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ЕМІТ ІНФО ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС» 

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016р.     •    Форма №1     •    

   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС»
Територія:  Дніпропетровська

Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності: Страхування життя

Середня кількість працівників: 6

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса:  04050, м. Київ, вул. Січових стрільців, буд. 52Д, тел. 0677648511

Складено:   за положеннями (стандартами бухгалтерського  обліку) за міжнародними стандартами фінансової звітності V

АКТИВ Код 
рядка

При-
мітка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 4 1
   первісна вартість 1001 96 96
   накопичена амортизація 1002 92 95
Незавершені капітальні інвестиції 1005

Основні засоби: 1010

   первісна вартість 1011 48 48
   знос 1012 48 48
Інвестиційна нерухомість 1015
Первісна вартість інвестиційної нерухо-
мості 1016

Знос інвестиційної нерухомості 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
Первісна вартість довгострокових біоло-
гічних активів 1021

Накопичена амортизація довгострокових 
біологичних активів 1022

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

1030

   інші фінансові інвестиції 1035 12708 12192
Довгострокова дебіторська заборгова-
ність 1040

Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів  у централізхованих стра-
хових резервних фондах 1065

Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом І 1095 12712 12193

II. Оборотні активи
Запаси 1100
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110 
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 1125 34 235

Дебіторська заборгованість за розрахун-
ками: 
   за виданими авансами

1130

   з бюджетом 1135
   у тому числі з податку на прибуток 1136
Дебіторська заборгованість за розрахун-
ками з нарахованих доходів 1140

Дебіторська заборгованість за розрахун-
ками із внутрішніх розрахунків 1145

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 35 2
Поточні фінансові інвестиції 1160 70 70
Гроші та їх еквіваленти: 1165 633 690
Готівка 1166 458 189
Рахунки в банках 1167 175 501
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових ре-
зервах 1180

у тому числі : в резервах довгострокових 
зобов`язань 1181

резервах збитків або резервах належних 
виплат 1182

резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом ІІ 1195 1082 997
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 1200

Баланс 1300 13794 13190

Пасив Код 
рядка

При-
мітка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4 5
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал) 1400 11000 11000
Внескі до  незареєстрованого статутного 
капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісіний доход 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 1420 1276 1332

Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )

Вилучений капітал 1430 ( ) ( )

Інші резерви 1435
Усього за розділом І 1495 12277 12333
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забез-
печення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500

Пенсійні зобов`язання 1505

Довгострокові кредити банків 1510

Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат пер-
соналу 1521
Цільове фінансування 1525

Благодійна допомога 1526

Страхові резерви 1530 619 709

у тому числі: резерв довгострокових 
зобов`язань 1531 619 709

резерв збитків або резерв належних ви-
плат 1532

резерв незароблених премій 1533

інші страхові резерви 1534

Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 619 709

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість за:  
довгостроковими зобов’язаннями 1610

   товари, роботи, послуги 1615
   розрахунками з бюджетом 1620 15
   у тому числі з податку на прибуток 1621 13
   розрахунками зі страхування 1625 2
   розрахунками з оплати праці 1630 8

Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами 1635 2

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками 1640
Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 1645
Поточна кредиторська заборгованість за 
страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від пере-
страховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 896 124

Усього за розділом IІІ 1695 898 148

ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротни-
ми активами 1700

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 1800

Баланс 1900 13794 13190

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01

за ЄДРПОУ 34981210

за КОАТУУ 8039100000

за КОПФГ 240

за КВЕД 65.11

Код за ДКУД 1801001



21www.emitinfo.com ЕМІТ ІНФО

ЕМІТ ІНФОФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС»

Стаття Код 
рядка

Пиміт-
ка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року

1 2 3 4 5

Дооцінка (уцінка) необоротніх 
активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових ін-
струментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих та спільних підпри-
ємств

2415

Інший сукупний дохід 2445

Інший сукупний дохід до оподат-
кування 2450

Податок на прибуток, пов`язаний з 
іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після опо-
даткування 2460

Сукупний дохід (сума рядків 
2350,2355 та 2460) 2465 56 -203

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД ІІІ.  ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття Код 
рядка

Пиміт-
ка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року

1 2 3 4 5

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505 47 26

Відрахування на соціальні заходи 2510 13 9

Амортизація 2515 3 3

Інші операційні витрати 2520 104 161

Разом 2550 167 199

Стаття Код 
рядка

Пиміт-
ка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року

1 2 3 4 5

Середньорічна кількість простих 
акцій 2600
Скоригована середньорічна кіль-
кість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток 
(збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття Код 
рядка

Пиміт-
ка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року

1 2 3 4 5

Чистий дохід від реалізації продук-
ції (товарів, робіт, послуг) 2000 124 202

Чисті зароблені страхові премії 2010 124 202

Премії підписані, валова сума 2011 124 202

Премії, передані у перестрахування 2012

Зміна резерву незароблених пре-
мій, валова сума 2013

Зміна частки перестраховиків  у 
резерві незароблених премій 2014

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

Чисті понесені збитки за страхови-
ми виплатами 2070

Валовий 
    прибуток 2090 124 192

    збиток 2095 ( ) ( )

Дохід (витрати) від зміни у резер-
вах  довгострокових зобов`язань 2105 -90 -243

Дохід (витрати) від зміни інших 
страхових резервів 2110

Зміна інших страхових резервів, 
валова сума 2111

Зміна частки перестраховиків в 
інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

Дохід від зміни вартості активів, 
які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

Дохід від первісного визнання 
біологічних активів і сільськогоспо-
дарської продукції

2122

Адміністативні витрати 2130 167 176

1 2 3 4 5

Витрати на збут 2150 ( ) ( )

Інші операційні витрати 2180 ( ) 13

Витрати від зміни вартості активів, 
які оцінюються за справедливою 
вартістю

2181 ( ) ( )

Витрати від первісного визнання 
біологічних активів і сільськогоспо-
дарської продукції

2182 ( ) ( )

Фінансовий результат від операцій-
ної діяльності:

 прибуток 2190

 збиток 2195 132 240

Дохід від участі в капіталі 2200

Інші фінансові доходи 2220 24

Інші доходи 2240 1718 15

Дохід від благодійної допомоги 2241

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270 1518 2

Прибуток (збиток) від впливу інфля-
ції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподат-
кування:

прибуток 2290 68

збиток 2295 203

Витрати (дохід) з податку на при-
буток 2300 12

Прибуток (збиток) від припиненої 
діяльності після оподаткування 2305

Чистий фінансовий результат:

   прибуток 2350 56

   збиток 2355 203

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід)    •    Форма №2

Код за ДКУД 1801003І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
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ЕМІТ ІНФО ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС» 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код 
рядка

При-
мітка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4 5

І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності

Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 3000
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, 
дотацій 3011

Надходження авансів від покупців і 
замовників 3015

Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишка-
ми коштів на поточних рахунках 3025

Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені) 3035

Надходження від рпераційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, 
авторських винагород 3045

Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від 
повернення позик 3055

Інші надходження 3095 1233
Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 3100 1179 138

Праці 3105 30 23
Відрахувань на соціальні заходи 3110 10 15
Зобов`язань з податків і зборів 3115 6 5
Витрачання на оплату зобов`язань з 
податку на прибуток 3116

Витрачання на оплату зобов`язань з 
податку на додану вартість 3117

Витрачання на оплату зобов`язань з 
інших податків і зборів 3118

Витрачання на оплату авансів 3135

Витрачання на оплату повернення 
авансів 3140

Витрачання на оплату цільових внесків 3145
Витрачання на оплату зобов`язань за 
страховими контрактами 3150

Витрачання фінансових установ на 
надання позик 3155

Інші витрачання 3190 452 7
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 3195 -443 -172

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності

1 2 3 4 5
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 1200

необоротних активів 3205
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 28

дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці

3235

Інші надходження 3250

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 700

необоротних активів 3260
Виплати за деривативами 3270
Витрачання на надання позик 3275
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одинці

3280

Інші платежі 3290
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 3295 500 28

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300

Отримання позик 3305 1664
Надходження від продажу частки в до-
чірньому підприємстві 3310

Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345

Погашення позик 3350 1156
Сплату дивідендів 3355
Витрачання на сплату відсотків 3360
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди 3365

Витрачання на придбання частки в до-
чірньому підприємстві 3370

Витрачання на виплати неконтрольова-
ним часткам у дочірніх підприємствах 3375

Інші платежі 3390
Чистий рух коштів від фінансової ді-
яльності 3395 508

Чистий рух коштів за звітний період 3400 57 364
Залишок коштів на початок року 3405 633 269
Вплив зміни валютних курсів на зали-
шок коштів 3410

Залишок коштів на кінець року 3415 690 633

Стаття Код 
рядка

При-
мітка

Зареє-
стрований 

капітал
Капітал у 

дооцінках
Додатковий 

капітал
Резервний 

капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

Неоплаче-
ний капітал

Вилучений 
капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Залишок на початок року 4000 11000 1 1276 12277
Коригування: Зміна облікової політики 4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 11000 1 1276 12277
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 56 56
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних 
підприємств 4114

Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних 
(цільових) фондів 4220

Сума чистого прибутку на матеріальне заоохочення 4225
Внески учасників: Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:  Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної ватості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтр. частки в дочірньому 
підприємстві 4291

Разом змін у капіталі 4295 56 56
Залишок на кінець року 4300 11000 1 1332 12333

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Форма №4 Код за ДКУД 1801005
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ЕМІТ ІНФОФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС»

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2016 РІК
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС»
I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1 Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 34981210
2 Повне найменування українською мовою:  31.10.2016 р. відбулися позачергові загаль-
ні збори акціонерів ПрАТ «СК «ГАРАНТІЯ ЖИТТЯ», на яких було прийнято рішення про 
зміну найменування Товариства та затверджено нове найменування:
повна назва - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД 
ЛАЙФ ІНШУРАНС»;
скорочена назва -  ПрАТ «СК «ГЛІ».
3 Місцезнаходження: поштовий індекс, адреса:  04050, м.Київ, Шевченківський район, 
вул. Січових стрільців, будинок 52 Д 
4 Телефон/факс (067) 154-53-23 
5 Електронна пошта garantiajittya@yandex.ru
6 Організаційно-правова форма  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
7 Прізвище, ім’я, по батькові керівника Бобан Боріслав  
8 Головний бухгалтер Юрієва І.В.
9 Кількість працівників 6 чоловік
10 Дата звітності та звітний період  2016 рік
11 Валюта звітності та одиниця її виміру гривня, тис. грн.
12 Ліцензія на здійснення страхової діяльності видана на  підставі Розпорядження На-
цкомфінпослуг № 2878   від 17.11.2016 р.
13 Розмір статутного фонду 11000 тис. грн.

II. ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
 Форма №1
Дата переходу Товариства на МСФЗ – 01.01.2012 р. 
Нематеріальні активи підприємства обліковуються та відображаються у фінансовій звіт-
ності згідно з МСБО 38 «Нематеріальні активи». Нематеріальними активами признають-
ся контрольовані товариством немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, 
можуть бути ідентифіковані окремо від підприємства та використовуються підприєм-
ством протягом періоду більше 1 року (або операційного циклу) для виробництва, тор-
гівлі, в адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам.
Згідно з МСФЗ 38 «Нематеріальні активи»  в статті «Нематеріальні активи» наводиться 
собівартість або переоцінена вартість нематеріальних активів, за вирахуванням нако-
пиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.
Нематеріальні активи обліковуються по історичній вартості, з урахуванням необхідних 
витрат по доведенню до придатного до використання стану, включаючи мита, витрати 
по доставці та податки, що не повертаються. Собівартість внутрішньо створеного нема-
теріального складається з всіх витрат на створення, виробництво та підготовку активу 
до використання. Наступні витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість 
нематеріального активу, якщо: 
- існує ймовірність того, що ці витрати призведуть до генерування активів майбутніх 
економічних переваг, які перевищать його первісно оцінений рівень ефективності;
 - ці затрати можливо достовірно оцінити та віднести до відповідного активу. Якщо на-
ступні витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки попередньо оціненої 
ефективності активу, вони признаються витратами періоду. Зміна первісної вартості та 
параметрів амортизації нематеріального активу допускається у випадку перегляду лі-
цензійної угоди. 
Нарахування амортизації нематеріальних активів виконується щомісячно прямоліній-
ним методом виходячи з строку корисного використання. Строк корисного використан-
ня визначається при вводі в експлуатацію. 
Станом на 31.12.2016 року нематеріальні активи складають: 
Первісна вартість - 96 тис. грн., накопичена амортизація- 95 тис. грн. Залишкова вартість 
- 1 тис. грн.  Протягом 2016 р. нематеріальних активів не надходило, нараховано амор-
тизацію за рік 3 тис. грн. (по групі «Інші нематеріальні активи»). Нарахування аморти-
зації нематеріальних активів здійснюється на щомісячній основі. Нематеріальні активи 
з невизначеним строком корисного використання не амортизуються, а тестуються на 
знецінення щорічно на 31 грудня. Дохід або витрата від припинення визнання нема-
теріального активу вимірюються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу 
та балансовою вартістю активу, та визнаються у звіті про прибутки та збитки в момент 
припинення визнання даного активу.
Основні засоби підприємства обліковуються та відображаються у фінансовій звітності 
у відповідності до МСФЗ 16 «Основні засоби». Основні засоби - це активи, що: викорис-
товуються підприємством для основної діяльності, для здавання в оренду іншим ком-
паніям, або для адміністративних цілей; які передбачається використовувати протягом 
більше одного року;  не передбачаються до перепродажу; здатні приносити економічні 
вигоди в майбутньому; можуть бути надійно оцінені.
В статті «Основні засоби» згідно з МСБО 16 «Основні засоби» наводиться балансова вар-
тість основних засобів (вартість основних засобів після вирахування суми накопиченої 
амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності) на початок і кінець звіт-
ного періоду. 
Придбані основні засоби зараховуються на баланс за первісною вартістю. 
Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду складає 48 тис. грн., на 
кінець 2016 р. – 48 тис. грн. Накопичена амортизація на початок звітного періоду дорів-
нює 48 тис. грн., на кінець 2016 р. – 48 тис. грн. 
За 2016 рік основних засобів не надходило.
За 2016 рік вибуття основних засобів не здійснювалось. 
Основні засоби приймаються до обліку в момент переходу до підприємства права 
власності та відображаються на рахунку «Основні засоби до вводу в експлуатацію». При 
вводі в експлуатацію основні засоби переводяться на рахунок «Основні засоби». Осно-
вні засоби обліковуються по історичній вартості придбання, з урахуванням необхідних 
витрат по приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита, витра-
ти по доставці та податки, що не повернуться. Виготовлені власними силами об’єкти 
основних засобів оцінюються по фактичним прямим витратам на їх створення. Витрати 
збільшують вартість основного засобу у випадку, якщо витрати суттєвим образом по-
ліпшують продуктивність основного засобу і/або збільшують строк корисного викорис-
тання основного засобу. Інші витрати відображаються на рахунку прибутків та збитків в 
тому періоді, в якому вони були понесені. Для нарахування амортизації об’єктів осно-
вних засобів використовується прямолінійний метод, зменшення залишкової вартос-
ті, для малоцінних необоротних матеріальних активів – у сумі 100 % їхньої вартості у 
першому місяці використання таких об’єктів, інших необоротних матеріальних активів 
та нематеріальних активів – прямолінійний метод. Станом на 31.12.2016р. первісна вар-
тість основних засобів Товариства складає 48 тис. грн., знос – 48 тис. грн., т.ч., залишкова 
вартість основних засобів дорівнює нулю.
Загальна балансова вартість запасів наводиться згідно з МСБО 2 «Запаси» та складає на 
початок звітного періоду 0 тис. грн., на кінець року – 0 тис. грн. У первісну вартість запа-
сів включається: фактичні суми, що сплачені постачальнику, згідно договору; витрати на 
заготовку; витрати на транспортування; витрати на вантажно-розвантажувальні роботи; 
витрати по відділу постачання; інші витрати, що безпосередньо зв’язані з придбанням 
запасів. Витрати, не пов’язані з придбанням запасів, обліковуються на рахунку 91 і 92. 
Якщо запаси отримані безкоштовно, то їхньою первісною вартістю є їх справедлива 
вартість. Якщо запаси отримані у статутний капітал підприємства, то їхньою первісною 
вартістю є погоджена засновниками підприємства справедлива вартість. Якщо запаси 
отримані в обмін на подібні запаси, то первісною вартістю отриманих запасів є балансо-
ва вартість переданих запасів. У випадках, коли балансова вартість переданих запасів 
перевищує їх справедливу вартість, первісною вартістю придбаних запасів буде спра-
ведлива вартість переданих запасів. Різниця між ними списується на витрати звітного 
періоду. Якщо запаси придбані в обмін на неподібні активи, то первісною вартістю при-
дбаних запасів є їхня справедлива вартість. 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУ-

РАНС» не є платником ПДВ згідно Податкового кодексу України.
Дебіторська заборгованість  включає наступні статті:
- Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, що включається в валюту ба-
лансу за чистою реалізаційною вартістю, становить на початок звітного періоду 344 тис. 
грн., на кінець –235 тис. грн.
- Інша поточна дебіторська заборгованість на початок 2016 року становить 35 тис. грн., 
на кінець 2016 року – 2 тис. грн. 
До  грошових коштів відносяться гроші у будь-якій формі: грошова готівка, поточні та 
депозитні рахунки у банках. До еквівалентів грошових коштів відносяться коротко-
строкові (зі строком погашення не більше 3-х місяців), високоліквідні вкладення, легко 
перетворювані в заздалегідь відому суму грошових коштів, що піддаються незначному 
ризику зміни їх вартості, як, наприклад, вклади по депозитах. 
Фінансова звітність Товариства складається у національній валюті України - гривні, яка 
є функціональною валютою. 
Стаття «Грошові кошти та їх еквіваленти» наводиться в балансі виключно в національ-
ній валюті: на початок звітного періоду  - 633 тис. грн.,                            на кінець звітного 
періоду - 690 тис. грн.
Статутний капітал Товариства на початок і на кінець звітного періоду не змінювався та 
становить 11000 тис. грн. 
Додатковий вкладений капітал на початок та на кінець звітного періоду  не змінювався, 
та  становить 1 тис. грн. 
Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2016 становить 1332 тис. грн.
Зобов’язання - це заборгованість підприємства, яка виникла в результаті минулих подій 
і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підпри-
ємства, що утворюють економічні вигоди. Зобов’язання відбиваються у бухгалтерсько-
му обліку та фінансовій звітності тільки тоді, коли: 
- його оцінка може бути достовірно визначена;
 - існує вірогідність зменшення економічних вигод в майбутньому в результаті його по-
гашення. 
Оцінка поточної кредиторської заборгованості здійснюється по первинній вартості, яка 
дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг. 
Кредиторська заборгованість - це зобов’язання підприємства, до яких входять довго-
строкові та поточні зобов’язання, забезпечення.
Доходи підприємства визнаються на основі принципу нарахування, коли існує упевне-
ність, що в результаті операції станеться збільшення економічних вигод, а сума доходу 
може бути достовірно визначена. 
Станом на 01.01.2016 р. по статті «Страхові резерви» відображається сума 619 тис. грн., у 
т.ч. частка перестраховиків у страхових резервах складає 0 тис. грн. 
Станом на 31.12.2016 р. по статті «Страхові резерви» наводиться сума 709 тис. грн., у т.ч. 
частка перестраховиків у страхових резервах складає 0 тис. грн.
Сума іншої кредиторської заборгованості містить суми кредиторської заборгованості 
за придбані товари (послуги), а також іншої поточної кредиторської заборгованості, що 
виникла в ході нормального операційного циклу суб’єкта господарювання та включає 
наступні статті:
- Поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів (на початок – 2 тис. грн., 
на кінець – 0 тис. грн.)     
- Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом (на початок – 0 тис. грн., на кінець 
–14 тис. грн.)     
- Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування (на початок – 0 тис. грн., на кі-
нець – 2 тис. грн.)     
- Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці (на початок –  0 тис. грн., на кі-
нець – 8 тис. грн.).
Інші поточні зобов’язання на початок звітного 2016 року складають 896 тис. грн. Інші 
поточні зобов’язання на кінець звітного 2016 року складають 124 тис. грн.
Форма звіту №1 «Баланс» передбачає наведення вище зазначених даних, тому така ін-
формація розкрита емітентом.  Інших статей доходів та витрат, які є суттєвими, та під-
лягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.
Форма №2
Чисті зароблені страхові премії за 2016 рік – 124 тис. грн.   
Загальний сукупний прибуток – 56 тис. грн.
Інших статей доходів та витрат, які є суттєвими, та підлягають розкриттю їх характеру 
окремо, у Товариства немає.

Форма №3
Згідно з МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» для звітування про грошові потоки від 
операційної діяльності обраний прямий метод, згідно з яким розкривається інформація 
про основні класи валових надходжень грошових коштів (валових виплат грошових ко-
штів). Прямий метод надає інформацію, яка може бути корисною для оцінки майбутніх 
грошових потоків і яку не можна отримати із застосуванням непрямого методу. Згідно 
з прямим методом, інформацію про основні класи валових надходжень грошових ко-
штів і валових виплат грошових коштів можна отримати з облікових регістрів суб’єкта 
господарювання, а також інших статей у звіті про сукупні доходи та інших статей, для 
яких вплив грошових коштів є грошовими потоками від інвестиційної або фінансової 
діяльності. Звіт про рух грошових коштів надає інформацію, яка дає користувачам змогу 
оцінювати зміни в чистих активах суб’єкта господарювання, його фінансовій структурі 
(у тому числі ліквідність та платоспроможність), а також здатність впливати на суми та 
строки грошових потоків з метою пристосування до змінюваних обставин та можливос-
тей. Інформація про грошові потоки є корисною для оцінки здатності суб’єкта госпо-
дарювання генерувати грошові кошти та їх еквіваленти; вона також дає користувачам 
змогу розробляти моделі для оцінки та порівняння теперішньої вартості майбутніх 
грошових потоків різних суб’єктів господарювання. Вона також підвищує ступінь зістав-
ності  звітності про результати діяльності різних суб’єктів господарювання, оскільки за-
побігає впливу різних підходів до обліку однакових операцій та подій. 
Згідно МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» розкриваємо інформацію про політику, 
яку приймає суб’єкт господарювання для визначення складу грошових коштів та їх екві-
валентів. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фі-
нансової діяльності. Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної 
діяльності. Операційна діяльність є основним видом діяльності Товариства з отримання 
доходу. 
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за звітний період становить            
- 443 тис. грн. (видаток). 
Згідно МСБО 7, лише витрати, наслідком яких є визнаний актив у звіті про фінансовий 
стан, можуть бути класифіковані як інвестиційна діяльність. Інвестиційна діяльність – це 
придбання та продаж необоротних активів, у тому числі активів, віднесених до довго-
строкових фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як грошові ек-
віваленти. Згідно МСБО 7, грошовий потік від інвестиційної діяльності включає виплати 
грошових коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших 
довгострокових активів. Ці виплати охоплюють також ті, що пов’язані з капіталізовани-
ми витратами на розробки та будівництво власними силами; надходження грошових 
коштів від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а також інших довгостро-
кових активів; виплати грошових коштів для придбання власного капіталу або боргових 
інструментів інших суб’єктів господарювання, а також часток у спільних підприємствах 
(інші, ніж виплати за інструменти, що визнаються як еквіваленти грошових коштів або 
утримуються для дилерських чи торговельних цілей); надходження грошових коштів від 
продажу власного капіталу або боргових інструментів інших суб’єктів
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за звітний період становить 
500 тис. грн. 
Фінансова діяльність – це надходження чи використання коштів, що мали місце в ре-
зультаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення 
зобов’язань за борговими цінними паперами. Згідно МСБО 7 грошові потоки від фінан-
сової діяльності включають надходження грошових коштів від випуску акцій або інших 
інструментів власного капіталу; виплати грошових коштів власникам для придбання або 
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викупу раніше випущених акцій суб’єкта господарювання; надходження грошових ко-
штів від випуску незабезпечених боргових зобов’язань. 
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності за звітний період становить 0 тис. 
грн. 
Залишок коштів на кінець року становить 690 тис. грн. 
Інших статей, які є суттєвими, та підлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товари-
ства немає.
Форма №4
Згідно з МСБО 1 «Подання фінансової звітності», звіт про зміни у власному капіталі вклю-
чає таку інформацію: на 31.12.2016 р.  чистий прибуток становить  56 тис. грн.
Власний капітал Товариства складається зі Статутного капіталу – 11000 тис. грн. (змін у 
звітному році не відбулося), додатково вкладеного капіталу: 1 тис. грн. (змін у звітному 
році не відбулося) та нерозподіленого прибутку: 1276 тис. грн. – на початок звітного 
року, 1332 тис. грн. – на кінець звітного року. 
Статутний капітал Товариства не змінювався у 2016 році.
Зареєстрований статутний капітал становить 11000 тис. грн., який  внесено в повному 
обсязі.  
Статутний капітал Товариства поділений на 11000 простих іменних акцій номінальною 
вартістю 1000 грн.
Акціонери товариства наділені всіма правами, пов’язаними з акціями та передбаченими 
законодавством України. Привілей чи обмежень, пов’язаних з акціями, в тому числі по 
розподілу дивідендів та поверненню капіталу, немає.
Інших статей, які є суттєвими, та підлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товари-
ства немає.
Ш.ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 
Метою облікової політики ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРІНВУД ЛАЙФ 
ІНШУРАНС» є вдосконалення якості фінансової звітності щодо доречності, надійності і 
порівнянності цієї фінансової звітності у часі із фінансовою звітністю аналогічного пе-
ріоду.
Прийняття рішення про суттєвість обліково-звітної інформації здійснюється у відповід-
ності до вимог п.7, 29-31 МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності», п.41-49 МСФЗ 8 «Об-
лікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки», 
п. 15 МСФЗ 34 «Проміжна фінансова звітність».
Нематеріальні активи
Визнання, оцінка, представлення та розкриття нематеріальних активів здійснюється у 
відповідності до вимог МСФЗ 38 «Нематеріальні активи». 
Основні засоби
Визнання, оцінка, представлення та розкриття основних засобів здійснюється у відпо-
відності до вимог МСФЗ 16 «Основні засоби».
Одиницею обліку основних засобів є інвентарний об’єкт. Інвентарним об’єктом осно-
вних засобів визнається об’єкт з усіма пристосуваннями і приладдям.      Строк корисно-
го використання основних засобів визначається з точки зору передбачуваної кориснос-
ті активу для ПРАТ «СК «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС»
Амортизація основних засобів розраховується лінійним методом протягом оціночного 
строку корисного використання активів.
Розкриття інформації про пов ‘язані сторони
Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації про відносини та операції з 
пов’язаними сторонами, та залишках за такими операціями, включаючи зобов’язання, 
здійснюється у відповідності до вимог МСФЗ 24 «Розкриття інформації про пов’язані 
сторони».
Пов’язана сторона - це юридична або фізична особа, пов’язана з ПРАТ «СК «ГРІНВУД 
ЛАЙФ ІНШУРАНС».
Капітал
Основний капітал СК «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС» складається з акціонерного капіталу 
та нерозподіленого збитку.
Акціонерний капітал Товариства  складається з розміщених простих акцій, їх облік ве-
деться за номінальною вартістю. Розміщеними вважаються акції повністю оплачені ак-
ціонерами, випуск яких був зареєстрований згідно з чинним законодавством України.
Відстрочені податкові активи визнаються за всіма невикористаними податковими збит-
ками в тій мірі, в якій є ймовірним отримання оподатковуваного прибутку, проти якого 
можуть бути зараховані податкові збитки. Для визначення суми відстрочених податко-
вих активів, яку можна визнати у фінансовій звітності, на підставі вірогідних термінів 
отримання та величини  майбутнього оподатковуваного прибутку, а також стратегії по-
даткового планування, необхідне суттєве судження керівництва.

Голова Правління                                                 Бобан Боріслав

Головний бухгалтер                                               Юрієва І.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС»

за 2016 рік
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУ-
РАНС»
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових по-
слуг
Вступний параграф
Ми провели аудит фінансової звітності – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРА-
ХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС», в подальшому «Товариство» станом на 31 
грудня 2016 року яка включає баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 
2016 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний 
капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових по-
літик та інші пояснювальні примітки.
 а) Основні відомості про Товариство: 
Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД 
ЛАЙФ ІНШУРАНС»
Код ЄДРПОУ: 34981210;
Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 160-Б, оф.40 Перелік та дата ви-
дачі ліцензій на здійснення страхової діяльності:
У формі добровільного  страхування:
 Ліцензія на страхову діяльність у формі добровільного страхування життя Розпоря-
дження № 2878 від 17.11.2016 року. Строк дії ліцензії з 26.04.2007 року безстроковий. 
Дата переоформлення ліцензії 17.11.2016 року. Підстава для переоформлення ліцензії 
зміна найменування.
Дата державної реєстрації: 26.03.2007 року за № 1 070 102 0000 027205; Дата внесення 
змін до статуту: 27.03.2017, Протокол № 21;
Перелік акціонерів на дату складання аудиторського висновку:

Акціонери Кількість ак-
цій,           шт.

Частка у ста-
тутном у капі-
талі, %

З а г а л ь н а 
сума статут-
ного капіта-
лу (грн.)

Сагура Олена Геннадіївна 916 8,327272 916 000

Образцов Олексій Юрійович 6 420 58,363636 6 420 000

Шапа-Дуброва Юрій Ігорович 916 8,327272 916 000

Нейма Ірина Миколаївна 916 8,327272 916 000

Панасенко Олександр Михай-
лович

916 8,327272 916 000

Дятло Дмитро Миколайович 916 8,327272 916 000

Всього акціонерного капіталу 11 000 100 11 000 000

б) Назва кожного із фінансових звітів, які входять до складу п еревіреної фінансової 
звітності :
 Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року;
 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід ) за 2016 рік;
 Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік;
 Звіт про власний капітал за 2016 рік;
 Примітки до річної фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї 
фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та 
за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає потрібним для того, 
щоб забезпечити складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі  
результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці 
стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також плануван-
ня й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не 
містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських до-
казів щодо сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить  
від  судження  аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової 
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор 
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного 
подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відпові-
дають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього 
контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності вико-
ристаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським 
персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення 
нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Незалежний аудитор ідентифікував загрози, які окремо або в сукупності можуть поста-
вити під значний сумнів припущення про безперервну діяльність Товариства згідно з 
вимогами МСА 570 «Безперервність», а саме:
припинення виплати дивідендів на протязі минулого та звітного періоду;
отримана безповоротна фінансова допомога від членів Правління Товариства та юри-
дичних осіб у сумі 517 тис. грн. віднесена у дохід Товариства
незначний прибуток в сумі 56 тис. грн. за звітний період;
блокування фінансових інвестицій в цінні папери в сумі 16 тис. грн. згідно рішення На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 126-3 від 18.08.2006 р.
 довгострокові фінансові інвестиції, на звітну дату в сумі 12192 тис. грн. складають цінні 
папери українських емітентів, які не пройшли лістинг на фондовій біржі, що може мати 
значний вплив на їх знецінення (ринкову вартість).
Висловлення думки
На  нашу  думку,  дана  фінансова  звітність  за  винятком  впливу  питань,  про  які  йдеться  
у  параграфі
«Підстави для висловлення умовно-позитивної думки» відображає достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах, відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звіт-
ності в рамках звітування згідно з концептуальною основою достовірного подання,  фі-
нансовий стан Товариства станом на 31.12.2016 року, а також результати його діяльності 
та рух грошових коштів за рік, що закінчився цією датою, відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності.
Пояснювальний параграф
Не вносячи додаткових застережень до цього аудиторського висновку звертаємо вашу 
увагу на економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою діяльність. 
Вплив триваючої економічної кризи та політичної нестабільності в Україні, а також їхнє 
остаточне врегулювання не можливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони мо-
жуть негативно вплинути на економіку України та на діяльність Товариства.
Однак, управлінський персонал Товариства вважає, що розроблені та застосовані на 
Товаристві процедури та заходи щодо мінімізації впливу вищенаведених економічних 
обставин на діяльність Товариства у поточному фінансовому році, є достатніми для за-
безпечення діяльності Товариства на безперервній основі.
Відповідальність аудитора за розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті 
фінансової звітності.
 З метою формування професійного судження щодо дотримання Товариством поло-
жень законодавчих та нормативних актів, аудитор дійшов висновку:
 Товариство спроможне безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближ-
чих 12 місяців;
 прийнята керівництвом Товариства облікова політика відповідає вимогам законодав-
ства про бухгалтерський облік та фінансову звітність та міжнародним стандартам фінан-
сової звітності;
 вартість чистих активів Товариства перевищує зареєстрований розмір статутного ка-
піталу станом на кінець звітного періоду;
 фактичний запас платоспроможності Товариства перевищує розрахунковий норма-
тив запасу платоспроможності протягом звітного року;
 фактичний запас платоспроможності (нетто-активів) Товариства над розрахунковим 
нормативним запасом платоспроможності становить не менше ніж на 25 відсотків та 
складає не менше 1 млн. євро за офіційним валютним курсом на дату розрахунку зазна-
чених показників;
 Товариство належним чином обліковує договори страхування і вимоги страхувальни-
ків щодо страхової виплати та дотримує вимоги щодо достатності формування резервів 
збитків;
 Товариство формує, веде облік достатньо та адекватно сформованих страхових резер-
вів у звітному році відповідно до вимог законодавства;
 Товариство дотримує нормативи достатності та диверсифікованості активів протягом 
звітного року відповідно до вимог, встановлених Нацкомфінпослуг;
 Товариство протягом звітного року виконує прийняті страхові та перестрахові 
зобов’язань з урахуванням питомої ваги простроченої кредиторської та дебіторської 
заборгованості за такими зобов’язаннями у структурі страхового портфелю;
 істотні операції з активами, які здійснювало Товариство протягом звітного року, та які 
мали наслідком невиконання страховиком фінансових нормативів, встановлених На-
цкомфінпослуг, більше, ніж на 10% - відсутні.
 на Товаристві запроваджені системи управління ризиками;
 організація та проведення Товариством внутрішнього аудиту (контролю) є адекват-
ною.
Генеральний директор
Аудиторської фірми «Респект» Швець О.О.
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