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Шановні Клієнти, Партнери, Колеги!

Минулий 2012 рік був досить багатим на події для компанії, 
перед СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН стояло безліч цікавих завдань. 
Основними з них стали: побудова власної технічної інфра-
структури, перехід на нову систему управлінського обліку, роз-
робка корпоративного продукту страхування життя та нової 
маркетингової концепції компанії, а також подальший розви-
ток власної агентської мережі. З виконанням усіх поставлених 
завдань компанія успішно впоралася і попереду - нові мож-
ливості.

Протягом останніх декількох років СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН де-
монструє динамічне зростання, темпи якого значно виперед-
жають зростання ринку страхування життя в цілому. Це від-
бувається завдяки чіткому дотриманню стратегічних планів 
компанії. Так, останні три роки, компанія щорічно подвоює 
збори страхових премій, та за підсумками 2010 р. зростання 
склало 55%, 2011 р. - 126,6%, 2012 р. - 99,4%. За останній рік 
компанія істотно зміцнила свої позиції за рахунок збільшення 
зборів валових премій, клієнтського портфелю, а також роз-
міру своєї власної агентської мережі.

На сьогоднішній день компанія представлена в 17 регіонах 
України і наша присутність постійно зростає.

Звернення Голови Правлiння

СЕБ Лайф Юкрейн робить фокус
на якiсному розвитку
власної агентської мережi.СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН

орієнтована на побудову та
розвиток широкої мережі
професійних агентів

За результатами 2012 року СЕБЛАЙФ ЮКРЕЙН стала Лідером 
Національної Премії Insurance TOP в номінації - Найбільш 
ефективна власна агентська мережа на ринку страхування 
життя.

З пріоритетних завдань компанії на найближчі роки стоїть по-
будова найбільшої та ефективної агентської мережі, а також 
входження у ТОП-5 компаній за обсягами валових премій на 
ринку страхування життя. Що стосується найближчої пер-
спективи на 2013 рік, то ми продовжимо активно розвивати 
власну агентську мережу, підвищувати професійний рівень 
продавців і співробітників компанії та вдосконалювати наш 
сервіс.

Безсумнівно, досягнуті успіхи - це, в першу чергу, результат 
лояльності наших клієнтів, професіоналізму та згуртованої 
роботи колективу співробітників компанії. Тому, від імені 
Правління компанії хочу подякувати всім Клієнтам, Партнерам 
та Співробітникам за Вашу довіру, адже всі здобутки компанії 
це наш спільний успіх!

З повагою,
Єрмек Кадирбаєв
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Про компанію

Компанія зі страхування життя СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН створена 
13 червня 2006 року відповідно до стратегії розвитку SEB Гру-
пи в Україні. Безстрокову ліцензію на здійснення діяльності у 
сфері добровільного страхування життя компанія одержала 
31 травня 2007 року.

Основним акціонером СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН є компанія «СЕБ 
ТріггЛівХолдінгАктіеболаг» (Швеція), якій належить 99.9985% 
акцій товариства.

Статутний капітал компанії станом на 31 грудня 2012 р. скла-
дає 27,5 млн. гривень.

Перестраховик СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН - одне з найбільших пе-
рестрахових товариств світу - компанія GenRe,  що має най-
вищі рейтинги стійкості (AM Best: A + +; Moody’s: Aa1; Standard 
&Poor’s: AA +).

Основним каналом дистрибуції компанії є власна агентська 
мережа. На сьогодні відкрито та активно працює 7 представ-
ництв компанії у Києві, Харкові, Львові, Луганську, Одесі, 

Дніпропетровську та Сімферополі. Також СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН 
надає послуги зі страхування життя у таких містах України, 
як: Запоріжжя, Євпаторія, Чернігів, Рівне, Червоний Луч, Ал-
чевськ, Тернопіль, Хмельницький, Севастополь та Миколаїв 
через свої агенції.

Членство в організаціях:

• Ліга страхових організацій України (ЛСОУ); 
• Українська Федерація Убезпечення (УФУ);
• LIMRA (Life Insurance Marketing and Research 

Association)- всесвітня консалтингова організації у 
сфері страхування життя, яка надає дослідницькі, на-
вчальні, проектні та інформаційні послуги та налічує 
понад  800 компаній - членів асоціації в усьому світі;

• Клуб А4 - Програма щодо зменшення відходів, яка 
допомагає реалізувати концепцію «зеленого офісу» 
завдяки більш ефективному використанню паперо-
вих ресурсів.

Карта офісів компанії

Київська
область

Полтавська
область

Чернiгiвська
область

Харкiвська
область

Луганська
область

Донецька
область

Днiпропетровська
область

Запорiзька
область

Автономна Республiка
Крим

Кiровоградська
область

Миколаївська
областьОдеська

область

Львiська
область

Тернопiльська
область

Рiвненська
область

Хмельницька
область
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Група SEB  

понад 
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SEB Група

СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН є частиною лідируючої фінансової групи 
Скандинавії - Групи SEB, історія розвитку якої понад 155-років.

Як партнерський банк, SEB пропонує фінансові консультації та 
широкий спектр фінансових послуг у Швеції та країнах Балтії. 
У Данії, Фінляндії, Норвегії та Німеччині банківські операції 
сконцентровані у корпоративному й інвестиційному бізнесі та 
спрямовані на надання повного спектру послуг корпоратив-
ним та інституційним клієнтам.

Міжнародний характер бізнесу SEB знаходить своє відобра-
ження в його присутності у 20 країнах по всьому світу.

Станом на 31 грудня 2012 загальні активи Групи склали 2 трлн. 
453 млрд. шведських крон, активи під управлінням склали 1 
трлн. 328 млрд. крон. У SEB Групі працює приблизно 16 500 
співробітників. Дізнатися більше про SEB можна на сайті  
www.sebgroup.com

Рейтинги

Moody’s
Прогноз Cтабільний

(Листопад 2012)

Standard&Poor’s
Прогноз Cтабільний

(Листопад 2012)

Fitch
Прогноз Cтабільний

(Липень 2012)

Короткостроковий   Довгостроковий Короткостроковий   Довгостроковий Короткостроковий   Довгостроковий

P–1

P–2

P–3

Aaa

Aa1

Aa2

Aa3

A1

A2

A3

Baa1

Baa2

Baa3

A–1+

A–1

A–2

A–3

AAA

AA+

AA

AA–

A+

A

A–

BBB+

BBB

BBB–

F1+

F1

F2

F3

AAA

AA+

AA

AA–

A+

A

A–

BBB+

BBB

BBB–

Надійність фінансової Групи SEB підтверджена рейтингами міжнародних агентств

Група SEB має безліч нагород у великому діапазоні областей 
свого бізнесу. До них відносяться як нагороди від незалежних 
науково-дослідних установ та журналів так і, що важливо,

нагороди, які присуджені на підставі зворотного зв’язку з клі-
єнтами.

Нагороди Групи SEB за 2011-2012 рр.

Рiк Нагорода Організація

Банк року у Швеції, Латвії, Литві та Естонії

Банк року малого та середнього бізнесу в Швеції

Кращий банк Литви

Кращий банк з управління готівковими коштами у Скандинавському та 
Балтійському регіонах

Кращий банк у сфері обміну валюти у Швеції, Латвії, Литві та Норвегії

Торгова марка Німеччини, що користується найбільшою довірою

Кращий банк року Швеції, Фінляндія, Естонії

Кращий клієнтоорієнтований банк Швеції

Кращий банк на валютному ринку Норвегії

Кращий роботодавець Німеччини

Кращий банк у країнах Північної Європи та Балтійського регіону

ТОП-3 приватних банків Данії

2012

2011

TheBanker

Finansbarometern

GlobalFinance, Euromoney

GlobalFinance, Prospera

GlobalFinance

Eugimb

TheBanker

Prospera

GlobalFinance

CRF Institute

Euromoney

Euromoney
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Ринок страхування життя України в 2012 році зріс на 35,42%, 
при цьому валові страхові премії компаній в 2012 році склали 
1,8 млрд. грн., у порівнянні з 2011 роком (1,3 млрд. грн.).

Активи страховиків до кінця минулого року становили 3,8 
млрд. грн., що на 13,4% більше, ніж активи 2011 року  (3,3 
млрд. грн.).

Ринок страхування життя у  2012 році

Динамiка ринку страхування життя 
(млн. грн.)

1095

827
906

1803

0

500

1000

1500

2000

2008 2009 2010 2011

1346

2012

Валові страхові виплати страхувальникам склали 91,5 млн. 
грн., що на 19% більше, ніж у 2011 році (72,6 млн. грн.).

Динамiка страхових виплат
(млн. грн.)

40,3

51,4
66,7

91,5

0

20

40

60

80

2008 2009 2010 2011

72,6

2012

100

Кількість застрахованих осіб в 2012 році склало 1,6 млн. чол., 
що на 33% більше, ніж у 2011 році (1,2 млн. чол.). При цьому 
частка страхувальників фізичних осіб в страхових платежах 
склала 84,5%, а  юридичних осіб - 6,81%.

У 2012 році українські страховики сформували страхові ре-
зерви на 3,1 млрд. грн., що на 20,57% більше, ніж сформовані 
резерви 2011 року (2,6 млрд. грн.). При цьому, частка пере-
страховиків у сформованих резервах склала 130 тис. грн.

Динамiка страхових активiв
(млн. грн.)
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3000

4000

2008 2009 2010 2011

3343
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За підсумками 2012 зростання ринку страхування життя у зна-
чній мірі було обумовлено інтенсивним розвитком споживчо-
го кредитування, але не накопичувального страхування, та ми 
очікуємо продовження цього тренду у 2013 році. Малоймовір-
но, що у 2013 році обсяг кредитування буде зростати такими ж 
темпами, тому очікується скорочення темпів зростання прода-
жів через даний канал. У свою чергу СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН сфо-
кусована на продажах накопичувального страхування життя 
силами власної агентської мережі, що забезпечує постійне та 
стійке збільшення валових премій.

Структура валових премiй за видами страхування
за 2012 рiк

Накопичувальне
страхування

Інші договора 

На випадок смерті

Пенсійне

42%

53%

2%

3%

Кількiсть застрахованих за видами страхування
на кiнець 2012 р. (тис. чол.)

Накопичувальне
страхування

Інші договора 

На випадок смерті

Пенсійне

42%

53%

2%

3%

Динамiка страхових резервiв
(млн. грн.)
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Показники розвитку

Позиції компанії на ринку страхування життя

За підсумками 2012 року СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН входить до ТОП-
12 компаній за обсягами зібраних премій з накопичувального 
страхування життя.

Джерело: forinsurer.com

Накопичувальне страхування

1. МетлайфАліко

2. ТАС

3. PZU Україна життя

4. Фідем Лайф

5. Юпітер

6. РенессансЖиття

7. Іллічівська

8. УНІКА Життя

9. КД-життя

10. Гарант Лайф

11. СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН

За темпами зростання обсягу страхових платежів компанія 
входить до ТОП-5 компаній українського ринку страхування 
життя. Так за підсумками 2012 року зростання склало 99,36%.

Джерело: forinsurer.com

Темп зростання на ринку

1. АСКА-Життя

2. Дельта- Життя

3.  УНІКА Життя

4. СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН

Компанія також є одним з лідерівз продажу накопичувально-
го страхування життя через агентський канал дистрибуції.

Джерело: оцінка експертів компанії

Агентський канал продажів

1. Фідем Лайф

2. СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН

3. МетлайфАліко

4. Іллічівська

5. PZU УкраинаЖиття

власна агентська мережа на ринку страхування життя, на дум-
ку журналу Insurance TOP, та нагороджено дипломом.

Частка СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН на ринку страхування життя ста-
більно зростає щороку та зараз компанія займає близько 
0,8%, при цьому компанії належить істотна частка ринка 
агентських продажів.

Вцілому по ринку, дистрибуція послуг страхування життя здій-
снюється або через канал власної агентської мережі компа-
ній, або через аутсорсинг (страхові посередники, банки та інші 
кредитні установи). За підсумками року обсяг продажів через 
власні агентські мережі склав близько 52 млн. грн., через цен-
тральні офіси 148 млн. грн., через аутсорсинг 1600 млн. грн. 
(за даними forinsurer.com).

Структура ринку страхування  за каналами
продажів у 2012 році

Аутсорсинг

Агентська мережа

Центральні офіси

89%

8%

3%

Таким чином, частка СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН в загально ринково-
му обсязі продажів через агентські мережі становить близько 
24%.

Доля компанії  у продажах через агентську
мережу у 2012 році

СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН 24%

Решта ринку 76%

Слід зазначити, за підсумками 2012 року СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН 
визнано переможницею в номінації - Найбільш ефективна
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Результати роботи компанії у 2012 році

За підсумками роботи компанії у 2012 році обсяги зібраних 
страхових премій зросли на 99,4%, у порівнянні з 2011 роком, 
досягнувши 14 585,7 тис. грн.

Динаміка надходження страхових платежів 
(тис. грн.)
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Кількість застрахованих клієнтів протягом 2012 року склала 
5 156 особи, що на 14% більше, ніж у 2011 році. Загальна кіль-
кість клієнтів компанії станом на 31.12.2012 року нараховує       
7 399 осіб.

Динаміка кількості клієнтів  
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Сформовані страхові резерви СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН станом на 
31 грудня 2012 року складають 8 635,91 тис. грн., що на 116,7% 
більше, ніж даний показник попереднього року.

Динаміка страхових резервів 
(тис. грн.)
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Розмір отриманого інвестиційного доходу від розмішення 
коштів страхових резервів склав 775 тис. грн., що на 266,4% 
перевищує аналогічний показник 2011 року.

Динаміка додаткового інвестиційного доходу
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За підсумками 2012 року компанія здійснила виплати на суму 
713,5 тис. грн. Всього було врегульовано 93 страхових події. За 
ризиком дожиття було врегульовано 44 страхові справи, за-
гальна сума виплат склала 265,5 тис. грн.

Динаміка страхових виплат  
(тис. грн.)
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Структура страхового портфелю компанії за каналами прода-
жів на кінець 2012 року має наступний вигляд:

Структура страхового портфелю по каналам
продажів на 2012 рік

Кредит-Лайф 

Агентська мережа

Банкострахування

17%

66%

17%
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Станом на 31.12.2012 р. загальна кількість фінансових кон-
сультантів СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН налічує близько 330 осіб. У 
цілому, за 2011-2012 рр. компанія істотно збільшила обсяги 
продажів через канал власної мережі.

В успішному розвитку даного каналу продажів СЕБ ЛАЙФ 
ЮКРЕЙН спирається на чітко збудовану стратегію. Компанія 
регулярно проводить навчання для консультантів агентської 
мережі, як силами власного тренерського центру, так і за до-
помогою залучення зовнішніх тренерів. Також з 2010 року в 
СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН розпочато поетапне впровадження стан-
дартів управління продажами міжнародної асоціації LIMRA 
в систему роботи власної агентської мережі. Міжнародну ор-
ганізацію LIMRA було вибрано не випадково, адже саме вона 
володіє високим авторитетом і значним досвідом у сфері стра-
хування життя.

На сьогодні реалізовано кілька етапів програми. Першим ета-
пом стало навчання керівництва компанії на майстер-класі 
LIMRA “Кращі світові практики управління агентською мере-
жею”, який проводив президент LIMRA Європа, Південна Аф-
рика та Близький Схід, та 825 International у 2010 році.

Згодом відбулось впровадження стандартів LIMRA в управ-
лінні продажами та оцінці агентів, і відтоді найефективніших 
агентів СЕБ ЛАЙФ  ЮКРЕЙН  винагороджують за міжнародни-
ми стандартами LIMRA.

Маркетинг та продажі

СЕБ Лайф Юкрейн робить фокус
на якiсному розвитку
власної агентської мережi.

Вже за підсумками 2011 року пройшло перше нагородження 
кращих продавців Міжнародною нагородою за продуктив-
ність (The International Award for Productivity, IAP) від LIMRA. 
Дана нагорода є щорічною та вручається продавцям усіх рів-
нів. За успішні результати роботи у 2011 році таку нагороду 
отримали 9 представників власної мережі. За підсумками 2012 
нагороду отримали 12 осіб, двоє з яких - другий рік поспіль.

Наступним важливим етапом стало проведення п’ятиденного 
менеджерського семінару (Management Skills Seminar, MSS) 
для представників власної агентської мережі у 2012 році. 
Проведений семінар був першим заходом подібного роду, 
який проходив в Україні та менеджери і директори СЕБ ЛАЙФ 
ЮКРЕЙН стали першими в країні, хто отримав такі знання та 
відповідні сертифікати.

Також в минулому році в межах програми з контролю якості 
обслуговування клієнтів СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН провела дослі-
дження «Таємний Покупець». Дослідження проходило в усіх 
регіонах, де представлена компанія, та дозволило перевіри-
ти якість наданої консультантом послуги. Слід зазначити, що 
компанія має намір проводити подібні дослідження на регу-
лярній основі з метою вимірювання ефективності та якості на-
вчання персоналу, який залучено до здійснення  продажів, а 
також для підвищення рівня обслуговування клієнтів.

Директор комерційного
департаменту Яніс Ласіс



16      СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН Рiчний звiт 2012



СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН Рiчний звiт 2012      17

Фiнансовi показники

Фінансова діяльність

Директор фінансового
департаменту Леся Бурбель

У 2012 р. робота співробітників фінансового департаменту 
була націлена на підвищення рівня прозорості при отриманні 
та формуванні всіх фінансових показників результатів роботи 
компанії. Це було пов’язано як із впровадженням законодав-
чих змін в поточну роботу СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН, так і з задово-
ленням внутрішніх потреб компанії в більш якісному та опера-
тивному фінансовому контролі.

Так, відповідно до вимог законодавства, з початку 2012р. СЕБ 
ЛАЙФ ЮКРЕЙН змінила стандарти ведення бухгалтерського 
обліку компанії, впровадивши міжнародні стандарти фінан-
сового обліку та звітності (далі - МСФО), які передбачають 
впровадження принципів використання методу нарахування, 
безперервності діяльності та високої якості оцінки активів 
та зобов’язань. Для цього було розроблено та впроваджено 
нову облікову політику компанії, метою якої було максималь-
но наблизити податковий, управлінський та бухгалтерський 
види обліку. Датою переходу на МСФО було обрано 01 січня 
2011р. Результатом кропіткої методологічної роботи з вивчен-
ня та впровадження норм МСФО в практичну діяльність з об-
ліку всіх операцій в компанії стало успішне проведення пер-
шого аудиту за новими стандартами в першому півріччі 2012р. 
Аудит провела незалежна аудиторська фірма ТОВ «ААН 
«СейЯ-Кірш-аудит».

З метою здійснення контролю над витратами компанії та під-
вищення прозорості проведення оплат в СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН 
впродовж 2012р. була приділена значна увага автоматизації 
та впровадженню управлінського обліку витрат компанії. 
Нами була розроблена та введена  в дію система аналітики за 
різними видами витрат, центрами виникнення витрат та цен-
трами формування прибутку. 

Значні зусилля співробітників фінансового департаменту 
були покладені на автоматизацію даного виду обліку на базі 
програмного забезпечення 1С:8 Форт.Убезпечення життя, що 
дозволяє оперативно отримувати інформацію про поточні ви-
трати компанії в будь-який момент часу.

В процесі підготовки бюджету на 2013р. були використані на-
копичені впродовж 2012р. дані по витратам в центрах виник-
нення витрат і центрах виникнення прибутків. Це дозволяє в 
цьому році об’єктивно та оперативно оцінювати виконання 
бюджетних показників.

В минулому році  було також розроблено і введено в дію но-
вий механізм здійснення закупівель в компанії та введено 
функцію контролю закупівель, що дозволило підвищити про-
зорість здійснення всіх закупівель в компанії в залежності від 
обсягу закупівлі.

У вересні 2012р. після відокремлення СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН 
від роздрібної мережі СЕБ Банка (зараз - ФІДОБАНК), було 
прийнято рішення про переведення всіх регіональних центрів 
продажу з приміщень ПАТ «ФІДОБАНК» у власні приміщення. 
Підґрунтям для цього стали розроблені стандарти відкриття та 
функціонування регіональних офісів компанії, які базувались 
на корпоративних стандартах Групи SEB та обсягах продажів 
договорів страхування життя. Так, до кінця 2012 року було пе-
реведено в нові приміщення 6 регіональних офісів, які було 
оснащено комп’ютерною технікою і офісними меблями в кор-
поративному стилі. Робота по оснащенню та приведенню ре-
гіональних офісів до зовнішнього вигляду та стандартів Групи 
SEB продовжиться і у 2013році.
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Операційна діяльність

Директор операційного
департаменту Вікторія Карт

Операційна діяльність у 2012 році головним чином була скон-
центрована на безперервності бізнесу, необхідність у забезпе-
ченні якого обумовлено відокремленням від роздрібного біз-
несу Групи SEB в Україні. Втілення змін, у зв’язку зі зростанням 
обсягу продажів, до бізнес-процесів з обслуговування агентів 
та клієнтів компанії, розробка корпоративного продукту та по-
дальше впровадження операційної системи також були пріо-
ритетними напрямками  операційної діяльності у 2012 року. 

Побудова власної стійкої та масштабованої ІТ інфраструкту-
ри, яка забезпечувала б щоденні потреби СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН, 
була однією з найважливіших задач компанії в минулому році. 
Цю задачу успішно реалізовано, в компанії з’явилась власна 
функція ІТ адміністрування, визначено стандарти діяльнос-
ті та інформаційної безпеки відповідно до вимог Групи SEB.  
Також компанія перейняла на себе управління сайтом  
www.seb.ua, подальше вдосконалення та  розвиток якого три-
ватиме і у 2013 році.

До того ж в компанії були визначені функції ризик-контролю, 
який встановлює правила безперервності бізнесу, процес роз-
робки нових продуктів, управління операційними ризиками. 
Зазначені правила відповідають вимогам Групи та законодав-
ства України. 

У 2012 році розроблено корпоративний продукт, який дозво-
ляє задовольнити безліч потреб клієнтів у захисті від різно-
манітних ризиків. Перелік передбачених продуктом покриттів 
є досить широким, і клієнт отримує можливість обрати таку 
комбінацію ризиків, яка максимально відповідатиме саме 
його очікуванням.

В 2012 році продажі компанії зросли вдвічі порівняно з по-
казниками 2011 року. Для забезпечення економії на обсязі 
створено контакт-центр, як єдиний пункт прийому заяв на 
страхування від консультантів зі всієї мережі, котрий надає 
прямий зворотній зв’язок щодо статусу поданої заяви протя-
гом робочого дня.  В контакт-центрі клієнти та консультанти 
компанії можуть отримати відповіді на свої запитання. Забез-
печення своєчасної оплати договорів страхування – ще одна 
задача 2012 року, яка набула актуальності зі зростанням порт-
фелю договорів.

Щодо операційної системи, то у 2011 році було прийнято рі-
шення про використання 1С як платформи для операційної 
діяльності, та систему введено в промислову експлуатацію. 
У 2012 році СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН продовжила розробку згідно 
встановленому плану та більшість операцій вже автоматизо-
вано, що забезпечує високу якість та швидкість обслуговуван-
ня. 

Основним завданням операційного департаменту на 2013 
році буде втілення агентського порталу, який консультанти 
компанії зможуть використовувати для самостійного вве-
дення заяв у систему, обслуговування клієнтів, отримання ін-
формації про структуру і поточний стан власного портфелю та 
даних про свою комісійну винагороду. Водночас ми плануємо 
розширити функціонал існуючого Інтранет порталу з метою 
забезпечення єдиного інформаційного поля для співробітни-
ків головного офісу та офісів агентської мережі. Серед іншого 
планується розробка ризикового продукту для фізичних осіб, 
оновлення правил страхування, подальше впровадження 
операційної системи та постійне покращення якості обслуго-
вування агентів та клієнтів компанії.  
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Плани розвитку компанії у 2013 році

Задача Опис

Власна агентська мережа
Розвиток агентської мережі:
-  Збільшити кількість агентів  до 600 осіб;
-  Збільшити кількість офісів по Україні до 30.

Альтернативні продажі

Розробка нових каналів продажів  компанії:
-  канал банкострахування;
-  співробітництво зі страховими посередниками (брокерами); 
-  співробітництво з міжнародними  брокерами;
-  співробітництво з  корпоративними клієнтами Групи  SEB через СЕБ 
    КОРПОРАТИВНИЙ БАНК в Україні.

Навчання агентів

Подальше вдосконалення системи навчання компанії шляхом:
-  усунення зауважень після проходження внутрішнього аудиту;
-  проведення першого семінару для агентів та  другого семінару для  менеджерів від 
    асоціації LIMRA;
-  щоквартальне проведення академії для менеджерів, де продавці отримають можливість 
    поділитися один з одним кращими практиками. 

Нові продукти
Розробка нових програм страхування:  
-  термінове (строкове) страхування життя;
-  страхування життя від нещасного випадку.

Правила страхування Узгодження нової редакції правил страхування компанії.

Пенсійне страхування Підготовка до участі в пенсійному страхуванні. Значною мірою залежить від змін у 
законодавстві України.

IT інфраструктура
-  проходження внутрішнього аудиту IT інфраструктури компанії;
-  впровадження стандартів  Групи SEB стосовно інформаційних технологій.

Комунікації

- розробка внутрішнього каналу комунікацій в компанії шляхом створення внутрішньої 
   мережі – інтранету;
- розробка «агентського порталу», який  дозволить  фінансовим консультантам компанії 
   самостійно  відстежувати результати виконання плану, розмір отриманої комісії, власний 
   клієнтський портфель та його структуру.

Управлінський облік Облік центрів  витрат, автоматизація і контроль витрат з боку відповідальних осіб.

Загальне управління Подальше впровадження стандартів та процедур Групи SEB.
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Звіт аудитора

Аудиторський висновок наданий для акціонерів Приватного 
акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ СЕБ ЛАЙФ 
ЮКРЕЙН», Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України та Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання в сфері ринків фінансових послуг.

1.Опис аудиторської перевірки

Нами, незалежною аудиторською фірмою ТОВ «ААН «СейЯ-
Кірш-аудит» проведено перевірку щодо достовірності, по-
вноти та відповідності встановленим законодавством вимог 
щодо формування фінансової звітності ПрАТ «СК СЕБ ЛАЙФ 
ЮКРЕЙН» за 2012 рік станом на 31.12.2012р., що передбаче-
на Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р. та МСБО 1 «Фі-
нансові звіти», а саме: баланс (форма № 1), звіт про фінансові 
результати (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма 
№ 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річ-
ної фінансової звітності (форма № 5).

Аудиторська перевірка проводилася відповідно до Закону 
України «Про аудиторську діяльність» і Міжнародних стан-
дартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впев-
неності та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, 
зокрема з урахуванням вимог міжнародних стандартів аудиту 
МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінан-
сової звітності».

Концептуальною основою підготовки фінансової звітності 
є Міжнародні стандарти фінансової звітності. Ведення бух-
галтерського обліку та складання фінансової звітності здій-
снюється у відповідності до Положення «Про організацію 
бухгалтерського обліку і облікову політику ПрАТ «СК СЕБ 
ЛАЙФ ЮКРЕЙН», затвердженого Протоколом Правління від 
28.12.2011р. № 25. Важливі аспекти облікової політики на-
ступні:

• Фінансові інструменти в ПрАТ «СК СЕБ ЛАЙФ 
ЮКРЕЙН» у відповідності до МСБО 39 «Фінансові ін-
струменти: визнання та оцінка» первісно оцінюються 
та відображаються у бухгалтерському обліку за со-
бівартістю. Собівартість фінансової інвестиції скла-
дається з ціни її придбання, комісійних винагород, 
мита, податків, зборів, обов’язкових платежів та ін-
ших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням 
фінансової інвестиції. Подальша оцінка фінансових 
активів здійснюється в залежності від класифікації 
активів по чотирьом категоріям відповідно до облі-
кової політики ПрАТ «СК СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН».

• Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2011р.

2.Висловлення позитивної думки

На нашу думку фінансова звітність ПрАТ «СК СЕБ ЛАЙФ 
ЮКРЕЙН» за рік, що закінчився 31.12.2012р., в цілому складе-
на у всіх суттєвих аспектах відповідно  до вимог Міжнародних 
стандартів фінансової звітності та законів України.

3.Інша допоміжна інформація

Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) ПрАТ 
«СК СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН» станом на 31.12.2012р. складає 
39904,6 тис. грн., що перевищує розрахунковий норматив-
ний запас платоспроможності.

Вартість чистих активів станом на 31.12.2012р. складає 
39904,6 тис. грн., що перевищує вартість статутного капіта-
лу. Вартість чистих активів повністю відповідає нормам за-
конодавства України, зокрема п. 2.5 Ліцензійних умов прова-
дження страхової діяльності, затверджених розпорядженням 
ДКРРФПУ від 28.08.2003р.

Вартість чистих активів компанії, визначена з урахуванням 
«Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чис-
тих активів акціонерних товариств», затверджених Рішенням 
ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004р.

Показник вартості чистих активів відповідає вимогам ст. 155 
Цивільного кодексу України.

В результаті проведеної аудиторської перевірки не виявлено 
невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інфор-
мацією, що розкривається Товариством.

Рівень корпоративного управління та система внутрішнього 
контролю ПрАТ «СК СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН» відповідає вимо-
гам Закону України «Про акціонерні товариства». За резуль-
татами ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення 
фінансової звітності внаслідок шахрайства аудитори при-
йшли до висновку, що в Товаристві такі ризики оцінюються як 
мінімальні.

Генеральний директор
ТОВ "ААН"СейЯ-Кірш-аудит" Зацерковна Т.М.
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Баланс

Актив                                                                                                                                                           На початок звiтного перiоду                     На кiнець звiтного перiоду

1. Необоротнi активи

Нематерiальнi активи
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції

2. Оборотні активи

Виробничі запаси
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
      з бюджетом
      за виданими авансами
      з нарахованих доходів
      із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти
Інші оборотні активи

Баланс

Пасив                                                                                                                                                           На початок звiтного перiоду                     На кiнець звiтного перiоду

1. Власний капітал

Статутний капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2. Зобов’язання

Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Сума страхових резервів
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов'язання за розрахунками
Інші поточні зобов'язання

Баланс

4 703

4 223
257
224

41 890

61
509

 
99

504
405

-
21

1 467
36 136
2 690

46 593

6 277

3 688
2 437

151

48 405

33
1 135

 
22

-
228

-
183

2 862
40 169

3 774

54 682

40 900

20 000
21 594
18 353

-
-19 048

5 693

368
783

3 985
-113
635

31
5

46 593

43 593

27 500
32 448
18 648

-
-35 002

11 089

536
920

8 636
-111
859
246

4

54 682

Баланс
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Звіт про фінансові результати

Cтаття                                                                                                                                                                  За звітний період                                За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:
           прибуток
           збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати

Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi:
           прибуток
           збиток
Інші доходи
Інші витрати

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
           прибуток
           збиток
Податок на прибуток від звичайної діяльності

Фінансові результати від звичайної діяльності:
           прибуток
           збиток

Чистий:
           прибуток
           збиток

9 750
9 750

(5 772)
 

3 978
 -

1 863
(13 989)

(7 164)
(2 062)

 
 

(17 374)
1 490

 -
 
 

(15 885)
(70)

 
 

(15 955)
 
 

(15 955)

4 298
4 298
(208)

 
4 090

 -
1 252

(13 398)
(1 116)
(640)

 
 

(9 812)
3

(237)
 

 
(10 046)

(460)
 
 

(10 506)
 

 
(10 506)

Звiт про фiнансовi результати
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Звiт про рух грошових коштiв

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження вiд:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Покупців і замовників авансів
Установ банків відсотків за поточними рахунками 
Повернення авансів 
Боржників неустойки (штрафів, пені)
Інші надходження

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів
Повернення авансів
Працівникам
Витрат на відрядження
Зобов’язань з податку на прибуток
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності

2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
            фінансових інвестицій
            необоротних активів
            майнових комплексів
Отримані: 
            відсотки
            дивіденди
Інші надходження
Придбання:
            фінансових інвестицій
            необоротних активів
            майнових комплексів
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
Інші надходження
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

За звітний період              За попередній період

11 935
485

-
108

3
352

(13 995)
( - )
( - )

(5 522)
(613)

( - )
(2 714)
(1 345)
(1 346)

(12 651)

-
-
-
 

219
-

1 501
 

(2 659)
(2 516)

( - )
(3 454)

18 648
1 187

19 835
3 730

36 136
303

40 168

4 681
2 614

1
21
2

15 178

 
(3 801)
(4 196)

(100)
(4 853)

(588)
(582)

(2 257)
(1 211)

(13 868)
(8 960)

-
-
-
 

50
-

250
 

(1 567)
(713)

( - )
(1 980)

18 353
-

18 353
7 414

29 263
(541)

36 136

Звіт про рух грошових коштів
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Звіт про власний капітал

Cтаття Статутний
капітал 

Пайовий
капітал 

Додатковий
вкладений
капітал 

Інший
додатковий
капітал 

Резервний
капітал 

Нерозподілений
прибуток 

Неоплачений
капітал 

Вилучений
капітал 

Разом 

Залишок на початок
року 

Інші зміни 

Скоригований залишок
на початок року 

Чистий прибуток (збиток)
за звітний період 

Внески учасників: 

Внески до капіталу 

Викуп акцій (часток)  

Інші зміни  

Разом змін в капіталі 

Залишок на кінець року 

20 000

-

20 000
 

-
  

 

7 500

(0)

-

7 500

27 500

21 594

-

21 594
 

-
  

 

10 854

-

-

10 854

32 448

-

-

-
 

-
  

 

-

-

-

-

-

18 353

-

18 353
 

-
  

 

18 648

-

(18 353)

295

18 648

-

-

-
 

-
  

 

-

-

-

-

-

(21 739)

2 691

(19 048)
 

(15 955)
  

 

-

-

-

(15 955)

(35 002)

-

-

-
 

-
  

 

-

-

-

-

-

-

-

-
 

-
  

 

-

-

-

-

-

38 208

2 691

40 900
 

(15 955)
  

 

37 001

(0)

(18 353)

2 693

43 593

Звіт про власний капітал
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Головний офіс
м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18

телефон: +380 (44) 590 18 90
факс: +380 (44) 590 18 99

E-mail: life@seb.ua

Представництва:

Київське представництво
м. Київ, пр. Перемоги, 30, кв. 51, 1 пов.

+380 (44) 590 18 90

Дніпропетровське представництво
м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 7а, пом. 21, оф. 602, 6 пов.

+380 (56) 797-60-77

Харківське представництво
м. Харків, пр. Правди, 10, кім. 703

+380 (57) 761-31-10

Луганське представництво
м. Луганськ, вул. Херсонська, 7 Е

+380 (44) 590 18 90

Львівське представництво
м. Львів, вул. Томашівського, 8, кв. 3, 1 пов.

+380 (32) 261 08 34

Сімферопольське представництво
м. Сімферополь, вул. Самокиша, 16, 4 пов.

+380 (652) 71-30-00

Одеське представництво
м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 88/1, оф. 308, 3 пов.

+380 (48) 735-71-07

Детальніша інформація про офіси компанії на сайті
www.seb.ua


