
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     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       Бобан Борiслав 

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

28.04.2017                         М.П. 
(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2016 рік  

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування 
емітента 

Приватне акционерне товариство "Страхова компанiя "ГРIНВУД 
ЛАЙФ IНШУРАНС" 

2. Організаційно-
правова форма 
емітента 

Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента 

34981210 

4. Місцезнаходження 
емітента 04073 м. Київ - м.Київ вул. Кирилiвська, буд.160-б, оф.40 

5. Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента 

(044) 222-69-39 (044) 222-69-39 

6. Електронна поштова 
адреса емітента info@gli.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 27.04.2017 

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у 

№ 81 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 

  
28.04.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на сторінці gli.com.ua 

в мережі 
Інтернет 28.04.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 
 

mailto:info@gli.com.ua


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   

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків 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   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом 
звітного періоду   

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   

5) інформація про собівартість реалізованої продукції   

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів   

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів   

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення 
яких є заінтересованість   

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 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)   

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 Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин: 
-  Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 
-  Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств. 
-  Товариство не розкриває iнформацiї про склад акцiонерiв (учасникiв) у зв'язку з тим, що це не передбачено 
п.3 статтi 40 Закона України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та порушує вимоги Статтi 42 цього ж Закону.     
-  Дати внесення до реєстру акцiонерiв не вказуються у зв'язку з тим, що форма iснування ЦП товариства 
бездокументарна. 
-  Дивiденди не нараховувались та не сплачувались. 
-  Iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй Товариство не випускало. 
-  Iнформацiя щодо сертифiкатiв не наводиться у зв'язку iз переведенням випуску ЦП у бездокументарну 
форму iснування. 
-  Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було. 
-  Боргових цiнних паперiв, по яким би надавались гарантiї третiх осiб, товариство не випускало. 
-  Рiшення про попереднє надання згоди та про надання згоди на вчинення значних правочинiв у звiтному 
роцi не приймались. 
- Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у звiтному 
роцi не приймались. 
-  Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому 
iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, та iнформацiя про собiвартiсть 
реалiзованої продукцiї не наводиться. 
 
Iншої iнформацiї, що передбачена до розкриття, Товариство не має. 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  Приватне акционерне товариство "Страхова 
компанія "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  Серія А01 №258404 

3. Дата проведення державної реєстрації  26.03.2007 

4. Територія (область)  м. Київ 

5. Статутний капітал (грн.)  11000000.00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

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

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 3 

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

66.01.0  СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ 

 0  не передбачено 

 0  не передбачено 
10. Органи управління 
підприємства 

  

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

 АТ "УкрСиббанк", м. Харків 

2) МФО банку  351005 

3) Поточний рахунок  26505213023000 

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

 - 

5) МФО банку  - 

6) Поточний рахунок  - 
 



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 

Страхування життя                                                                                                                                                                                                                                             АВ № 360163          28.08.2007 ДКРРФП                                                                                                                                                                                                                                                         .  .                                                                                             

Опис Термін дії ліцензії - безстроково. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 
 
1) посада Голова правління 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Руденко Олексій Владиславович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ММ 269326 29.06.1999 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України 
в Харківській обл. 

4) рік народження** 1982 
5) освіта** вища, юридична 
6) стаж роботи (років)** 5 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ТОВ "ЛІДЕР ГРУП"- начальник юридичного відділу 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

27.04.2012 безстроково 

9) опис    Повноваження Голови правлiння Руденка Олексiя Владиславовича припинено з 30.06.2016. 
Рiшення прийнято загальними зборами (протокол №18 вiд 30.06.2016). 
 
1) посада Голова Ревізійної комісії 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Черногубов Володимир Анатолійович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МК 014737 15.11.1995 ЦВМ Дзержинського РВХМУ УМВС 
України в Харківській обл. 

4) рік народження** 1957 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

даних немає 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

27.04.2012 на 5 років згідно Статуту Товариства 

9) опис    Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Черногубова Володимира Анатолiйовича припинено 
30.06.2016. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол №18 вiд 30.06.2016). 
 
1) посада Член Ревізійної комісії 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Масалова Ольга Юріївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МТ 034168 13.02.2009 Орджонікідзевським РВ ХМУ ГУ 
УМВС України в Харківській обл. 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

27.04.2012 на 5 років згідно до Статуту Товариства 

9) опис    Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Масалової Ольгi Юрiївни припинено 30.06.2016. Рiшення 
прийнято загальними зборами (протокол №18 вiд 30.06.2016). 
 
1) посада Член Ревізійної комісії 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Красноперов Іван Федорович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ММ 56500 11.04.2001 ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВС 
України в Харківській. обл. 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

даних немає 

8) дата набуття повноважень та термін, 27.04.2012 на 5 років згідно до Статуту Товариства 



на який обрано 
9) опис    Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Красноперова Iвана Федоровича припинено 30.06.2016. 
Рiшення прийнято загальними зборами (протокол №18 вiд 30.06.2016). 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Черногубова Ольга Іванівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ММ 006409 18.11.1998 УМВД Дзержинського РВ ХМУ УМВС 
України в Харківській  області 

4) рік народження** 1957 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

даних немає 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

27.04.2012 на 3 роки згідно до статуту Товариства 

9) опис    Повноваження Члена Наглядової ради Черногубової Ольгi Iванiвни припинено 30.06.2016. Рiшення 
прийнято загальними зборами (протокол №18 вiд 30.06.2016). 
 
1) посада Член правління, головний бухгалтер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Бідило Оксана Олександрівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МТ 184041 19.07.2011 Фрунзенським РВ ХМУ ГУ МВС 
України в Харківській обл. 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

бухгалтер АФ "СИНТЕЗ" у формi ТОВ 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

31.07.2012 безстроково (до моменту припинення трудових 
вiдносин з Товариством) 

9) опис    Повноваження Члена правлiння, Головного бухгалтера Бiдило Оксани Олександрiвни припинено 
01.11.2016. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол №20 вiд 31.10.2016) та наказом керiвника №09-
К вiд 31.10.2016. 
 
1) посада Голова Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Селютіна Катерина Олександрівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ММ 637267 30.08.2000 Комінтернівським РВ ХМУ УМВС 
України в Харківській обл. 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

27.04.2012 на 3 роки згідно до Статуту Товариства 

9) опис    Повноваження Голови Наглядової ради Селютiної Катерини Олександрiвни припинено 30.06.2016. 
Рiшення прийнято загальними зборами (протокол № 18 вiд 30.06.2016). 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Черногубов Євген Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МК 069867 22.01.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 
України в Харківській обл. 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

директор ТОВ "МФО Лідер" 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

27.04.2012 на 3 роки згідно до Статуту Товариства 



9) опис    Повноваження Члена Наглядової ради Черногубова Євгена Володимировича припинено 30.06.2016. 
Рiшення прийнято загальними зборами (протокол №18 вiд 30.06.2016). 
 
1) посада Член Правління 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Черногубова Юлія Павлівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МН 601768 16.08.2003 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України 
в Харківській обл. 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

27.04.2012 на 5 років згідно до Статуту Товариства 

9) опис    Повноваження Члена правлiння Черногубової Юлiї Павлiвни припинено 01.11.2016. Рiшення 
прийнято загальними зборами (протокол №20 вiд 31.10.2016). 
 
1) посада Голова правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Образцов Олексiй Сергiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

30.06.2016 безстроково 

9) опис    Голова правлiння Образцов Олексiй Сергiйович призначено з 01.07.2016. Рiшення прийнято 
загальними зборами (протокол №18 вiд 30.06.2016).  
Повноваження Голови правлiння Образцова Олексiя Сергiйовича припинено 01.11.2016. Рiшення прийнято 
загальними зборами (протокол №20 вiд 31.10.2016). 
 
1) посада Голова Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Дятло Дмитро Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

30.06.2016 3 роки 

9) опис    Голова Наглядової ради Дятло Дмитро Миколайович обрано 30.06.2016. Рiшення прийнято 
загальними зборами (протокол №18 вiд 30.06.2016).  
Повноваження Голови Наглядової ради Дятло Дмитра Миколайовича припинено 31.10.2016. Рiшення 
прийнято загальними зборами (протокол №20 вiд 31.10.2016). 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Сагура Олена Геннадiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 



8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

30.06.2016 3 роки 

9) опис    Член Наглядової ради Сагура Олена Геннадiївна обрано 30.06.2016 (дата вчинення дiї 30.06.2016). 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
8.32727% на суму 916000.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який обрано особу, 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - бухгалтер. Рiшення 
прийнято загальними зборами (протокол №18 вiд 30.06.2016). Посадова особа є акцiонером.  
Повноваження Члена Наглядової ради Сагури Олени Геннадiївни припинено 31.10.2016 (дата вчинення дiї 
31.10.2016). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 8.32727% на суму 916000.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, - з 30.06.2016. Рiшення прийнято загальними зборами 
(протокол №20 вiд 31.10.2016). 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Нейман Iрина Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

30.06.2016 3 роки 

9) опис    Член Наглядової ради Нейман Iрина Миколаївна обрано 30.06.2016 (дата вчинення дiї 30.06.2016). 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
8.32727% на суму 916000.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на 
який обрано особу, 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - приватний пiдприємець. 
Рiшення прийнято загальними зборами (протокол №18 вiд 30.06.2016). Посадова особа є акцiонером.  
Повноваження Члени Наглядової ради Нейман Iрини Миколаївни припинено 31.10.2016 (дата вчинення дiї 
31.10.2016). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 8.32727% на суму 916000.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 30.06.2016. Рiшення прийнято загальними зборами 
(протокол №20 вiд 31.10.2016). 
 
1) посада Голова Ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Панасенко Олександр Михайлович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

30.06.2016 5 років 

9) опис    Голова Ревiзiйної комiсiї Панасенко Олександр Михайлович обрано 30.06.2016 (дата вчинення дiї 
30.06.2016). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 8.32727% на суму 916000.00 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу, 5 рокiв. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних та iнформацiю про посади за останнi 5 рокiв. Рiшення прийнято 
загальними зборами (протокол №18 вiд 30.06.2016).  
Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Панасенка Олександра Михайловича припинено 31.10.2016 (дата 
вчинення дiї 31.10.2016). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 8.32727% на суму 916000.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, - з 30.06.2016. Рiшення прийнято 
загальними зборами (протокол №20 вiд 31.10.2016). 
 
1) посада Член Ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Шупа-Дуброва Юрiй Iгоревич 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 



4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

30.06.2016 5 років 

9) опис    Член Ревiзiйної комiсiї Шупа-Дуброва Юрiй Iгоревич обрано 30.06.2016 (дата вчинення дiї 
30.06.2016). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 8.32727% на суму 916000.00 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу, 5 рокiв. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних та iнформацiю про посади за останнi 5 рокiв. Рiшення прийнято 
загальними зборами (протокол №18 вiд 30.06.2016).  
Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Шупа-Дуброва Юрiя Iгоревича припинено 31.10.2016 (дата 
вчинення дiї 31.10.2016). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 8.32727% на суму 916000.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, - з 30.06.2016. Рiшення прийнято 
загальними зборами (протокол №20 вiд 31.10.2016). 
 
1) посада Голова правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Бобан Борiслав 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

31.10.2016 безстроково 

9) опис    Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства.  
Бобан Борiслав обраний Головою правлiння з 02.11.2016 (дата вчинення дiї 31.10.2016). Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - заступник Голови Правлiння. Рiшення прийнято 
загальними зборами (протокол №20 вiд 31.10.2016).  
Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має. 
 
1) посада Член правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Штафiнський Андрiй Михайлович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

31.10.2016 безстроково 

9) опис    Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства.  
Штафiнський Андрiй Михайлович обраний Членом правлiння з 02.11.2016/ Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - заступник Голови Правлiння. Рiшення прийнято загальними 
зборами (протокол №20 вiд 31.10.2016).  
Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має. 
 
1) посада Член правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Скрипник Василь Михайлович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж роботи (років)** дн 



7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

31.10.2016 безстроково 

9) опис    Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства.  
Скрипник Василь Михайлович обраний Членом правлiння з 02.11.2016. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - заступник директора. Рiшення прийнято загальними зборами 
(протокол №20 вiд 31.10.2016).  
Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має. 
 
1) посада Голова Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Нефедов Кирил Євгенович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

31.10.2016 3 роки 

9) опис    Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства.  
Нефедов Кирил Євгенович обраний Головою Наглядової ради з 01.11.2016. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - директор, фiнансовий директор. Рiшення прийнято загальними 
зборами (протокол №20 вiд 31.10.2016).  
Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має. 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Кушнiр Свiтлана Валерiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

31.10.2016 3 роки 

9) опис    Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства.  
Кушнiр Свiтлана Валерiївна обрана Членом Наглядової ради з 01.11.2016. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - менеджер ЗЕД. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол 
№20 вiд 31.10.2016).  
Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має. 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Бiлецький Орест Юрiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

31.10.2016 3 роки 

9) опис    Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства.  
Бiлецький Орест Юрiйович обраний Членом Наглядової ради з 01.11.2016. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, 



якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - начальник вiддiлу, заступник директора.. Рiшення прийнято 
загальними зборами (протокол №20 вiд 31.10.2016).  
Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має. 
 
1) посада Голова Ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Бородiна Юлiя Олександрiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

31.10.2016 2 роки 

9) опис    Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства.  
Бородiна Юлiя Олександрiвна обрана Головою Ревiзiйної комiсiї з 01.11.2016. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - юрисконсульт. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол 
№20 вiд 31.10.2016).  
Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має. 
 
1) посада Член Ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Ференець Наталiя Олегiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

31.10.2016 2 роки 

9) опис    Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства.  
Ференець Наталiя Олегiвна обрана Членом Ревiзiйної комiсiї з 01.11.2016. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - юрисконсульт. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол 
№20 вiд 31.10.2016).  
Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має. 
 
1) посада Член Ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Стаматi Карина Олександрiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж роботи (років)** дн 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

31.10.2016 2 роки 

9) опис    Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства.  
Стаматi Карина Олександрiвна обрана Членом Ревiзiйної комiсi з 01.11.2016. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - Генеральний директор. Рiшення прийнято загальними зборами 
(протокол №20 вiд 31.10.2016).  
Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має. 
 
 



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

Кількість за видами акцій 

Найменування 
юридичної особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Кількість 

акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Від загальної 
кількості 

голосуючих 
акцій (у 

відсотках) 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явни-

ка 

привілейо-
вані 

іменні 

привілейо
-вані на 

пред'явни
-ка 

Кількість за видами акцій 

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) 

Від загальної 
кількості 

голосуючих 
акцій (у 

відсотках) 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явни-

ка 

привілейо-
вані 

іменні 

Привілей
о-вані на 
пред'явни

-ка 

Образцов Олексiй 
Сергiйович д/н 6420 58.36363636363 58.36363636363 6420 0 0 0 

Усього 6420 58.363636363636 58.36363636363 6420 0 0 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 
Чергові Позачергові Вид загальних зборів X   

Дата проведення 25.04.2016 
Кворум зборів 100 

Опис ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ: 
1.  Обрання голови, секретаря зборiв та лiчильної комiсiї. 
2.  Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 
3.  Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк. 
4.  Звiт Наглядової ради за 2015 рiк. 
5.  Звiт та висновки Ревiзiйної Комiсiї Товариства.  
6.  Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк. 
7.  Про затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) товариства за 2015 рiк. 
8.  Про змiну юридичної адреси 
 
Всi питання пордку денного розглянуто, рiшення по питаннях прийнтяо. 
Зокрема, затвердженi звiти Виконавчогоьоргану, Наглядової ради, звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї, а 
також рiчнi звiти Товариства за 2015 рiк. 
У зв'язку з тим, що у 2015 роцi отриманий збуток прийнято рiшення дивiденди не нараховувати i не 
сплачувати. Вирiшено змiнити юридичну адресу товариства. 

 
 

Чергові Позачергові Вид загальних зборів   X 
Дата проведення 31.10.2016 
Кворум зборів 100 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелiк питань, що виносяться на голосування): 
1.  Обрання членiв лiчильної комiсiї. 
2.  Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 
3.  Про припинення повноважень Правлiння Товариства. 
4.  Про обрання Правлiння Товариства. 
5.  Про змiну найменування Товариства. 
6.  Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 
7.  Про затвердження Кодексу корпоративного управлiння. 
8.  Про затвердження у новiй редакцiї внутрiшнiх Положень Товариства. 
9.  Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 
10.  Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
11.  Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що 
укладатимуться з членами Наглядової ради. 
12.  Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
 
Всi питання пордку денного розглянуто, рiшення по питаннях прийнтяо. 
Переобрано у повному складi Правлiння Товариства, Наглядову раду та Ревкомiмсiю. У новiй редакцiї 
затерджено Статут та внутрiшнi Положення Товариства. Найменування Товариства змiнено з ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГАРАНТIЯ ЖИТТЯ" на ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНИЯ "ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС". 

 
 
 



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 

05.01.2011 13/1/11 ДКЦПФР UA4000013304 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 1000.00 11000 11000000.00 100.000000000

000 

Опис 

Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках.  
Фактів лістингу/делістингу ЦП емітента у звітному році не було.  
Додаткову емісію існуючих ЦП емітент у звітному році не реєстрував.  
Іншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй, товариство не випускало. 
 

 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 
 
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 
 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) Найменування основних 

засобів На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
Пояснення :  Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): 
безстроково. 
Первісна вартість основних засобів на початок року 48 тис грн., на кінець року - 
48 тис.грн. 
Залишкова вартість основних засобів - 0 тис.грн.  
Ступінь зносу основних засобів 100 %. 
Ступінь використання основних засобів 100 %. 
Сума нарахованого зносу 48 тис.грн. 
Змін у вартості основних засобів не було. 
Обмежень на використання майна немає. 
 
 
 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 12333 12277 

Статутний капітал (тис.грн.) 11000 11000 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 11000 11000 
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 

(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом 
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів 
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати 
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних 
виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(12333.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(11000.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 

 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 
боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 
коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 
випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 14.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання Х 843.00 Х Х 
Усього зобов'язань Х 857.00 Х Х 
Опис Зобов'язань за розрахунками з банками немає. 
 



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

Дата 
виникнення 

події 

Дата 
оприлюднення 
повідомлення у 
стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

17.03.2016 18.03.2016 інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій                                                                                                                                 

18.10.2016 12.07.2012 інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій                                                                                                                                 

30.06.2016 28.10.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                         
31.10.2016 02.11.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                       

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 
 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 
1 2015 1 0 
2 2016 2 1 
3 2014 1 0 

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 немає 
 
Який орган здійснював контроль за ходом 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 
Підняттям карток        X 
Бюлетенями (таємне голосування)                         X   
Підняттям рук                                             X 
Інше немає 
 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 
 
 Так Ні 
Реорганізація   X 
Додатковий випуск акцій      X 
Унесення змін до статуту X   
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради X   

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу X   

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) X   

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді     
Інше зміна найменування 

Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством. 
Відкликання та обрання виконавчого органу. 

 
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, у тому числі: 3 
кількість членів наглядової ради - акціонерів 0 
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 3 
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 
кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 
кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 
кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 
відсотками акцій 1 

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 
відсотками акцій 2 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4 
 
Чи проводила наглядова рада самооцінку ? 
 Так Ні 

Складу   X 
Організації   X 
Діяльності   X 
Інші (запишіть)   
 
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 
поставлених завдань : 
- 
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)                                        немає немає 
 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 
- 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 
 
Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою                             X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій    X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   
Інше                                     немає 
 
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)                                                                          немає 
 
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)                                                                          немає 
 
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  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  4  
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 
 

 
Загальні 
збори 

акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні 

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

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

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні 

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

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

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

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



Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 
інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 
 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів                   X 
Положення про наглядову раду                              X 
Положення про виконавчий орган     X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                          X 
Положення про акції акціонерного товариства               X 
Положення про порядок розподілу прибутку                  X 
Інше (запишіть)                                        немає 
 
 
 
 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 
базі НКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 
товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 
інтернет 
торінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності Так Так Так Ні Так 

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

Ні Ні Так Ні Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства Так Так Ні Ні Ні 

Статут та внутрішні 
документи Ні Ні Так Ні Ні 

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

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні 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)                                        немає 
 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так 
 
З якої причини було змінено аудитора? 
 Так Ні 



Не задовольняв професійний рівень                         X 
Не задовольняли умови договору з аудитором              X   
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                X 
Інше (запишіть)                                        немає 
 
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)                                        немає 
 
 
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)                                        немає 
 
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)                                        немає 
 
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 наступних трьох років                                     
Не визначились                                          X 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 
наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  
України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Так 
 



Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  
Так 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:     31.10.2016;  
яким органом управління прийнятий: загальними зборами Товариства 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління? (так/ні)  Ні;  
укажіть, яким чином її оприлюднено: - 
 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.  
 - 



Звіт про корпоративне управління 
 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 
 
Страхування життя та накопичення 
 
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 зміну їх складу за рік. 
 
- Лалаян Олександр Хоренович, Росiянин, 01.07.1970 р. народження , с. Коровiно, Шебекiнського р-ну, 
Бєлгородської обл., паспорт 14 10 12 7672 вiд №1 МО УФМС Росiї по Бєлгор. обл. в м. Шебекiно вiд 
27.12.2010, iдентифiкацiйний номер - 3120087341, повна дiєздатнiсть, власник повнiстю вiдповiдає вимогам 
чинного законодавства України;  
- Черногубов Євген Володимирович, Українець, 15.04.1979 р.  народження, м. Харкiв, паспорт МК №069867 
ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ України в Харкiвськiй областi вiд 22.01.1996, iдентифiкацiйний номер 
- 2895918571, повна дiєздатнiсть, власник повнiстю вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. 
 
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. 
 
Порушення вiдсутнi 
 
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. 
 
Протягом 2015 року до ПРАТ "СК "ГАРАНТIЯ ЖИТТЯ" заходи впливу не застосованi. 
  
 
5. Вкажіть  на  наявність  у  фінансової   установи   системи управління   ризиками   та   її  ключові  
характеристики  або  про відсутність такої системи. 
 
Страховi тарифи розраховуються актуарно на базi наявних статистичних даних за вiдповiдним видом 
страхування або на базi вартостi перестрахування вiдповiдного виду страхування, яка визначається шляхом 
вивчення пропозицiй перестраховикiв. 
 
ПРАТ "СК "ГАРАНТIЯ ЖИТТЯ" протягом 2015 року здiйснювало формування страхових резервiв якi 
розмiщенi в пiдприємствах та установах, що мають кредитний рейтинг, який вiдповiдає iнвестицiйному рiвню 
за нацiональною шкалою визначеному законодавством України та пройшли процедуру лiстингу вiдповiдно до 
вимог законодавства України. 
 
 
6. Вкажіть   інформацію   щодо   результатів   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. 
 
ПРАТ "СК "ГАРАНТIЯ ЖИТТЯ" за 2015 рiк  здiйснювало обов'язковий аудит Аудиторської фiрми "Респект" в 
виглядi ТОВ, який має Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №0135 видане 
Рiшенням Аудиторської палати України за №98 вiд 26 сiчня 2001 року дiйсне до 4 листопада 2015 року та 
Свiдоцтво Нацiональної  комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових  послуг   про 
включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки 
фiнансових установ: №0099 вiд 30.01.2014. 
ПРАТ "СК "ГАРАНТIЯ ЖИТТЯ" уклала договiр з аудиторською фiрмою. 
Аудиторська фiрма "Респект" склала висновок (звiт незалежного аудитора)  щодо фiнансової звiтностi  ПРАТ 
"СК "ГАРАНТIЯ ЖИТТЯ" за 2015 рiк станом на 31.12.2015 року. 
 
 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що  перевищує  встановлений  у статуті 
фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 
 
Вiдчуження активiв протягом 2015 року в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi, не було 
 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,  що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
 
В 2015 роцi продаж основних засобiв не здiйснювалась. 



 
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. 
 
Операцiї з пов'язаними особами вiдсутнi. 
 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації  (вимоги) органів,  які  здійснюють  державне  
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
 
Були використанi рекомендацiї (вимоги), встановленi у наступному нормативному документi 
Нацкомфiнпослуг: 
1. Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 3 лютого 2004 року 
N 39 "Про затвердження Порядку складання звiтних даних страховикiв". 
 
 
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). 
 
Наглядова рада не призначала зовнiшнього аудитора 
 
12. Вкажіть інформацію про діяльність  зовнішнього  аудитора, зокрема: 
 загальний стаж аудиторської діяльності; 
 
 д/н 
 
 кількість років,  протягом  яких  надає  аудиторські  послуги фінансовій установі; 
 
 д/н 
 
 перелік інших  аудиторських послуг,  що надавалися фінансовій установі протягом року; 
 
 д/н 
 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього   
аудитора; 

 
 д/н 
 
 ротацію аудиторів  у  фінансовій  установі  протягом останніх п'яти років; 
 
 д/н 
  

 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.  

  
 д/н 
  
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
зокрема: 
 наявність механізму розгляду скарг; 
 
  ПРАТ "СК "ГАРАНТIЯ ЖИТТЯ" заведений журнал облiку вимог та заяв Страхувальникiв 
(Застрахованих осiб) щодо виплати страхової суми, або iншої виплати. 
 
 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати   

скарги; 
 
  ПРАТ "СК "ГАРАНТIЯ ЖИТТЯ" заведений журнал облiку вимог та заяв Страхувальникiв 
(Застрахованих осiб) щодо виплати страхової суми, або iншої виплати. 
 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер,  кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); 

  
  Протягом 2015 року до Страховика заяви вiд Вигодонабувачiв щодо настання страхового 
випадку не надходили. Рiшення щодо вiдмови страховика у здiйсненнi страхових виплат,  страховою 
компанiєю не приймались. 
  



 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою та 
результати їх розгляду. 
 
Протягом 2015 року скарги вiд споживачiв фiнансових послуг до страхової компанiї не  надходило. 
Позови до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою протягом 2015 року не 
надходили. 
 

 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 
Підприємство   Приватне акционерне товариство "Страхова компанія 
"ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" 

за ЄДРПОУ 34981210 

Територія  М. КИЇВ за КОАТУУ 8038200000 
Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА 
НАКОПИЧЕННЯ 

за КВЕД 66.01.0 

Середня кількість працівників  3   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 04073 м. Київ м.Київ вул. Кирилiвська, буд.160-б, оф.40, т.(044) 
222-69-39 
 
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" грудня 2016 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 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 -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 12708 12192 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 12712 12193 
II. Оборотні активи  
Запаси 1100 -- -- 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 344 235 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 -- -- 

з бюджетом 1135 -- -- 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 
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 -- -- 
Інші оборотні активи 1190 -- -- 
Усього за розділом II 1195 1082 997 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 -- -- 

Баланс 1300 13794 13190 



 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець звітного 
періоду 

                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 11000 11000 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 
Додатковий капітал 1410 1 1 
Резервний капітал 1415 -- -- 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1276 1332 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 12277 12333 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Страхові резерви 1530 619 709 
у тому числі: 
резерв довгострокових зобов'язань  
 

1531 619 709 

Усього за розділом II 1595 619 709 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 -- -- 
розрахунками з бюджетом 1620 -- 14 
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 -- 

Поточні забезпечення 1660 -- -- 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 896 124 
Усього за розділом IІІ 1695 898 148 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 13794 13190 
 
 
  
 
 
Голова правління ________________ Бобан Борiслав 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Юрiєва Iрина Володимирiвна 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 
Підприємство   Приватне акционерне товариство "Страхова 
компанія "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" 

за ЄДРПОУ 34981210 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2000 124 202 

Чисті зароблені страхові премії  2010 124 202 
Премії підписані, валова сума 2011 124 202 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 (--) (10) 

Валовий:   
     прибуток  2090 124 192 

     збиток  2095 (--) (--) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 -90 -243 

Інші операційні доходи  2120 1 -- 
Адміністративні витрати  2130 (167) (176) 
Витрати на збут 2150 (--) (--) 
Інші операційні витрати  2180 (--) (13) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 -- -- 

     збиток   2195 (132) (240) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 -- 24 
Інші доходи  2240 1718 15 
Фінансові витрати  2250 (--) (--) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (1518) (2) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 68 -- 

збиток 2295 (--) (203) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 12 -- 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 56 -- 

     збиток  2355 (--) (203) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 56 -203 



 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
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 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 11000 11000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 11000 11000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 -- -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  2615 -- -- 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
  
 
 
Голова правління ________________ Бобан Борiслав 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Юрiєва Iрина Володимирiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 
Підприємство   Приватне акционерне товариство "Страхова компанія 
"ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" 

за ЄДРПОУ 34981210 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
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 страхових премій 3050 1 16 
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) 
Інші витрачання 3190 (452) (7) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -443 -172 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 1200 -- 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 -- 28 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 (700) (--) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 500 28 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- 1664 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- 1156 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- 508 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 57 364 
Залишок коштів на початок року 3405 633 269 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 
Залишок коштів на кінець року 3415 690 633 
 
  
 
 
Голова правління ________________ Бобан Борiслав 
 (підпис)  
   



Головний бухгалтер     ________________ Юрiєва Iрина Володимирiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 
Підприємство   Приватне акционерне товариство "Страхова 
компанія "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" 

за ЄДРПОУ 34981210 

 
Звіт про власний капітал 

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови
й) 

капітал 

Капітал 
у дооцін-
ках 

Додат-
ковий 
капітал 

Резер-
вний 
капітал 

Нероз- 
поділе- 
ний 

прибуток 
(непокри
тий 

збиток) 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилу-
чений 
капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

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 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- 56 -- -- 56 
Залишок на кінець року 4300 11000 -- 1 -- 1332 -- -- 12333 
 
  
 
 
Голова правління ________________ Бобан Борiслав 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Юрiєва Iрина Володимирiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



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

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2016 РIК 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС" 
I. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ 
1 Iдентифiкацiйний код (ЄДРПОУ) 34981210 
2 Повне найменування українською мовою:  31.10.2016 р. вiдбулися позачерговi 
загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "СК "ГАРАНТIЯ ЖИТТЯ", на яких було прийнято рiшення 
про змiну найменування Товариства та затверджено нове найменування: 
повна назва - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГРIНВУД ЛАЙФ 
IНШУРАНС"; 
скорочена назва -  ПрАТ "СК "ГЛI". 
3 Мiсцезнаходження: поштовий iндекс, адреса:  04050, м.Київ, Шевченкiвський 
район, вул. Сiчових стрiльцiв, будинок 52 Д 
4 Телефон/факс (067) 154-53-23  
5 Електронна пошта garantiajittya@yandex.ru 
6 Органiзацiйно-правова форма  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
7 Прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника Бобан Борiслав   
8 Головний бухгалтер Юрiєва I.В. 
9 Кiлькiсть працiвникiв 6 чоловiк 
10 Дата звiтностi та звiтний перiод  2016 рiк 
11 Валюта звiтностi та одиниця її вимiру гривня, тис.грн. 
12 Лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi видана на  пiдставi 
Розпорядження Нацкомфiнпослуг № 2878   вiд 17.11.2016 р. 
13 Розмiр статутного фонду 11000 тис. грн. 
 
II. ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
 Форма №1 
Дата переходу Товариства на МСФЗ - 01.01.2012 р.  
Нематерiальнi активи пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй 
звiтностi згiдно з МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Нематерiальними активами 
признаються контрольованi товариством немонетарнi активи, якi не мають 
матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства та 
використовуються пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного 
циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду 
iншим особам. 
Згiдно з МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи"  в статтi "Нематерiальнi активи" 
наводиться собiвартiсть або переоцiнена вартiсть нематерiальних активiв, за 
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення 
корисностi. 
Нематерiальнi активи облiковуються по iсторичнiй вартостi, з урахуванням 
необхiдних витрат по доведенню до придатного до використання стану, включаючи 
мита, витрати по доставцi та податки, що не повертаються. Собiвартiсть внутрiшньо 
створеного нематерiального складається з всiх витрат на створення, виробництво та 
пiдготовку активу до використання. Наступнi витрати на нематерiальний актив 
збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, якщо:  
- iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активiв 
майбутнiх економiчних переваг, якi перевищать його первiсно оцiнений рiвень 
ефективностi; 
 - цi затрати можливо достовiрно оцiнити та вiднести до вiдповiдного активу. Якщо 
наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки попередньо 
оцiненої ефективностi активу, вони признаються витратами перiоду. Змiна первiсної 
вартостi та параметрiв амортизацiї нематерiального активу допускається у випадку 
перегляду лiцензiйної угоди.  
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв виконується щомiсячно прямолiнiйним 
методом виходячи з строку корисного використання. Строк корисного використання 
визначається при вводi в експлуатацiю.  
Станом на 31.12.2016 року нематерiальнi активи складають:  
Первiсна вартiсть - 96 тис.грн., накопичена амортизацiя- 95 тис. грн. Залишкова 
вартiсть - 1 тис.грн.  Протягом 2016 р. нематерiальних активiв не надходило, 
нараховано амортизацiю за рiк 3 тис. грн. (по групi "Iншi нематерiальнi активи"). 
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється на щомiсячнiй основi. 
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не 
амортизуються, а тестуються на знецiнення щорiчно на 31 грудня. Дохiд або витрата 
вiд припинення визнання нематерiального активу вимiрюються як рiзниця мiж чистою 
виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу, та визнаються у звiтi 
про прибутки та збитки в момент припинення визнання даного активу. 

mailto:garantiajittya@yandex.ru


Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi 
у вiдповiдностi до МСФЗ 16 "Основнi засоби". Основнi засоби - це активи, що: 
використовуються пiдприємством для основної дiяльностi, для здавання в оренду 
iншим компанiям, або для адмiнiстративних цiлей; якi передбачається 
використовувати протягом бiльше одного року;  не передбачаються до перепродажу; 
здатнi приносити економiчнi вигоди в майбутньому; можуть бути надiйно оцiненi. 
В статтi "Основнi засоби" згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби" наводиться балансова 
вартiсть основних засобiв (вартiсть основних засобiв пiсля вирахування суми 
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi) на 
початок i кiнець звiтного перiоду.  
Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю.  
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає 48 
тис.грн., на кiнець 2016 р. - 48 тис. грн. Накопичена амортизацiя на початок 
звiтного перiоду дорiвнює 48 тис.грн., на кiнець 2016 р. - 48 тис. грн.  
За 2016 рiк основних засобiв не надходило. 
За 2016 рiк вибуття основних засобiв не здiйснювалось.  
Основнi засоби приймаються до облiку в момент переходу до пiдприємства права 
власностi та вiдображаються на рахунку "Основнi засоби до вводу в експлуатацiю". 
При вводi в експлуатацiю основнi засоби переводяться на рахунок "Основнi засоби". 
Основнi засоби облiковуються по iсторичнiй вартостi придбання, з урахуванням 
необхiдних витрат по приведенню до стану придатного до використання, включаючи 
мита, витрати по доставцi та податки, що не повернуться. Виготовленi власними 
силами об'єкти основних засобiв оцiнюються по фактичним прямим витратам на їх 
створення. Витрати збiльшують вартiсть основного засобу у випадку, якщо витрати 
суттєвим образом полiпшують продуктивнiсть основного засобу i/або збiльшують строк 
корисного використання основного засобу. Iншi витрати вiдображаються на рахунку 
прибуткiв та збиткiв в тому перiодi, в якому вони були понесенi. Для нарахування 
амортизацiї об'єктiв основних засобiв використовується прямолiнiйний метод, 
зменшення залишкової вартостi, для малоцiнних необоротних матерiальних активiв - у 
сумi 100 % їхньої вартостi у першому мiсяцi використання таких об'єктiв, iнших 
необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод. 
Станом на 31.12.2016р. первiсна вартiсть основних засобiв Товариства складає 48 
тис.грн., знос - 48 тис. грн., т.ч., залишкова вартiсть основних засобiв дорiвнює 
нулю. 
Загальна балансова вартiсть запасiв наводиться згiдно з МСБО 2 "Запаси" та складає 
на початок звiтного перiоду 0 тис.грн., на кiнець року - 0 тис. грн. У первiсну 
вартiсть запасiв включається: фактичнi суми, що сплаченi постачальнику, згiдно 
договору; витрати на заготовку; витрати на транспортування; витрати на вантажно-
розвантажувальнi роботи; витрати по вiддiлу постачання; iншi витрати, що 
безпосередньо зв'язанi з придбанням запасiв. Витрати, не пов'язанi з придбанням 
запасiв, облiковуються на рахунку 91 i 92. Якщо запаси отриманi безкоштовно, то 
їхньою первiсною вартiстю є їх справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi у 
статутний капiтал пiдприємства, то їхньою первiсною вартiстю є погоджена 
засновниками пiдприємства справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi в обмiн на 
подiбнi запаси, то первiсною вартiстю отриманих запасiв є балансова вартiсть 
переданих запасiв. У випадках, коли балансова вартiсть переданих запасiв перевищує 
їх справедливу вартiсть, первiсною вартiстю придбаних запасiв буде справедлива 
вартiсть переданих запасiв. Рiзниця мiж ними списується на витрати звiтного 
перiоду. Якщо запаси придбанi в обмiн на неподiбнi активи, то первiсною вартiстю 
придбаних запасiв є їхня справедлива вартiсть.  
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС" не є 
платником ПДВ згiдно Податкового кодексу України. 
Дебiторська заборгованiсть  включає наступнi статтi: 
- Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, що включається в 
валюту балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю, становить на початок звiтного 
перiоду 344 тис.грн., на кiнець -235 тис. грн. 
- Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на початок 2016 року становить 35 
тис.грн., на кiнець 2016 року - 2 тис. грн.  
До  грошових коштiв вiдносяться грошi у будь-якiй формi: грошова готiвка, поточнi 
та депозитнi рахунки у банках. До еквiвалентiв грошових коштiв вiдносяться 
короткостроковi (зi строком погашення не бiльше 3-х мiсяцiв), високолiквiднi 
вкладення, легко перетворюванi в заздалегiдь вiдому суму грошових коштiв, що 
пiддаються незначному ризику змiни їх вартостi, як, наприклад, вклади по 
депозитах.  
Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у нацiональнiй валютi України - гривнi, 
яка є функцiональною валютою.  
Стаття "Грошовi кошти та їх еквiваленти" наводиться в балансi виключно в 
нацiональнiй валютi: на початок звiтного перiоду  - 633 тис.грн.,                            
на кiнець звiтного перiоду - 690 тис. грн. 
Статутний капiтал Товариства на початок i на кiнець звiтного перiоду не змiнювався 
та становить 11000 тис.грн.  



Додатковий вкладений капiтал на початок та на кiнець звiтного перiоду  не 
змiнювався, та  становить 1 тис.грн.  
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2016 становить 1332 тис.грн. 
Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, яка виникла в результатi минулих 
подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується, приведе до зменшення ресурсiв 
пiдприємства, що утворюють економiчнi вигоди. Зобов'язання вiдбиваються у 
бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi тiльки тодi, коли:  
- його оцiнка може бути достовiрно визначена; 
 - iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому в результатi його 
погашення.  
Оцiнка поточної кредиторської заборгованостi здiйснюється по первиннiй вартостi, 
яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.  
Кредиторська заборгованiсть - це зобов'язання пiдприємства, до яких входять 
довгостроковi та поточнi зобов'язання, забезпечення. 
Доходи пiдприємства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує 
упевненiсть, що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а 
сума доходу може бути достовiрно визначена.  
Станом на 01.01.2016 р. по статтi "Страховi резерви" вiдображається сума 619 
тис.грн., у т.ч. частка перестраховикiв у страхових резервах складає 0 тис. грн.  
Станом на 31.12.2016 р. по статтi "Страховi резерви" наводиться сума 709 тис.грн., 
у т.ч. частка перестраховикiв у страхових резервах складає 0 тис. грн. 
Сума iншої кредиторської заборгованостi мiстить суми кредиторської заборгованостi 
за придбанi товари (послуги), а також iншої поточної кредиторської заборгованостi, 
що виникла в ходi нормального операцiйного циклу суб'єкта господарювання та 
включає наступнi статтi: 
- Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв (на початок - 2 
тис.грн., на кiнець - 0 тис. грн.)      
- Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом (на початок - 0 тис.грн., на 
кiнець -14 тис. грн.)      
- Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування (на початок - 0 
тис.грн., на кiнець - 2 тис. грн.)      
- Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi (на початок -  0 
тис.грн., на кiнець - 8 тис. грн.). 
Iншi поточнi зобов'язання на початок звiтного 2016 року складають 896 тис.грн. 
Iншi поточнi зобов'язання на кiнець звiтного 2016 року складають 124 тис. грн. 
Форма звiту №1 "Баланс" передбачає наведення вище зазначених даних, тому така 
iнформацiя розкрита емiтентом.  Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, 
та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. 
Форма №2 
Чистi заробленi страховi премiї за 2016 рiк - 124 тис. грн.                             
Загальний сукупний прибуток - 56 тис.грн. 
Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх 
характеру окремо, у Товариства немає. 
 
Форма №3 
 Згiдно з МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" для звiтування про грошовi 
потоки вiд операцiйної дiяльностi обраний прямий метод, згiдно з яким 
розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв 
(валових виплат грошових коштiв). Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути 
корисною для оцiнки майбутнiх грошових потокiв i яку не можна отримати iз 
застосуванням непрямого методу. Згiдно з прямим методом, iнформацiю про основнi 
класи валових надходжень грошових коштiв i валових виплат грошових коштiв можна 
отримати з облiкових регiстрiв суб'єкта господарювання, а також iнших статей у 
звiтi про сукупнi доходи та iнших статей, для яких вплив грошових коштiв є 
грошовими потоками вiд iнвестицiйної або фiнансової дiяльностi. Звiт про рух 
грошових коштiв надає iнформацiю, яка дає користувачам змогу оцiнювати змiни в 
чистих активах суб'єкта господарювання, його фiнансовiй структурi (у тому числi 
лiквiднiсть та платоспроможнiсть), а також здатнiсть впливати на суми та строки 
грошових потокiв з метою пристосування до змiнюваних обставин та можливостей. 
Iнформацiя про грошовi потоки є корисною для оцiнки здатностi суб'єкта 
господарювання генерувати грошовi кошти та їх еквiваленти; вона також дає 
користувачам змогу розробляти моделi для оцiнки та порiвняння теперiшньої вартостi 
майбутнiх грошових потокiв рiзних суб'єктiв господарювання. Вона також пiдвищує 
ступiнь зiставностi  звiтностi про результати дiяльностi рiзних суб'єктiв 
господарювання, оскiльки запобiгає впливу рiзних пiдходiв до облiку однакових 
операцiй та подiй.  
Згiдно МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" розкриваємо iнформацiю про полiтику, 
яку приймає суб'єкт господарювання для визначення складу грошових коштiв та їх 
еквiвалентiв. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, 
iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi 



прибутку вiд звичайної дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть є основним видом 
дiяльностi Товариства з отримання доходу.  
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить            
- 443 тис. грн. (видаток).  
Згiдно МСБО 7, лише витрати, наслiдком яких є визнаний актив у звiтi про 
фiнансовий стан, можуть бути класифiкованi як iнвестицiйна дiяльнiсть. 
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж необоротних активiв, у тому числi 
активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не 
розглядаються як грошовi еквiваленти. Згiдно МСБО 7, грошовий потiк вiд 
iнвестицiйної дiяльностi включає виплати грошових коштiв для придбання основних 
засобiв, нематерiальних активiв та iнших довгострокових активiв. Цi виплати 
охоплюють також тi, що пов'язанi з капiталiзованими витратами на розробки та 
будiвництво власними силами; надходження грошових коштiв вiд продажу основних 
засобiв, нематерiальних активiв, а також iнших довгострокових активiв; виплати 
грошових коштiв для придбання власного капiталу або боргових iнструментiв iнших 
суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж 
виплати за iнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових коштiв або 
утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); надходження грошових коштiв вiд 
продажу власного капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв 
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод 
становить 500 тис. грн.  
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в 
результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, 
погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами. Згiдно МСБО 7 грошовi потоки 
вiд фiнансової дiяльностi включають надходження грошових коштiв вiд випуску акцiй 
або iнших iнструментiв власного капiталу; виплати грошових коштiв власникам для 
придбання або викупу ранiше випущених акцiй суб'єкта господарювання; надходження 
грошових коштiв вiд випуску незабезпечених боргових зобов'язань.  
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний перiод становить 0 
тис. грн.  
Залишок коштiв на кiнець року становить 690 тис.грн.  
Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у 
Товариства немає. 
Форма №4 
Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", звiт про змiни у власному капiталi 
включає таку iнформацiю: на 31.12.2016 р.  чистий прибуток становить  56 тис.грн. 
Власний капiтал Товариства складається зi Статутного капiталу - 11000 тис.грн. 
(змiн у звiтному роцi не вiдбулося), додатково вкладеного капiталу: 1 тис. грн. 
(змiн у звiтному роцi не вiдбулося) та нерозподiленого прибутку: 1276 тис. грн. - 
на початок звiтного року, 1332 тис. грн. - на кiнець звiтного року.  
Статутний капiтал Товариства не змiнювався у 2016 роцi. 
Зареєстрований статутний капiтал становить 11000 тис.грн., який  внесено в повному 
обсязi.   
Статутний капiтал Товариства подiлений на 11000 простих iменних акцiй номiнальною 
вартiстю 1000 грн. 
Акцiонери товариства надiленi всiма правами, пов'язаними з акцiями та 
передбаченими законодавством України. Привiлей чи обмежень, пов'язаних з акцiями, 
в тому числi по розподiлу дивiдендiв та поверненню капiталу, немає. 
Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у 
Товариства немає. 
 
Ш.ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ ПIДПРИЄМСТВА  
 
Метою облiкової полiтики ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРIНВУД ЛАЙФ 
IНШУРАНС" є вдосконалення якостi фiнансової звiтностi щодо доречностi, надiйностi 
i порiвнянностi цiєї фiнансової звiтностi у часi iз фiнансовою звiтнiстю 
аналогiчного перiоду. 
Прийняття рiшення про суттєвiсть облiково-звiтної iнформацiї здiйснюється у 
вiдповiдностi до вимог п.7, 29-31 МСФЗ 1 "Подання фiнансової звiтностi", п.41-49 
МСФЗ 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки",  
п. 15 МСФЗ 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть". 
Нематерiальнi активи 
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття нематерiальних активiв здiйснюється у 
вiдповiдностi до вимог МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи".  
Основнi засоби 
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття основних засобiв здiйснюється у 
вiдповiдностi до вимог МСФЗ 16 "Основнi засоби". 
Одиницею облiку основних засобiв є iнвентарний об'єкт. Iнвентарним об'єктом 
основних засобiв визнається об'єкт з усiма пристосуваннями i приладдям.      Строк 
корисного використання основних засобiв визначається з точки зору передбачуваної 
корисностi активу для ПРАТ "СК "ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС" 



Амортизацiя основних засобiв розраховується лiнiйним методом протягом оцiночного 
строку корисного використання активiв. 
Розкриття iнформацiї про пов 'язанi сторони 
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття iнформацiї про вiдносини та операцiї 
з пов'язаними сторонами, та залишках за такими операцiями, включаючи зобов'язання, 
здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi 
сторони". 
Пов'язана сторона - це юридична або фiзична особа, пов'язана з ПРАТ "СК "ГРIНВУД 
ЛАЙФ IНШУРАНС". 
Капiтал 
Основний капiтал СК "ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС" складається з акцiонерного капiталу та 
нерозподiленого збитку. 
Акцiонерний капiтал Товариства  складається з розмiщених простих акцiй, їх облiк 
ведеться за номiнальною вартiстю. Розмiщеними вважаються акцiї повнiстю оплаченi 
акцiонерами, випуск яких був зареєстрований згiдно з чинним законодавством 
України. 
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма невикористаними податковими 
збитками в тiй мiрi, в якiй є ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, проти 
якого можуть бути зарахованi податковi збитки. Для визначення суми вiдстрочених 
податкових активiв, яку можна визнати у фiнансовiй звiтностi, на пiдставi 
вiрогiдних термiнiв отримання та величини  майбутнього оподатковуваного прибутку, 
а також стратегiї податкового планування, необхiдне суттєве судження керiвництва. 
 
 
Голова Правлiння                                                 Бобан Борiслав 
 
Головний бухгалтер                                               Юрiєва I. 
 
 
 
 
 
 



 
XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт ) 

 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця) 

Аудиторська фірма "Респект" у вигляді 
товариства з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 
картки* платника податків - фізичної особи) 20971605 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65026, м. Одеса, провулок Маяковського 1, кв.10 
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

0135 
26.01.2001 

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 

266 
П 
000266 
29.01.2013 
30.07.2020 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової 
звітності 2016 рік 

Думка аудитора Умовно-позитивна 

 
 


