код рядка 2150)
2015 2014
Комiсiйнi витрати: 
Комiсiї та бонуси агентам, брокерам та iншим посередникам 161,790 97,602

Всього комiсiйних витрат 161,790 97,602

Iншi аквiзицiйнi витрати: 
Заробiтна плата, премiї та вiдповiднi податки 14,006 11,203
Витрати на навчання агентiв, брокерiв та iнших посередникiв 4,788 2,879
Маркетинговi витрати 4,645 2,591
Витрати на обслуговування та ремонт основних засобiв 2,238 1,445
Витрати на рекламу 1,973 2,113
Комiсiї банкiв 1,498 556
Оренднi витрати 1,337 1,269
Витрати на вiдрядження 786 835
Амортизацiйнi витрати та списання МШП 636 498
Витрати на пiдтримку агентiв 621 540
Iншi виплати працiвникам 371 352
Представницькi витрати 317 180
Телекомунiкацiйнi витрати 212 205
Поштовi витрати 111 142
Професiйнi послуги 97 189
Витрати на навчання 32 13
Витрати на страхування 26 13
Iнше 787 22

Всього iнших аквiзицiйних витрат 34,481 25,045

Всього аквiзицiйних витрат 196,271 122,647

21. IНШI ФIНАНСОВI ДОХОДИ (код рядка 2220)
2015 2014

Доходи з вiдсоткiв за строковими депозитами i грошовими коштами та їхнiми еквiвалентами 155,266 85,925
Доходи з вiдсоткiв за iнвестицiями у цiннi папери, утримуваними до погашення 26,587 70,050

Всього доходiв з вiдсоткiв 181,853 155,975

22. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (код рядка 2300)
Протягом року, який закiнчився 31 грудня 2015 року, страховики були зобов’язанi сплачувати 3% iз суми валових страхових
премiй (0% iз суми премiй, отриманих за договорами довгострокового страхування життя) та 18% податку на прибуток
пiдприємств, розрахованого за загальними правилами.
Протягом року, який закiнчився 31 грудня 2014 року, податок на прибуток вiд страхування життя становив 0%, страхування
iнших видiв, нiж страхування життя – 3%, прибуток вiд продажу цiнних паперiв – 10%, iншi доходи – 18%. 
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, були представленi
таким чином:
2015 2014
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Поточний податок на прибуток 23,435 29,293

Вiдстрочений податок на прибуток (566) (1,607)

Всього витрат з податку на прибуток 22,869 27,686
Сума витрат з податку на прибуток за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, включала 775 тисяч гривень та 355
тисяч гривень витрат iз податку на заробiтну плату нерезидентiв.
Узгодження прибутку до оподаткування та витрат з податку на прибуток за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв,
було представлене таким чином:
2015 2014

Прибуток до оподаткування 120,211 134,536

Теоретичний податок на прибуток за ставкою 18% (2014: 0%, 3% та 18% у залежностi вiд виду дiяльностi) 21,638 24,931
Податковий вплив: 
Оподатковуваних доходiв за ставкою оподаткування 0% - -
Оподатковуваних доходiв за ставкою оподаткування 3% 2,458 4,141
Оподатковуваних доходiв за ставкою оподаткування 18% (1,436) (134)

Податок на заробiтну плату нерезидентiв 775 355

Вигода з вiдстроченого податку на прибуток (566) (1,607)

Всього 22,869 27,686
Iнформацiя про рух вiдстроченого податкового активу була представлена таким чином:
2015 2014

Залишок на початок перiоду 1,637 30

Нарахованi витрати 566 1,607

Залишок на кiнець перiоду 2,203 1,637
Вiдстрочений податковий актив, визнаний за роки, якi закiнчились 31 грудня 2015 та 2014, виник за нарахованими витратами
Компанiї у сумах 3,144 тисячi гривень та 8,928 тисяч гривень, вiдповiдно.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв оцiнювались на основi ставок
оподаткування, якi, як очiкується, будуть застосовуватись до перiоду, у якому передбачається реалiзувати тимчасовi рiзницi.
Авансовi платежi з податку на прибуток пiдприємств
Починаючи з 1 сiчня 2015 року, змiнився порядок сплати авансових внескiв з податку на прибуток, який дiяв з 1 сiчня 2013
року. За новим порядком, платники податкiв (за виключенням певних видiв пiдприємств) зобов’язанi робити одноразовий
авансовий платiж з податку на прибуток пiдприємств, який становить 2/9 вiд суми нарахованого податкового зобов’язання за
першi три квартали поточного року. Авансовий платiж повинен бути здiйснений до 30 грудня кожного року.

Нове законодавство iз трансфертного цiноутворення
Починаючи iз 1 вересня 2013 року, в українському законодавствi набули чинностi новi правила щодо трансфертного
цiноутворення. Цi правила запроваджують додатковi вимоги до облiку та документацiї операцiй. Нове законодавство дозволяє
податковим органам накладати додатковi податковi зобов’язання стосовно певних операцiй, включно, але не обмежуючись,
операцiями iз пов’язаними сторонами, якщо, на їхню думку, цiна операцiї вiдрiзняється вiд ринкових умов. Враховуючи, що
практика впровадження нових правил трансфертного цiноутворення на даний момент не достатньо розвинута, i певнi
положення нового законодавства мiстять суперечностi та їх не можна назвати однозначними, вплив будь-якої претензiї з боку
податкових органiв щодо позицiї Компанiї iз його застосування неможливо достовiрно оцiнити.
За роки, якi закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, Компанiя не перевищувала дiючих лiмiтiв по операцiям iз пов’язаними
сторонами, перевищення яких вимагає подавати окремий звiт по трансфертному цiноутворенню до податкових органiв.
Керiвництво на постiйнiй основi проводить монiторинг виконання вимог законодавства щодо трансферного цiноутворення.

23. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 13 „Оцiнка справедливої
вартостi“. Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана у результатi продажу активу або сплачена за передачу
зобов’язання у звичайнiй операцiї на основному (або найсприятливiшому) ринку на дату оцiнки за поточних ринкових умов
(тобто вихiдна цiна), незалежно вiд того чи спостерiгається така цiна безпосередньо, чи оцiнена за допомогою iншої методики
оцiнки. 
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, за виключенням iнвестицiй, утримуваних до погашення, i грошових коштiв та
їхнiх еквiвалентiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, є сумою, за яку iнструмент можна обмiняти в операцiї мiж
обiзнаними, зацiкавленими та незалежними одна вiд одної сторонами, за винятком операцiй примусового продажу або лiквiдацiї.
На думку керiвництва Компанiї, балансова вартiсть її фiнансових активiв та зобов’язань приблизно дорiвнює їхнiй справедливiй
вартостi станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, за виключенням iнвестицiй у державнi облiгацiї станом на 31 грудня 2015 та
2014 рокiв.
Очiкувана справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалась Компанiєю iз використанням доступної ринкової
iнформацiї, за її наявностi, та вiдповiдних методик оцiнки. Однак, часто для визначення очiкуваної справедливої вартостi
необхiдне використання професiйних суджень для тлумачення ринкових даних. Україна продовжує демонструвати певнi
характеристики ринкiв, що розвиваються, а економiчнi умови продовжують обмежувати обсяг дiяльностi на фiнансових ринках.
Ринковi котирування можуть бути застарiлими або вiдображати операцiї лiквiдацiйного продажу i, вiдповiдно, не вiдображати
належну справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. Керiвництво використало усю доступну ринкову iнформацiю для оцiнки
справедливої вартостi фiнансових iнструментiв.
Очiкувана справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв iз фiксованими вiдсотковими ставками та визначеним термiном
погашення, для яких не iснує котируваних ринкових цiн, визначається на основi очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв,
дисконтованих за поточними вiдсотковими ставками для нових iнструментiв з аналогiчним кредитним ризиком та залишками
строкiв до погашення. Використанi ставки дисконтування вiдповiдають кредитному ризику Компанiї i також залежать вiд валюти
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та термiну погашення фiнансового iнструмента. 
Справедлива вартiсть облiгацiй внутрiшньої державної позики, у порiвняннi iз вiдповiдною балансовою вартiстю, вiдображеною у
звiтi про фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2015 року, була представлена таким чином:
Справедлива вартiсть Балансова вартiсть

Облiгацiї внутрiшньої державної позики за зобов’язаннями з ПДВ 2,311 2,363
Iншi облiгацiї внутрiшньої державної позики 143,961 150,643

Всього 146,272 153,006
Аналiз за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi облiгацiй внутрiшньої державної позики, утримуваних до погашення станом на
31 грудня 2015 року, був представлений таким чином:
Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Всього
Облiгацiї внутрiшньої державної позики за зобов’язаннями з ПДВ - 2,311 - 2,311
Iншi державнi облiгацiї внутрiшньої позики 103,919 40,042 - 143,961

Всього 103,919 42,353 - 146,272
Справедлива вартiсть державних облiгацiй внутрiшньої позики, утримуваних до погашення i включених до категорiї Рiвня 2,
визначалась у вiдповiдностi до загальноприйнятих моделей цiноутворення на основi аналiзу дисконтованих потокiв грошових
коштiв, причому найiстотнiшими вихiдними даними слугувала ставка дисконтування (18.3%–21.4%), яка вiдображає кредитний
ризик держави-емiтента.
Справедлива вартiсть облiгацiй внутрiшньої державної позики, у порiвняннi iз вiдповiдною балансовою вартiстю, вiдображеною у
звiтi про фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2014 року, була представлена таким чином:
Справедлива вартiсть Балансова вартiсть

Облiгацiї внутрiшньої державної позики за зобов’язаннями з ПДВ 206,286 238,861
Iншi облiгацiї внутрiшньої державної позики 105,402 109,681

Всього 311,688 348,542
Аналiз за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi облiгацiй внутрiшньої державної позики, утримуваних до погашення станом на
31 грудня 2014 року, був представлений таким чином:
Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Всього
Облiгацiї внутрiшньої державної позики за зобов’язаннями з ПДВ 201,192 - 5,094 206,286
Iншi державнi облiгацiї внутрiшньої позики 64,490 - 40,912 105,402

Всього 265,682 - 46,006 311,688

Справедлива вартiсть державних облiгацiй внутрiшньої позики, утримуваних до погашення i включених до категорiї Рiвня 3,
визначалась у вiдповiдностi до загальноприйнятих моделей цiноутворення на основi аналiзу дисконтованих потокiв грошових
коштiв, причому найiстотнiшими вихiдними даними слугувала ставка дисконтування (17.6%–30.2%), яка вiдображає кредитний
ризик держави-емiтента.

24. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль у страховiй дiяльностi та операцiях Компанiї. Основнi ризики, властивi операцiям
Компанiї, включають ризик географiчної концентрацiї, валютний ризик, ризик змiни вiдсоткових ставок, страховий ризик, ризик
лiквiдностi та кредитний ризик. Опис полiтики управлiння зазначеними ризиками Компанiєю наведено нижче.
Основа управлiння ризиками – Полiтика з управлiння ризиками нацiлена на виявлення, аналiз та управлiння ризиками, з якими
стикається Компанiя, встановлення вiдповiдних лiмiтiв та процедур контролю, а також подальший монiторинг рiвнiв ризику.
Правлiння Компанiї визначає загальну стратегiю управлiння ризиками. 
Компанiя здiйснює управлiння такими ризиками:
Ризик географiчної концентрацiї – Ризик географiчної концентрацiї являє собою ризик можливого виникнення природних,
економiчних або полiтичних катастроф, характерних для певних географiчних регiонiв, у результатi чого дiяльнiсть Компанiї
зазнає негативного впливу. Ризик виникає тодi, коли Компанiя видає страховi полiси концентровано у певних географiчних
регiонах, наприклад, ризик концентрацiї покриття у регiонах, якi зазнають пiдвищеного впливу ураганiв або землетрусiв.
Iнформацiя про ризик географiчної концентрацiї Компанiї розкривається у Примiтцi 25.
Валютний ризик – Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансових iнструментiв коливатиметься у
результатi змiн курсiв обмiну валют. Компанiя зазнає впливу коливань курсiв обмiну основних валют на позицiї звiту про
фiнансовий стан та рух грошових коштiв. Iнформацiя про валютний ризик Компанiї розкривається у Примiтцi 26. 
Ризик змiни вiдсоткових ставок – Ризик змiни вiдсоткових ставок є ризиком того, що вартiсть iнвестицiй змiниться у результатi
змiн абсолютного рiвня вiдсоткових ставок. Компанiя здiйснює управлiння своїм ризиком змiни вiдсоткових ставок на потоки
грошових коштiв шляхом проведення регулярних оцiнок потенцiйних збиткiв, якi можуть виникнути у результатi несприятливих
змiн на ринку. Ризик змiни вiдсоткових ставок Компанiї має обмежений характер, оскiльки Компанiя не утримує фiнансових
активiв iз плаваючими ставками i не має зобов’язань, за якими нараховуються вiдсотки. Iнформацiя про середньозваженi ставки
активiв Компанiї, за якими нараховуються вiдсотки, розкривається у Примiтцi 27.
Страховий ризик – Страховим ризиком є ризик надання компенсацiї власниковi страхового полiса, якщо визначена непевна
майбутня подiя (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового полiса. Керiвництво Компанiї здiйснює
управлiння страховим ризиком шляхом формування вiдповiдних страхових резервiв. Iнформацiя про чутливiсть Компанiї до
страхового ризику розкривається у Примiтцi 28.
Ризик лiквiдностi – Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, щоб Компанiя мала достатнi кошти для здiйснення страхових
платежiв та задоволення iнших фiнансових зобов’язань, пов’язаних з фiнансовими iнструментами, по мiрi настання термiнiв
їхнього погашення. Iнформацiя про ризик лiквiдностi Компанiї розкривається у Примiтцi 29.

Кредитний ризик – Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Компанiї у результатi невиконання
контрагентом своїх зобов’язань. Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв’язку з операцiями перестрахування та
операцiями з фiнансовими iнструментами. Iнформацiя про кредитний ризик Компанiї розкривається у Примiтцi 30.
У таблицях, якi розкривають полiтику управлiння ризиками у Примiтках 25–27 та 29-30, викладено зведену iнформацiю про
ризики щодо фiнансових активiв та зобов’язань.
Фiнансовi активи включають суми, поданi у таких рядках звiту про фiнансовий стан:
Коди рядкiв
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Iншi фiнансовi iнвестицiї 1035
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи i послуги 1125
Дебiторська заборгованiсть iз:
нарахованих доходiв 1140
внутрiшнiх розрахункiв 1145
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 1165
Фiнансовi зобов’язання включають суми, поданi у таких рядках звiту про фiнансовий стан:
Коди рядкiв

Поточна кредиторська заборгованiсть за:
товари, роботи, послуги 1615
розрахунками зi страхування 1625
Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 1645
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю* 1650
Iншi поточнi зобов’язання 1690
* Станом на 31 грудня 2015 року до складу кредиторської заборгованостi Компанiї за страховою дiяльнiстю включенi
передоплати за страховими премiями у сумi 17,914 тисяч гривень (31 грудня 2014 року: 11,380 тисячi гривень). Цi суми були
виключенi iз фiнансових активiв станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв.

25. РИЗИК ГЕОГРАФIЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦIЇ
У Компанiї вiдсутнiй ризик географiчної концентрацiї, оскiльки всi її фiнансовi активи i зобов’язання зосередженi в Українi, окрiм
зобов’язань з перестрахування вiд країн ОЄСР у сумi 1,315 тисяч гривень станом на 31 грудня 2015 року (31 грудня 2014 року:
1,357 тисяч гривень) та активiв перестрахування у сумi 0 тисяч гривень станом на 31 грудня 2015 року (31 грудня 2014 року:
9,539 тисяч гривень).

26. ВПЛИВ КУРСIВ ОБМIНУ ВАЛЮТ НА ФIНАНСОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Примiтки Гривнi Долари США Євро Всього
Фiнансовi активи станом на 31 грудня 2015 року 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення: 
облiгацiї внутрiшньої державної позики 8 153,006 - - 153,006
короткостроковi депозити 8 414,577 - - 414,577
Страхова дебiторська заборгованiсть 9 19,207 - - 19,207
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 10 810,731 202,706 18 1,013,455

Всього фiнансових активiв 1,397,521 202,706 18 1,600,245

Фiнансовi зобов’язання станом на 31 грудня 2015 року 

Страхова кредиторська заборгованiсть 13 41,453 - - 41,453
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками iз страхування 10 - - 10
Iнша кредиторська заборгованiсть 13 6,617 - - 6,617

Всього фiнансових зобов’язань 48,080 - - 48,080

Примiтки Гривнi Долари США Євро Всього
Фiнансовi активи станом на 31 грудня 2014 року 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення: 
облiгацiї внутрiшньої державної позики 8 348,542 - - 348,542 
короткостроковi депозити 8 399,861 - - 399,861 
Страхова дебiторська заборгованiсть 9 21,652 - - 21,652
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 10 407,872 131,837 3 539,712

Всього фiнансових активiв 1,177,927 131,837 3 1,309,767

Фiнансовi зобов’язання станом на 31 грудня 2014 року 

Страхова кредиторська заборгованiсть 13 42,375 - - 42,375
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками iз страхування 3 - - 3
Iнша кредиторська заборгованiсть 13 4,538 - - 4,538

Всього фiнансових зобов’язань 46,916 - - 46,916

Аналiз чутливостi 
У нижченаведенiй таблицi представлений аналiз чутливостi Компанiї до збiльшення та зменшення курсу обмiну долара США та
євро до гривнi. Зазначений показник являє собою очiкуваний рiвень збiльшення/(зменшення) курсу обмiну валют, який
використовується Компанiєю пiд час складання внутрiшнiх звiтiв з валютного ризику для провiдного управлiнського персоналу
Компанiї i який являє собою оцiнку керiвництвом Компанiї можливої змiни курсiв обмiну валют. Аналiз чутливостi включає лише
непогашенi монетарнi статтi, вираженi в iноземних валютах, i коригує їхнiй перерахунок на кiнець перiоду на вiдповiднi змiни у
курсах обмiну валют.

Станом на 
31 грудня 2015 року Станом на 
31 грудня 2014 року
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Вплив на прибуток/ (збиток) до оподаткування Вплив на прибуток/ (збиток) до оподаткування
змiни в 10% змiни в 40%

Змiцнення долара США 20,271 52,735
Послаблення долара США (20,271) (52,735)

27. СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНI ВIДСОТКОВI СТАВКИ
У таблицi нижче викладена iнформацiя про середньозваженi вiдсотковi ставки для утримуваних Компанiєю активiв, за якими
нараховуються вiдсотки. Ефективнi вiдсотковi ставки подаються за категорiями фiнансових активiв та зобов’язань для
визначення рiвня ризику змiни вiдсоткових ставок та ефективностi полiтики з управлiння цим ризиком, яку використовує
Компанiя. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв у Компанiї не було зобов’язань, за якими нараховуються вiдсотки.
Примiтки Гривнi Долари США
Фiнансовi активи станом на 31 грудня 2015 року 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення: 
облiгацiї внутрiшньої державної позики 8 17.44% -
короткостроковi депозити 8 13.76% -
Страхова дебiторська заборгованiсть (кредити, наданi власникам страхових полiсiв) 9 20.00% -
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 10 13.10% 0.34%

Примiтки Гривнi Долари США
Фiнансовi активи станом на 31 грудня 2014 року 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення: 
облiгацiї внутрiшньої державної позики 8 8.51% -
короткостроковi депозити 8 10.00% -
Страхова дебiторська заборгованiсть 9 20.00% -
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 10 14.48% 2.50%

28. КОНЦЕНТРАЦIЯ ФIНАНСОВОГО ТА СТРАХОВОГО РИЗИКУ
У процесi своєї звичайної дiяльностi Компанiя мусить формувати страховi резерви за страховими полiсами. Нижче наведена
таблиця, у якiй демонструється рiвень концентрацiї страхових зобов’язань (резервiв) Компанiї за страховими полiсами за
страховими продуктами.
Станом на 31 грудня 2015 року:
Валовi Перестрахування
Страховi зобов’язання за страховими договорами 
з DPF Страховi зобов’язання за страховими договорами без DPF Всього страхових зобов’язань за страховими договорами
Страховi зобов’язання за страховими договорами 
з DPF Страховi зобов’язання за страховими договорами без DPF Всього страхових зобов’язань за страховими договорами

Страхування на випадок смертi 4,322 7,045 11,367 - 373 373
Довiчне страхування 6,712 - 6,712 - - -
Страхування на випадок смертi або дожиття 801,142 - 801,142 - - -
Страхування на випадок дожиття 343,923 - 343,923 - - -
Додатковi програми страхування життя - 4,552 4,552 - 208 208
Додатковi програми страхування життя внаслiдок нещасного випадку - 25,638 25,638 - 327 327

Всього страхування життя 1,156,099 37,235 1,193,334 - 908 908
Чутливiсть до фiнансового та страхового ризику – Керiвництво Компанiї має робити припущення та оцiнки щодо розрахунку
страхових зобов’язань. Нижче наведений аналiз чутливостi страхових зобов’язань Компанiї на змiни в таких припущеннях.
Договори страхування
Станом на 31 грудня 2015 року 
Змiна в припущеннях Вплив на 
валовi 
страховi зобов’язання Вплив на чистi страховi зобов’язання Вплив на прибуток до оподаткування

Рiвень смертностi/захворювань 10% 1,207,686 1,206,778 (14,352)
Iнвестицiйний дохiд (0.50%) 1,192,666 1,191,758 668
Ставка дисконтування (0.40%) 1,276,984 1,276,076 (83,650)

Станом на 31 грудня 2014 року:
Валовi Перестрахування
Страховi зобов’язання за страховими договорами 
з DPF Страховi зобов’язання за страховими договорами без DPF Всього страхових зобов’язань за страховими договорами
Страховi зобов’язання за страховими договорами 
з DPF Страховi зобов’язання за страховими договорами без DPF Всього страхових зобов’язань за страховими договорами

Страхування на випадок смертi 5,106 6,930 5,106 - - -
Довiчне страхування 3,851 - 10,781 - 229 229
Страхування на випадок смертi або дожиття 664,990 - 664,990 - - -
Страхування на випадок дожиття 294,945 - 294,945 - - -
Додатковi програми страхування життя - 3,902 3,902 - 148 148
Додатковi програми страхування життя внаслiдок нещасного випадку - 17,052 17,052 - 271 271

Всього страхування життя 968,892 27,884 996,776 - 648 648
Договори страхування
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Станом на 31 грудня 2014 року 
Змiна в припущеннях Вплив на 
валовi 
страховi зобов’язання Вплив на чистi страховi зобов’язання Вплив на прибуток до оподаткування

Рiвень смертностi/захворювань 10% 1,008,471 1,007,822 (11,695)
Iнвестицiйний дохiд (0.50%) 996,098 995,449 678
Ставка дисконтування (0.40%) 1,080,888 1,080,239 (84,112)

29. РИЗИК ЛIКВIДНОСТI
Аналiз ризику лiквiдностi на основi балансової вартостi фiнансових активiв та зобов’язань Компанiї наведений нижче у таблицi:
Примiтки До 1 року Вiд 1 до 
5 рокiв Всього 
Фiнансовi активи станом на 31 грудня 2015 року 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення: 
облiгацiї внутрiшньої державної позики 8 109,769 43,237 153,006
короткостроковi депозити 8 414,577 - 414,577
Страхова дебiторська заборгованiсть 9 19,207 - 19,207
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 10 1,013,455 - 1,013,455

Всього фiнансових активiв 1,557,008 43,237 1,600,245

Фiнансовi зобов’язання станом на 31 грудня 2015 року 

Страхова кредиторська заборгованiсть 13 41,453 - 41,453
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками iз страхування 10 - 10
Iнша кредиторська заборгованiсть 13 6,617 - 6,617

Всього фiнансових зобов’язань 48,080 - 48,080

Примiтки До 1 року Вiд 1 до 
5 рокiв Всього 
Фiнансовi активи станом на 31 грудня 2014 року 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення: 
облiгацiї внутрiшньої державної позики 8 302,856 45,686 348,542
короткостроковi депозити 8 399,861 - 399,861
Страхова дебiторська заборгованiсть 9 21,652 - 21,652
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 10 539,712 - 539,712

Всього фiнансових активiв 1,264,081 45,686 1,309,767

Фiнансовi зобов’язання станом на 31 грудня 2014 року 

Страхова кредиторська заборгованiсть 13 42,375 - 42,375
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками iз страхування 3 - 3
Iнша кредиторська заборгованiсть 13 4,538 - 4,538

Всього фiнансових зобов’язань 46,916 - 46,916
За роки, якi закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, Компанiя не мала фiнансових зобов’язань, на непогашений залишок яких
нараховувались вiдсотки. 

30. КРЕДИТНИЙ РИЗИК
Фiнансовi активи класифiкуються з урахуванням поточних кредитних рейтингiв, присвоєних мiжнародними рейтинговими
агентствами. Найвищий можливий рейтинг – ААА. Iнвестицiйний рiвень фiнансових активiв вiдповiдає рейтингам вiд ААА до
ВВВ. Фiнансовi активи з рейтингом нижче ВВВ вiдносяться до спекулятивного рiвня.
При-мiтки AAA BBB CCC Не визначено 31 грудня 2015 року
Всього
Фiнансовi активи станом на 31 грудня 2015 року 
Iнвестицiї, утримуванi до погашення: 
облiгацiї внутрiшньої
державної позики 8 - - 153,006 - 153,006
короткостроковi депозити 8 - - 312,765 101,812 414,577
Страхова дебiторська заборгованiсть 9 - - 19,207 19,207
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 10 - - 562,578 450,877 1,013,455

Всього фiнансових активiв - - 1,028,349 571,896 1,600,245
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв iнвестицiї, утримуванi до погашення, а саме: облiгацiї внутрiшньої державної позики
були вiднесенi Компанiєю до категорiї ССС, виходячи з суверенного кредитного рейтингу України.
Фiнансовi активи Компанiї, окрiм страхової дебiторської заборгованостi, якi не мали визначеного кредитного рейтингу вiд
мiжнародних рейтингових агентств станом на 31 грудня 2015 року, мали наступний кредитний рейтинг, присвоєний
українськими рейтинговими агентствами.
При-мiтки AAA BBB CCC Не визначено 31 грудня 2015 року
Всього
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Фiнансовi активи станом на 31 грудня 2015 року 
Короткостроковi депозити 8 101,812 - - - 101,812
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 10 445,997 2,646 - 2,234 450,877

Всього 547,809 2,646 - 2,234 552,689

При-мiтки AAA BBB CCC Не визначено 31 грудня 2014 року
Всього
Фiнансовi активи станом на 31 грудня 2014 року 
Iнвестицiї, утримуванi до погашення: 
облiгацiї внутрiшньої
державної позики 8 - - 348,542 - 348,542
короткостроковi депозити 8 - - 399,861 - 399,861
Страхова дебiторська заборгованiсть 9 9,539 - - 12,113 21,652
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 10 - - 539,004 708 539,712

Всього фiнансових активiв 9,539 - 1,287,407 12,821 1,309,767

31. УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ
2015 2014

Потрiбний рiвень чистих активiв* 102,925 102,925
Наявний рiвень чистих активiв 351,701 254,311
* Потрiбний рiвень чистих активiв визначений згiдно з рiшенням Держфiнпослуг № 40 вiд 28 серпня 2003 року.
Iнформацiя про вимоги до статутного капiталу розкривається у Примiтцi 11.

32. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Зобов’язання iз капiтальних витрат – Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв Компанiя не мала зобов’язань iз капiтальних
витрат.
Зобов’язання за договорами операцiйної оренди – Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за договорами операцiйної оренди, у
яких Компанiя виступає орендарем, представленi таким чином:
31 грудня 
2015 року 31 грудня 
2014 року

Не бiльше одного року 1,023 1,023

Всього зобов’язань за договорами операцiйної оренди 1,023 1,023
Судовi позови – Час вiд часу у процесi звичайної дiяльностi Компанiї клiєнти та контрагенти висувають претензiї до Компанiї.
Керiвництво вважає, що Компанiя не понесе iстотних збиткiв та, вiдповiдно, жоднi резерви на покриття таких збиткiв не були
сформованi у цiй фiнансовiй звiтностi, окрiм резервiв, вiдображених у рядку 1520 звiту про фiнансовий стан.
Оподаткування – Внаслiдок наявностi в українському господарському, зокрема, податковому законодавствi, положень, якi
дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також внаслiдок практики, яка склалася в загалом нестабiльному
економiчному середовищi через довiльне тлумачення податковими органами рiзних аспектiв господарської дiяльностi, Компанiя,
можливо, буде змушена визнати додатковi податковi зобов’язання, штрафи та пеню у разi, якщо податковi органи пiддадуть
сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва Компанiї. Така невизначенiсть може стосуватись оцiнки фiнансових
iнструментiв та страхових резервiв. На думку керiвництва, Компанiя сплатила усi податковi зобов’язання, тому ця фiнансова
звiтнiсть не мiстить резервiв на покриття податкових збиткiв. Податкова звiтнiсть залишається вiдкритою для перевiрок
податковими органами протягом трьох рокiв.
Пенсiї та пенсiйнi плани – Працiвники отримують пенсiйнi виплати згiдно з пенсiйним законодавством України, згiдно з яким
роботодавець здiйснює поточнi внески, якi розраховуються як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної плати; причому такi
виплати робляться у тому перiодi, в якому зароблена вiдповiдна зарплата. Працiвники мають право отримувати пенсiї у сумi
таких накопичених платежiв iз Державного пенсiйного фонду України. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв Компанiя не мала
жодних iнших зобов’язань iз виплати пенсiй, з охорони здоров’я, страхових або iнших компенсацiйних виплат перед своїми
теперiшнiми або колишнiми працiвниками.

33. ОПЕРАЦIЇ IЗ ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
До пов’язаних сторiн або операцiй iз пов’язаними сторонами, як визначено в МСБО 24 „Розкриття iнформацiї про пов’язанi
сторони“ (переглянутому у 2009 роцi), належать:
а) Фiзична особа або близький родич такої особи є пов’язаною стороною iз суб’єктом господарювання, який звiтує, якщо така
особа:
i) контролює суб’єкт господарювання, який звiтує, або здiйснює спiльний контроль над ним; 
ii) має суттєвий вплив на суб’єкт господарювання, який звiтує; 
iii) є членом провiдного управлiнського персоналу суб’єкта господарювання, який звiтує, або материнського пiдприємства
суб’єкта господарювання, який звiтує.
б) Суб’єкт господарювання є пов’язаним iз суб’єктом господарювання, який звiтує, якщо виконується будь-яка з таких умов:
i) суб’єкт господарювання та суб’єкт господарювання, який звiтує, є членами однiєї групи (а це означає, що кожне материнське
пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство пiд спiльним контролем є пов’язанi одне з одним); 
ii) один суб’єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством iншого суб’єкта господарювання
(або асоцiйованого пiдприємства чи спiльного пiдприємства члена групи, до якої належить iнший суб’єкт господарювання); 
iii) обидва суб’єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони; 
iv) один суб’єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб’єкта господарювання, а iнший суб’єкт господарювання є
асоцiйованим пiдприємством цього третього суб’єкта господарювання; 
v) суб’єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв або суб’єкта господарювання, який
звiтує, або будь-якого суб’єкта господарювання, який є пов’язаним iз суб’єктом господарювання, який звiтує. Якщо компанiя, яка
звiтує, сама є такою програмою виплат, то працедавцi-спонсори також є пов’язаними iз суб’єктом господарювання, який звiтує; 
vi) суб’єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної в пунктi а); 
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vii) особа, визначена в пунктi а)i), має значний вплив на суб’єкт господарювання або є членом провiдного управлiнського
персоналу суб’єкта господарювання (або материнського пiдприємства суб’єкта господарювання).
Пiд час розгляду взаємовiдносин кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага надається змiсту вiдносин, а не тiльки їхнiй
юридичнiй формi. Компанiя мала такi залишки за операцiями та операцiї iз пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2015 та
2014 рокiв i за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв:
31 грудня 
2015 року 31 грудня 
2014 року
Активи вiд та зобов'язання перед пов'язаними сторонами 
Страхова та iнша дебiторська заборгованiсть 
Iншi пов’язанi сторони - 9,539

Iншi забезпечення 
Провiдний управлiнський персонал 596 256

Чистi заробленi страховi премiї 
Провiдний управлiнський персонал 5 10

Страховi премiї, переданi у перестрахування 
Iншi пов’язанi сторони 7,559 5,603

Адмiнiстративнi витрати 
Провiдний управлiнський персонал 7,814 3,956

34. ОПЕРАЦIЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
У 2015 роцi продовжувався збройний конфлiкт iз сепаратистами у деяких районах Луганської та Донецької областей i не
вiдбулося мирного врегулювання конфлiкту, як було передбачено Мiнськими угодами. 
У 2015 роцi українська економiка знаходилася в станi рецесiї, її валовий внутрiшнiй продукт скоротився на 10% (2014: 7%), а
рiчний рiвень iнфляцiї досягнув 43% (2014: 25%). Несприятливi умови на ринках, на яких Україна торгує своїми основними
товарами, продовжували впливати на девальвацiю української гривнi стосовно основних iноземних валют. Українськi компанiї i
банки продовжували потерпати через неможливiсть отримати фiнансування як на внутрiшнiх, так i на мiжнародних фiнансових
ринках. 
Нацiональний банк України („НБУ“) подовжив дiю низки заходiв, запроваджених у 2014 роцi i направлених на обмеження
вiдтоку iноземної валюти з країни, включаючи, обов’язковий продаж валютних надходжень, певнi обмеження на придбання
iноземної валюти на мiжбанкiвському ринку i на використання iноземної валюти пiд час здiйснення розрахункових операцiй, а
також обмеження на грошовi перерахування закордон. 
На початку 2015 року уряд України погодив з МВФ чотирирiчну програму про надання кредиту на суму 17.5 мiльярда доларiв
США для пiдтримки економiчної стабiлiзацiї України. Програма визначає перелiк реформ, якi мають бути проведенi урядом
України для вiдновлення сталого розвитку у середньостроковiй перспективi. Протягом 2015 року були отриманi два траншi
кредиту у загальнiй сумi 6.5 мiльярдiв доларiв США ( за офiцiйним курсом на дату отримання).
У 2015 роцi полiтичнi та економiчнi вiдносини мiж Україною та Росiйською Федерацiєю залишалися напруженими, що призвело
до суттєвого скорочення торгово-економiчного спiвробiтництва. Iз 1 сiчня 2016 року набула чинностi Угода про асоцiацiю
України з Європейським Союзом у частинi вiльної торгiвлi. У кiнцi 2015 року Росiйська Федерацiя денонсувала Угоду про зону
вiльної торгiвлi з Україною, i обидвi країни оголосили про новi торговi обмеження. 
Стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд здатностi уряду України продовжувати реформи та
зусиль НБУ iз подальшої стабiлiзацiї банкiвського сектору, а також здатностi української економiки загалом адекватно реагувати
на змiни на ринках. При цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї, а також вплив цих факторiв на
Компанiю, її клiєнтiв та субпiдрядникiв на разi складно передбачити.

35. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Пiсля 31 грудня 2015 року не вiдбулося жодних подiй, iнформацiя про якi потребує розкриття у цiй фiнансовiй звiтностi. 

Продовження тексту приміток

-
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