
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Голова правлiння       Бобан Борiслав 

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

М.П. 
27.04.2018 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГРIНВУД ЛАЙФ 

IНШУРАНС" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

34981210 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Подiльський, 04073, м. Київ, вул. Кирилiвська, 160 Б, оф. 40 

5. Міжміський код, телефон та факс 

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

6. Електронна поштова адреса 

info@gli.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" 81 (2834) 
  

27.04.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці gli.com.ua в мережі Інтернет 27.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв) 
 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

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  

3) інформація про зобов'язання та забезпечення 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 за станом на кінець звітного року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 

які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
 

33. 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) 

 

34. Примітки 

1. Емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб. 2. Корпоративний секретар не 

обирався (не призначався). 3. Емiтент не користується послугами рейтингового агентства. 4. 

Посадовi не володiють акцiями Емiтента. 5. У Емiтента вiдсутнi власники, що володiють 10% 

та бiльше акцiй (фiзичнi особи). 6. Процентнi облiгацiї у звiтному перiодi не випускались. 7. 

Дисконтнi облiгацiї у звiтному перiодi не випускались. 8. Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї у 

звiтному перiодi не випускались. 9. Iiншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї (крiм 

iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН) у звiтному перiодi не 

випускались. 10. Похiднi цiннi папери у звiтному перiодi не випускались. 11. Викуп власних 

акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. 12. Зобов'язання емiтента (за кожним 

кредитом) вiдсутнi. 13. Зобов'язання емiтента (за кожним випуском облiгацiй) вiдсутнi. 14. 

 



Зобов'язання емiтента (за сертифiкатами ФОН) вiдсутнi. 15. Зобов'язання емiтента (за 

iпотечними цiнними паперами) вiдсутнi. 16. Зобов'язання емiтента (за iншими цiнними 

паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами)) вiдсутнi. 17. Зобов'язання емiтента 

(за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права) вiдсутнi. 18. Iнформацiя про обсяги 

виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнюється, оскiльки емiтент не 

займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, або 

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. 19. Iнформацiя про собiвартiсть 

реалiзованої продукцiї не заповнюється, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що 

класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, або виробництво та розподiлення 

електроенергiї, газу та води. 20. Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв не приймалось. 21. Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не 

приймалось. 22. Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є 

заiнтересованiсть, не приймалось. 23. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) не 

надається, оскiльки у складi рiчної iнформацiї надано звiт про рух грошових коштiв, 

розрахований за прямим методом. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГРIНВУД ЛАЙФ 

IНШУРАНС" 

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

А01 №258404 

3. Дата проведення державної реєстрації 

26.03.2007 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

11000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

11 

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

65.11 Страхування життя 

д/н д/н 

д/н д/н 

10. Органи управління підприємства 

- 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" 

2) МФО банку 

351005 

3) поточний рахунок 

26505213023000 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

д/н 

5) МФО банку 

д/н 



6) поточний рахунок 

д/н 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування життя 2878 17.11.2016 

Нацiональна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї (дозволу): лiцензiя безстрокова 

  

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Голова Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бобан Борiслав 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1952 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

43 

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

ПАТ "СК "ГЛI", Голова правлiння. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

31.10.2016 безстроково 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства. Додаткова, крiм 

заробiтної плати, винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 

виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру заробiтної плати). Змiн у 

персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 

43. Попередня посада: ПАТ "СК "ГЛI", Голова правлiння. Призначено на посаду рiшенням 



загальних зборiв акцiонерiв 31.10.2016 р. безстроково. Посадова особа не працює та не займає 

посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бардачова Iрина Петрiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1954 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

42 

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

ПрАТ "СК "Злагода", головний бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

30.06.2017 безстроково 

9) Опис 

Повноваження та обов''язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Додаткова, крiм 

заробiтної плати, винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 

виплачувалась. Призначено на посаду у звiтному перiодi. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 42. Попередня 

посада: ПрАТ "СК "Злагода", головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад 

на будь-яких iнших пiдприємствах. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бiлецький Орест Юрiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1987 

5) освіта** 

вища 



6) стаж роботи (років)** 

8 

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

ПАТ "СК "ГЛI", член Наглядової ради. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.03.2017 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства. Додаткова 

винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась 

(посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру заробiтної плати). Обрано на посаду у 

звiтному перiодi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 

емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 8. Попередня посада: ПАТ "СК "ГЛI", член 

Наглядової ради. Обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 27.03.2017 р. строком 

на 3 роки.. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Солом'яник Дмитро Володимирович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

16 

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

ПАТ "СК "ГЛI", голова Наглядової ради 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.03.2017 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства. Додаткова 

винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась 

(посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру заробiтної плати). Обрано на посаду у 

звiтному перiодi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 

емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 16. Попередня посада: ПАТ "СК "ГЛI", голова 

Наглядової ради. Обрано на посаду члена Наглядової ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

27.03.2017 р. строком на 3 роки, обрано головою Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради 



вiд 27.03.2017 р.. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шаповалов Iлля Сергiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1986 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

9 

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

ПАТ "СК "ГЛI", член Наглядової ради 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.03.2017 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства. Додаткова 

винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась 

(посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру заробiтної плати). Обрано на посаду у 

звiтному перiодi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 

емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 9. Попередня посада: ПАТ "СК "ГЛI", член 

Наглядової ради. Обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 27.03.2017 р. строком 

на 3 роки.. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Любомiров Сергiй Олегович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1989 

5) освіта** 

вища 



6) стаж роботи (років)** 

5 

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

ПАТ "СК "ГЛI", заступник директора з департаменту продажу 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.03.2017 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства. Додаткова 

винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась 

(посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру заробiтної плати). Обрано на посаду у 

звiтному перiодi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 

емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 5. Попередня посада: ПАТ "СК "ГЛI", заступник 

директора з департаменту продажу. Обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї рiшенням 

загальних зборiв акцiонерiв 27.03.2017 р. строком на 3 роки, на посаду голови - рiшенням 

Ревiзiйної комiсiї 27.03.2017 р.. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Леута Анастасiя Анатолiївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

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

ПАТ "СК "ГЛI", керiвник вiддiлу маркетингу 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.03.2017 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства. Додаткова 

винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась 

(посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру заробiтної плати). Обрано на посаду у 

звiтному перiодi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 

емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 12. Попередня посада: ПАТ "СК "ГЛI", керiвник 

вiддiлу маркетингу. Обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 27.03.2017 р. 



строком на 3 роки. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бурмак Андрiй Володимирович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

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

ПАТ "СК "ГЛI", заступник Голови правлiння 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.03.2017 безстроково 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства. Додаткова, крiм 

заробiтної плати, винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 

виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру заробiтної плати). Обрано 

на посаду у звiтному перiодi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 12. Попередня посада: ПАТ "СК "ГЛI", 

заступник Голови правлiння. Призначено на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

27.03.2017 р. безстроково. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Скрипник Василь Михайлович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1987 

5) освіта** 

вища 



6) стаж роботи (років)** 

8 

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

ПАТ "СК "ГЛI", заступник Голови правлiння 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

31.10.2016 безстроково 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства. Додаткова, крiм 

заробiтної плати, винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 

виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру заробiтної плати). Змiн у 

персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 8. 

Попередня посада: ПАТ "СК "ГЛI", заступник Голови правлiння. Призначено на посаду 

рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 31.10.2016 р. безстроково. Посадова особа не працює та не 

займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бiленко Андрiй Володимирович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1986 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

9 

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

ФОП 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.03.2017 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства. Додаткова 

винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась 

(посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру заробiтної плати). Обрано на посаду у 

звiтному перiодi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 

емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 9. Попередня посада: ФОП. Обрано на посаду 

рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 27.03.2017 р. строком на 3 роки.. Посадова особа не 



працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова 

Правлiння 
Бобан Борiслав  110 1 110 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 
Бардачова Iрина Петрiвна  0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Бiлецький Орест Юрiйович  0 0 0 0 0 0 

Голова 

Наглядової 

ради 

Солом'як Дмитро 

Володимирович 
 0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Шаповалов Iлля Сергiйович  0 0 0 0 0 0 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Любомiров Сергiй Олегович  0 0 0 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Леута Анастасiя Анатолiївна  106 0.9636 106 0 0 0 

Член 

Правлiння 
Бурмак Андрiй Володимирович  110 1 110 0 0 0 

Член 

Правлiння 
Скрипник Василь Михайлович  220 2 220 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Бiленко Андрiй Володимирович  0 0 0 0 0 0 

Усього 546 4.9636 546 0 0 0 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування юридичної особи 
Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами 

акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРIН ГЛОУБ 

ЕНТЕРПРАЙЗIС" 

40938366 

04070 Україна м. Київ 

Подiльський м. Київ вул. 

Набережно-Хрещатицька, 1 

10450 95 10450 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** 
Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами 

акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Усього 10450 95 10450 0 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
27.03.2017 

Кворум 

зборів** 
66.69 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання голови та членiв лiчильної 

комiсiї. 2. Про обрання головуючого та секретаря Рiчних Загальних Зборiв. 3. Про затвердження 

регламенту, порядку проведення Рiчних Загальних Зборiв та порядку голосування. 4. Звiт Правлiння 

Товариства за результатами дiяльностi у 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Правлiння Товариства. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства за результатами дiяльностi у 2016 роцi. 

Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства. 6. Звiт Ревiзiйної 

комiсiї за результатами дiяльностi у 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Ревiзiйної комiсiї Товариства. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за результатами дiяльностi 

у 2016 роцi. 8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства. 9. Про змiну мiсцезнаходження Товариства. 

10. Про припинення повноважень члена Правлiння Товариства. 11. Про обрання члена Правлiння 

Товариства. 12. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 13. Про обрання 

членiв Наглядової ради Товариства. 14. Про припинення повноважень та обрання членiв Ревiзiйної 

комiсiї Товариства. 15. Про змiну складу фiзичних осiб, якi мають право вчиняти дiї вiд iменi 

Товариства без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори тощо. 16. Про змiну iнформацiї для 

здiйснення зв'язку з Товариством. 17. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення 

його у новiй редакцiї. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: збори 

скликанi Наглядовою радою, порядок денний та проекти рiшень затвердженi Наглядовою радою, 

iнших пропозицiй не надходило. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних 

зборiв: збори рiчнi. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано Лiчильну комiсiю у 

складi двох осiб. 2. Обрано Голову та секретаря Загальних зборiв. 3. Затверджено регламент 

проведення Загальних зборiв. 4. Затверджено звiт Правлiння Товариства за результатами дiяльностi 

у 2016 роцi. 5. Затверджено звiт Наглядової Ради Товариства за результатами дiяльностi у 2016 роцi. 

6. Затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї за результатами дiяльностi у 2016 роцi. 7. Затверджено рiчний 

звiт Товариства за результатами дiяльностi у 2016 роцi. 8. Прийнято рiшення направити 

нерозподiлений прибуток Товариства за 2016 рiк на формування резервного капiталу. 9. Прийнято 

рiшення змiнити мiсцезнаходження Товариства. 10. Прийнято рiшення припинити повноваження 

члена Правлiння Товариства Штафiнського Андрiя Михайловича. 11. Прийнято рiшення обрати 

членом Правлiння Товариства Бурмака Андрiя Володимировича. 12. Прийнято рiшення припинити 

повноваження Наглядової ради Товариства. 13. Прийнято рiшення обрати до складу Наглядової ради 

Товариства Шаповалова Iллю Сергiйовича, Бiлецького Ореста Юрiйовича та Солом'яника Дмитра 

Володимировича. 14. Прийнято рiшення припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства та 

про обрання до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства Леуту Анастасiю Анатолiївну, Любомiрова 

Сергiя Олеговича та Бiленка Андрiя Володимировича. 15. Прийнято рiшення про виключення iз 

числа осiб, що мають право дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi, Штафiнського Андрiя 

Михайловича та Образцова Олексiя Сергiйовича, та про включення Бурмака Андрiя 

Володимировича та Скрипника Василя Михайловича. 16. Прийнято рiшення про змiну iнформацiї 

для здiйснення зв'язку з Товариством. 17. Прийнято рiшення про внесення змiн до статуту шляхом 

викладення його в новiй редакцiї, та визначено осiб, уповноважених на пiдписання нової редакцiї 

статуту та її реєстрацiю. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулись. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 



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 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000013304 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
1000 11000 11000000 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: на внутрiшнiх органiзованих ринках торгiвля не 

здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: на зовнiшнiх органiзованих ринках 

торгiвля не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: фактiв 

лiстингу/делiстингу не було. Мета додаткової емiсiї: додаткова емiсiя не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: розмiщення не було. 

  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
0 39 0 0 0 39 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 0 39 0 0 0 39 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 39 0 0 0 39 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): термiни та умови 

користування основними засобами Емiтентом не обмежувались. Первiсна вартiсть основних 

засобiв: 48 тис. грн. на початок та 90 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду. Ступiнь зносу основних 

засобiв: 100% на початок та 56,7% на кiнець звiтного перiоду. Ступiнь використання основних 

засобiв: 100% Сума нарахованого зносу: 48 тис. грн. на початок та 51 тис. грн. на кiнець звiтного 

перiоду. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: придбанням основних засобiв. 

Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 
X 0 X X 



за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у 

тому числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 55 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов’язання та забезпечення X 5176 X X 

Усього зобов’язань та забезпечень X 5231 X X 

Опис: д/н 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

27.03.2017 28.03.2017 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 
ТОВ "Мiжнародний Фiнансовий Аудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

37024556 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 
м. Київ, вул. Єфремова, 9, оф. 5 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення 

до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України 

4352 25.03.2010 

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** 

д/н д/н д/н д/н 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

326/4 

30.06.2016 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) 

За результатами аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк 

аудиторами зауважено наступне: 

- Пiд час виконання процедур адекватностi оцiнки Товариством 

iнших фiнансових iнвестицiй ми взяли пiд сумнiв припущення 

управлiнського персоналу щодо їх поточної справедливої вартостi. 

Оскiльки згiдно рiшень Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 14.06.2017 р. № 440 та вiд 17.10.2017 року № 

763, з пiдстав вiдкриття кримiнального впровадження, було 

зупинено внесення змiн до системи депозитарного облiку цiнних 

паперiв та заборонено здiйснювати облiк прав власностi на цiннi 

папери емiтентiв: ПрАТ «Енергiя Девелопмент» та ПАТ «Фiнансова 

Компанiя «Авангард». Загальна номiнальна вартiсть за даними 

депозитарної установи складає 781 138,0 грн.Наше професiйне 

судження за цим питанням ґрунтується на оцiнцi ризикiв 

фiнансового iнструменту, його прибутковостi, динамiцi та iнших 

факторах. Проте. iснують невизначеностi, пов’язанi з 

призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним 

керiвництву Товариства фактором, який може суттєво вплинути на 

оцiнку фiнансових iнструментiв та активiв Товариства в цiлому. 

Одночасно аудитори не мають достовiрної iнформацiї щодо подiй, 

якими викликанi певнi рiшення НКЦПФР щодо згаданих емiтентiв, i 

не мають змоги оцiнити справедливу вартiсть цих iнвестицiй та 

суттєвий вплив можливих змiн на фiнансову звiтнiсть Товариства. 



- Внаслiдок виявлення помилок у веденнi бухгалтерського облiку 

минулих перiодiв Управлiнським персоналом Товариства данi 

бухгалтерського облiку були вiдкоригованi та Фiнансова звiтнiсть 

станом на 31.12.2017р. була уточнена. Одночасно зауважуємо, що 

пропуски iнформацiї щодо подiй минулих перiодiв, виявленi пiсля 

подання фiнансової звiтностi, виправляють шляхом коригування 

сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року, а також 

повторно вiдображають у порiвняльнiй iнформацiї у промiжнiй та 

рiчнiй фiнансовiй звiтностi у вiдповiдних формах.  

- Аудитори зазначають, що в примiтках до рiчної фiнансової 

звiтностi станом на 31.12.2017 р. iнформацiя в окремих роздiлах 

Товариством розкрита не в повному обсязi, як цього вимагають 

МСФЗ. 

Проте, вплив неможливостi отримання достатнiх i належних 

аудиторських доказiв не є всеохоплюючими для фiнансової 

звiтностi. Аналiз наявних первинних документiв, описiв та 

облiкових записiв дає змогу стверджувати, що такi невiдповiдностi i 

вiдхилення, якi можуть бути з причин, вказаних в цьому параграфi, 

не є суттєвими i в цiлому не спотворюють фiнансовий стан 

Товариства. 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту 

(МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено 

в роздiлi Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

нашого звiту.  

Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з 

«Кодексом етики професiйних бухгалтерiв» Ради з Мiжнародних 

стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними 

вимогами, застосовуваними в Українi до нашого аудиту фiнансової 

звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих 

вимог та Кодексу РМСЕБ.  

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для висловлення нашої 

думки. 

Номер та дата договору на проведення аудиту 
35-06/143 

30.10.2017 

Дата початку та дата закінчення аудиту 
30.10.2017 

26.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 26.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
30000 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку у паспорті. 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2015 1 0 

2 2016 2 1 

3 2017 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 (запишіть): Виконавчий орган Так 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 

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

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток  X  

Бюлетенями (таємне голосування)   X 

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

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 зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (так/ні)  
Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій товариства 
д/н 

Інше (зазначити) д/н 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення 
д/н 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 
д/н 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 3 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 3 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) д/н 

 



д/н 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
1 

 

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)  д/н 

Інші (запишіть)  д/н 

 

д/н 

д/н 

 

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 (запишіть)  Наглядова рада вiдсутня. 

 

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): д/н  X 

 



Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової 

ради ознайомили з його правами та обов'язками  
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
 X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років? 1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 
Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні 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 Ні 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):  д/н 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так 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) д/н 

 

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)  д/н 

 

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) д/н 

 

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)  д/н 

 

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): д/н    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

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 

 

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 його 

оприлюднено: д/н  

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 

д/н 

Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

Метою дiяльностi Компанiї є надання страхових та пов'язаних зi страхуванням послуг на територiї 

України. Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть згiдно лiцензiї, виданою Державною комiсiєю з 

регулювання ринкiв фiнансових послуг України. Предметом безпосередньої дiяльностi Товариства 

є: страхування життя та накопичення; перестрахування; фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з 

формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність 

встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Протягом 2017 року вiдбувалися змiни в складi власникiв iстотної участi. Станом на кiнець 2017 

р. власником iстотної участi є ТОВ "Грiн Глоуб Ентерпрайзсiз", Україна, ЄДРПОУ 40938366, 

частка 95% 

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. 

У Товариства вiдсутнi факти порушення членами Наглядової ради та Правлiння ПрАТ "СК "ГЛI" 

внутрiшнiх правил, що призвело б до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам 

фiнансових послуг. 

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 2017 року заходи впливу до фiнансової установи органами державної влади не 

застосовувались. 

5. Вкажіть про 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 "ГЛI" протягом 2017 року 

здiйснювало формування страхових резервiв, якi розмiщенi в установах, що мають кредитний 

рейтинг, який вiдповiдає iнвестицiйному рiвню за нацiональною шкалою, визначеному 

законодавством України та пройшли процедуру лiстингу вiдповiдно до вимог законодавства 

України. ПрАТ "СК "ГЛI" здiйснює управлiння ризиками на основi наступних принципiв: 

Цiленаправленiсть – чiтке визначення цiлей управлiння ризиками, взаємопов’язане з визначеними 

цiлями Товариства. Стратегiя управлiння ризиками стала складовою стратегiї управлiння 

Товариства. Комплекснiсть – оцiнка i управлiння системою ризикiв здiйснюється з врахуванням 

виявленого взаємозв’язку окремих i iнтегрованих ризикiв (здiйснюється розширений комплексний 

ризик-менеджмент). Системнiсть - управлiння ризиками координується Головою Правлiння i 

здiйснюється вiдповiдальним працiвником Страховика, що виконує функцiї оцiнки ризикiв. 

Непереривнiсть – управлiння ризиками є непереривним i здiйснюється на всiх рiвнях управлiння 

Товариства, повинно бути об’єктивним та незалежним вiд бажання менеджерiв. ПрАТ "СК "ГЛI" 

у щоденнiй дiяльностi застосовує наступнi методи нейтралiзацiї ризикiв: - уникнення ризику; - 

лiмiтування; - самострахування; - диверсифiкацiя. 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. 

Внутрiшнiм аудитором постiйно здiйснюється контроль за операцiйною та фiнансово-

господарською дiяльнiстю Товариства, а саме за: - органiзацiєю страхування, дотримання вимог 

страхового законодавства в частинi оформлення страхової документацiї, дотримання тарифної 

полiтики, забезпечення порядку оприбуткування страхових платежiв тощо; - дотриманням вимог 

Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних 

злочинним шляхом або фiнансуванню тероризму"; - органiзацiю та веденням бухгалтерського 

облiку, зокрема контроль за наявнiстю, своєчаснiстю та якiстю оформлення первинних документiв, 

контроль витрат за господарськими операцiями та використання коштiв Товариства тощо; - та 

iншими питаннями. Дiяльнiсть внутрiшнього аудитора Товариства базується на принципах 

чесностi, об’єктивностi, конфiденцiйностi, професiйної компетентностi. У своїй роботi внутрiшнiй 

аудитор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями Наглядової 

Ради та Правлiнням, iншими регулятивними актами Товариства, стандартами професiйної 

дiяльностi Iнституту внутрiшнiх аудиторiв, iншими нормативними та регулювальними актами. 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

Вiдчуження активiв протягом 2017 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 2017 роцi купiвля та 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. 

Пов'язаними особами для Товариства є: юридична особа ТОВ "ГРIН ГЛОУБ ЕНТЕРПРАЙЗСIЗ" 

(ЄДРПОУ 40938366, мiсцезнаходження: 04073, мiсто Київ, вул. Кирилiвська, будинок 160-Б, офiс 

40) - акцiонер Товариства, частка якого становить 95,0 та складає 10450,0 тис.грн. у статутному 

капiталi Товариства. Протягом 2017 року Товариством був укладений договiр суборенди 

нежитлового примiщення № 01/03 вiд 01.03.2017 року за ринковою вартiстю, яка становить 121,50 

грн. за 1 кв.м. площi. Обсяг наданих послуг з суборенди та вiдшкодування комунальних послуг за 

2017 рiк становить 263 тис. грн. 



10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту). 

Аудиторський висновок для Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання в сферi 

ринкiв фiнансових послуг, пiдготовлений згiдно Розпорядження Державної комiсiї з регулювання 

ринкiв фiнансових послуг України вiд 3 лютого 2004 року N 39 "Про затвердження Порядку 

складання звiтних даних страховикiв" та Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 24.11.2016 р. № 

2924 "Про затвердження Змiн до 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) 

Аудиторська фiрма "Мiжнародний фiнансовий аудит" в виглядi ТОВ, Свiдоцтво про внесення до 

Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №4352 видане Рiшенням Аудиторської палати України за 

№212/4 вiд 25 березня 2010 року, дiйсне до 26 березня 2020 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: 

№000121 вiд 10.01.2017, термiн дiйсне до 26.03.2020 року. Прiзвище, iм’я, по батьковi аудиторiв, 

що брали участь в аудитi; номер, серiя, дата видачi сертифiкатiв аудитора, виданих АПУ: Арцев 

Мирослав Юхимивич, сертифiкат аудитора серiя "А" № 005664 вiд 29.04.2004 р. , термiн дiї до 

29.04.2019 р. - Шпаковська Тетяна Леонiдiвна, сертифiкат аудитора серiя "А", №003342 вiд 26.03. 

Мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсцезнаходження: 03179, м. Київ, вул. 

Академiка Євремова,9 кв.5 Реєстрацiйнi данi: Запис у Єдиному державному реєстрi про 

проведення реєстрацiї юридичної особи, дата проведення реєстрацiї – 15.03.2010, номер запису в 

Єдиному державному реєстрi юридичних осiб 1 073 102 0000 018 639 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

загальний стаж аудиторської діяльності; 

Загальний стаж аудиторської дiяльностi – 7 рокiв 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі; 

1 рiк 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року; 

Немає 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора; 

Немає 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років; 

Протягом 2013-2016 рокiв аудиторськi послуги ПРАТ "СК "ГЛI" надавала Аудиторська фiрма 

"Респект" в виглядi ТОВ, яка має Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та 

аудиторiв №0135 видане Рiшенням Аудиторської палати України за №98 вiд 26 сiчня 2001 року. У 

звiтному роцi аудиторськi послуги надає Аудиторська фiрма "Мiжнародний фiнансовий аудит" в 

виглядi ТОВ 

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 

факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським 

висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових 

послуг. 

Стягнення до аудитора Аудиторською палатою України не застосовувались. 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 



наявність механізму розгляду скарг; 

Розгляд скарг в ПрАТ "СК "ГЛI" здiйснюється у вiдповiдностi до Закону України "Про захист прав 

споживачiв" вiд 12.05.1991 року № 1023-XII у редакцiї Закону України вiд 01.12.2005 року № 3161-

IV; Цивiльного кодексу, Господарського кодексу, iнших актiв законодавства, якi мiстять 

положення, що стосуються захисту прав споживачiв 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги; 

Голова Правлiння – Бобан Борiслав 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових 

послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); 

Стосовно надання фiнансових послуг на адресу Компанiї протягом звiтного року скарг не 

надходило 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

За звiтний перiод позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг ПрАТ "СК "ГЛI" не було 

 

 

 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС" 

за ЄДРПОУ 34981210 

Територія  за КОАТУУ 8038000000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 111 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 65.11 

Середня кількість 

працівників 
11  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 

вул. Кирилiвська, 160 Б, оф. 40, м. Київ, 

Подiльський, 04073, Україна, (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 31.12.2017 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 1 8 0 

первісна вартість 1001 96 105 0 

накопичена амортизація 1002 95 97 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 0 39 0 

первісна вартість 1011 48 90 0 

знос 1012 48 51 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 12192 10611 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 12193 10658 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 52 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 235 1109 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 0 1 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 0 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 70 608 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 690 5184 0 

Готівка 1166 189 0 0 

Рахунки в банках 1167 501 5184 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 



резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 997 6954 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 13190 17612 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 11000 11000 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 1 1 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 56 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1332 1324 0 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 12333 12381 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 30 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 30 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 709 3687 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 709 3686 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 1 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 



інші страхові резерви; (на початок звітного 

періоду) 
1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 709 3717 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 0 62 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 14 55 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 13 55 0 

за розрахунками зі страхування 1625 2 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 8 0 0 

за одержаними авансами 1635 0 859 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 538 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 124 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 148 1514 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 13190 17612 0 

 

Примітки д/н 

Керівник Бобан Борiслав 

Головний бухгалтер Бардачова Iрина Петрiвна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС" 

за ЄДРПОУ 34981210 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 9489 124 

Премії підписані, валова сума 2011 9489 124 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 48 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

9441 

 

124 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 -2977 -90 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -1 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -1 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 19 1 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1443 ) ( 167 ) 

Витрати на збут 2150 ( 6536 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 3199 ) ( 0 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 3081 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( 4696 ) ( 132 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 63 0 

Інші доходи 2240 16806 1718 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 12000 ) ( 1518 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

173 

 

68 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -55 -12 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

118 

 

56 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 118 56 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 143 0 

Витрати на оплату праці 2505 435 47 

Відрахування на соціальні заходи 2510 96 13 



Амортизація 2515 5 3 

Інші операційні витрати 2520 7418 104 

Разом 2550 8097 167 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 11000 11000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 11000 11000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки д/н 

Керівник Бобан Борiслав 

Головний бухгалтер Бардачова Iрина Петрiвна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС" 

за ЄДРПОУ 34981210 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

0 

 

0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 989 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських 

винагород 
3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 8496 1 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 928 1233 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 735 ) 

 

( 1179 ) 

Праці 3105 ( 358 ) ( 30 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 95 ) ( 10 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 101 ) ( 6 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 13 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 130 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 7580 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 118 ) ( 452 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1296 -443 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 5398 1200 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 63 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 2213 ) ( 700 ) 

необоротних активів 3260 ( 50 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 3198 500 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 4494 57 

Залишок коштів на початок року 3405 690 633 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 5184 690 

 

Примітки д/н 

Керівник Бобан Борiслав 

Головний бухгалтер Бардачова Iрина Петрiвна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС" 

за ЄДРПОУ 34981210 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500     

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505  X  X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510     

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515     

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та 

інших негрошових операцій 

3520     

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521     

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522     

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523     

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524     

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526     

Фінансові витрати 3540 X  X  

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550     

Збільшення (зменшення) запасів 3551     

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552     



Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553     

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554     

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556     

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557     

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560     

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570     

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, 

послуги 

3561     

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

бюджетом 

3562     

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками зі 

страхування 

3563     

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

оплати праці 

3564     

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566     

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567     

Сплачений податок на прибуток 3580 X  X  

Сплачені відсотки 3585 X  X  

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195     

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200  X  X 

необоротних активів 3205  X  X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215  X  X 

дивідендів 3220  X  X 

Надходження від деривативів 3225  X  X 

Надходження від погашення 

позик 
3230  X  X 



Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235  X  X 

Інші надходження 3250  X  X 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X  X ( ) 

необоротних активів 3260 X  X  

Виплати за деривативами 3270 X  X  

Витрачання на надання позик 3275 X  X  

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X  X  

Інші платежі 3290 X  X  

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295     

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300  X  X 

Отримання позик 3305  X  X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310  X  X 

Інші надходження 3340  X  X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X  X  

Погашення позик 3350 X  X  

Сплату дивідендів 3355 X  X  

Витрачання на сплату відсотків 3360 X  X  

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X  X  

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X  X  

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X  X  

Інші платежі 3390 X  X  

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395     

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400     

Залишок коштів на початок року 3405  X  X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410     

Залишок коштів на кінець року 3415     

 

Примітки  

Керівник  



Головний бухгалтер  



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС" 
за ЄДРПОУ 34981210 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 11000 0 1 0 1332 0 0 12333 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 11000 0 1 0 1332 0 0 12333 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 118 0 0 118 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 56 -56 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 



Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

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

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 -70 0 0 -70 

Придбання 

(продаж) 
4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



неконтрольованої 

частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 56 -8 0 0 48 

Залишок на 

кінець року 
4300 11000 0 1 56 1324 0 0 12381 

 

Примітки д/н 

Керівник Бобан Борiслав 

Головний бухгалтер Бардачова Iрина Петрiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Примiтки до фiнансових звiтiв  

за рiк, який закiнчився 31 грудня 2017 року 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

«ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС» 

ЄДРПОУ 34981210 

1. IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ 

Повна назва товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

«ГРIНВУД ЛАЙФ IНШУРАНС» 

Скорочена назва товариства: ПрАТ « СК «ГЛI» 

Код ЄДРПОУ: 34981210 

Органiзацiйно-правова форма  

товариства: Акцiонерне товариство 

Дата проведення державної реєстрацiї (створення): Єдиний державний реєстр юридичних осiб, 

фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань 26.03.2007р. 

Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР: 1 070 102 0000 027205. 

Мiсцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Кирилiвська , будинок 160-б, четвертий поверх, офiс 40 

Чисельнiсть працiвникiв: 11 (Одинадцять) 

Кiлькiсть та склад учасникiв станом на 31.12.2017р. 9 (Дев’ять) 

Вiдповiдальнi особи Бобан Борiслав. - Голова правлiння 

Бардачова I.П. – Головний бухгалтер 

Наявнiсть вiдокремлених пiдроздiлiв Вiдокремлених пiдроздiлiв не має 

 

 

Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi:  

№ розпорядження Нацкомфiнпослуг Лiцензований вид дiяльностi Дата видачi лiцензiї Дата 

закiнчення дiї лiцензiї 

Провадження страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування:  

№2878 вiд 17.11.2016р. Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування життя 17.11.2016 

безстроково 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ«ГРIНВУД ЛАЙФ 

IНШУРАНС» (надалi по тексту «Товариство») є одержання прибутку шляхом надання послуг по 

забезпеченню усiх видiв страхового захисту майнових iнтересiв громадян та здiйснення 

фiнансової дiяльностi в межах, визначених чинним законодавством. 

Предметом дiяльностi Товариства є здiйснення страхування життя, перестрахування i фiнансова 

дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. 

Товариство здiйснює усi види добровiльного страхування життя, недержавного пенсiйного 

забезпечення та перестрахування згiдно з чинним законодавством України, на якi воно отримало 

лiцензiю. Фiнансовою дiяльнiстю Товариства є фiнансовi вкладення у депозити банкiв, акцiї та 

iншi цiннi папери. Товариство здiйснює iншi види фiнансової дiяльностi в порядку, визначеному 

чинним законодавством.  

2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

2.1.Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ 

Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з 

метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових 

потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при 

прийняттi ними економiчних рiшень. 

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової 



звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та 

Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 

(РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2017 року, що офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi 

Мiнiстерства фiнансiв України. 

Згiдно ст.12 Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" 

Товариство складає звiтнiсть за МСФЗ. 

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм 

вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2017 року, 

дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, 

доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. 

При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних 

законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 

складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 

 

2.2. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi 

В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено 

такi стандарти як МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» та МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного 

регулювання», якi набувають чинностi 01 сiчня 2018 року.  

Також Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку внесено змiни в такi стандарти як:  

МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покупцями» - набуває чинностi 01.01.2018р.; 

МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» - набуває чинностi 01.01.2018р.; 

МСФЗ 16 «Оренда» - набуває чинностi 01.01.2019р. 

Вищевказанi стандарти за рiшенням керiвництва Товариства до дати набуття ними чинностi не 

застосовуються. 

КРМФЗ (IFRIC) 22 «Вплив змiн валютних курсiв за авансами» (випущений в груднi 2016 року i 

застосовується для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї 

дати) роз’яснює порядок визначення застосовуваних валютних курсiв при первiсному визнаннi 

отриманих та виданих авансiв. 

Змiни до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основi акцiй» (випущенi в червнi 2016 року i 

застосовуються для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї 

дати). Поправки роз’яснюють порядок облiку змiн умов винагороди на основi акцiй i зобов’язання 

по сплатi податку, утриманого iз суми наданого винагороди на основi акцiй. 

Змiни в МСФЗ (IFRS) 4 «Страховi контракти» (випущенi у вереснi 2016 року i застосовуються для 

рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати) стосуються 

питань одночасного застосування МСФЗ (IFRS) 4 «Страховi контракти» i МСФЗ (IFRS) 9 

«Фiнансовi iнструменти». 

Змiни в МСФЗ (IAS) 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть» (випущенi в груднi 2016 року i 

застосовуються для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї 

дати). Змiни встановлюють бiльш чiткi вимоги до визначення принципiв вiднесення i припинення 

вiднесення майна до iнвестицiйної нерухомостi. 

Що стосується МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клiєнтами»  

МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 i передбачає нову модель, що включає п'ять етапiв, 

яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клiєнтами. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 

виручка визнається за сумою, яка вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує 

отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг клiєнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 

передбачають бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i визнання виручки. Новий стандарт по 

виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi дiючi вимоги до визнання виручки 

згiдно з МСФЗ. Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 

сiчня 2018 року, ретроспективно в повному обсязi або з використанням модифiкованого 

ретроспективного пiдходу, при цьому допускається дострокове застосування. В даний час 

Товариство оцiнює вплив МСФЗ (IFRS) 15 i планує застосувати новий стандарт на вiдповiдну дату 

вступу в силу. 

Що стосується МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» 



МСФЗ 9 в поточнiй редакцiї, що вiдображає результати першого етапу проекту Ради з МСФЗ по 

замiнi МСФЗ 39, застосовується щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв та фiнансових 

зобов'язань, як вони визначенi в МСФЗ 39. 

Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та облiку хеджування. 

Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. 

Застосування МСФЗ (IFRS) 9 зробить вплив на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв 

Товариства, але не зробить вплив на класифiкацiю та оцiнку фiнансових зобов'язань. Набувають 

чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня 2018 року, дозволяється 

дострокове застосування. В даний час Товариство оцiнює вплив МСФЗ (IFRS) 9 i планує 

застосувати новий стандарт на вiдповiдну дату вступу в силу. 

Що стосується МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 

МСФЗ 16 скасовує поточну подвiйну модель облiку оренди орендарями, вiдповiдно до якої 

договори фiнансової оренди вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан, а договори операцiйної 

оренди не вiдображаються. Замiсть неї вводиться єдина модель вiдображення всiх договорiв 

оренди в звiтi про фiнансовий стан в порядку, схожому з поточним порядком облiку договорiв 

фiнансової оренди. МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття 

iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням 

єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для 

фiнансової оренди.  

Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв – що до оренди активiв з низькою 

вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (тобто оренди зi 

строком не бiльше12мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо 

орендних платежiв (тобто зобов'язання по орендi), а також актив, який представляє право 

користування базовим активом протягом термiну оренди (тобто актив у формi права 

користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по 

орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в формi права користування. 

Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання з оренди при настаннi певної подiї 

(наприклад, змiнi термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу 

або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв).У бiльшостi випадкiв орендар 

буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання з оренди в якостi коригування активу в формi 

права користування. 

МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в 

порiвняннi з МСФЗ (IAS) 17. МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не 

ранiше дати застосування органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний 

стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного 

пiдходу. Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення. 

В даний час Товариство оцiнює вплив МСФЗ (IFRS) 16 i планує застосувати новий стандарт на 

вiдповiдну дату вступу в силу. 

За рiшенням керiвництва Компанiї МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», МСФЗ 15 «Виручка 

по договорах з покупцями», МСФЗ 16 «Оренда» до дати набуття чинностi не застосовуються. На 

даний час керiвництво Компанiї оцiнює вплив даних стандартiв на свою фiнансову звiтнiсть. 

Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв – що до оренди активiв з низькою 

вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (тобто оренди зi 

строком не бiльше12мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо 

орендних платежiв (тобто зобов'язання по орендi), а також актив, який представляє право 

користування базовим активом протягом термiну оренди (тобто актив у формi права 

користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по 

орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в формi права користування. 

Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання з оренди при настаннi певної подiї 

(наприклад, змiнi термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу 

або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв).У бiльшостi випадкiв орендар 

буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання з оренди в якостi коригування активу в формi 



права користування. 

МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в 

порiвняннi з МСФЗ (IAS) 17. МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не 

ранiше дати застосування органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний 

стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного 

пiдходу. Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення. 

В даний час Товариство оцiнює вплив МСФЗ (IFRS) 16 i планує застосувати новий стандарт на 

вiдповiдну дату вступу в силу. 

За рiшенням керiвництва Компанiї МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», МСФЗ 15 «Виручка 

по договорах з покупцями», МСФЗ 16 «Оренда» до дати набуття чинностi не застосовуються. На 

даний час керiвництво Компанiї оцiнює вплив даних стандартiв на свою фiнансову звiтнiсть. 

2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення. 

Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України – 

гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. 

2.3. Припущення про безперервнiсть дiяльностi  

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, 

вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної 

дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому 

випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської 

дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 

2.4. Звiтний перiод фiнансової звiтностi 

Звiтним перiодом, за який сформована фiнансова звiтнiсть Товариства, є перiод з 01.01.2017 року 

по 31.12.2017 року. 

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi Товариства. Фiнансова 

звiтнiсть достовiрно вiдображає фiнансове положення Товариства на 31 грудня 2017 року, 

результати її господарської дiяльностi i потоки грошових коштiв за 2017 рiк вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).  

Керiвництво пiдтверджує, що вiдповiдна облiкова полiтика була послiдовно застосована. В ходi 

пiдготовки фiнансової звiтностi були зробленi справедливi думки i оцiнки. Керiвництво також 

пiдтверджує, що фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi 

дiяльностi.  

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за ведення бухгалтерського облiку належним чином, за 

вживання розумних заходiв для захисту активiв Товариства, а також за запобiгання i виявлення 

шахрайства i iнших порушень. Воно також несе вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть Товариства 

вiдповiдно до законодавства України. 

2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником 

Товариства 26 лютого 2018 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити 

змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску. 

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi ПрАТ «СК «ГЛI». Фiнансова 

звiтнiсть достовiрно вiдображає фiнансове положення ПрАТ «СК «ГЛI» на 31 грудня 2017 року, 

результати її господарської дiяльностi i потоки грошових коштiв за 2017 рiк вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).  

Керiвництво пiдтверджує, що вiдповiдна облiкова полiтика була послiдовно застосована. В ходi 

пiдготовки фiнансової звiтностi ПрАТ «СК «ГЛI». були зробленi справедливi думки i оцiнки. 

Керiвництво також пiдтверджує, що фiнансова звiтнiсть ПрАТ «СК «ГЛI». була пiдготовлена на 

основi принципу безперервностi дiяльностi.  

Керiвництво ПрАТ «СК «ГЛI». несе вiдповiдальнiсть за ведення бухгалтерського облiку належним 

чином, за вживання розумних заходiв для захисту активiв Товариства, а також за запобiгання i 

виявлення шахрайства i iнших порушень. Воно також несе вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть ПрАТ 

«СК «ГЛI». вiдповiдно до законодавства України. 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ«ГРIНВУД ЛАЙФ 



IНШУРАНС» в 2017 роцi очолював Голова правлiння. ПрАТ «СК «ГЛI» регулярно iнформувала 

Наглядову Раду про процеси, що вiдбуваються i надавала всi необхiднi пояснення.  

Керiвництво вiдповiдає за ведення бухгалтерського облiку, вiдображення в бухгалтерському 

облiку угод вiдповiдно до регулюючих нормам бухгалтерського облiку, за збереження активiв 

Товариства, а також за запобiгання шахрайства й iнших нечесних дiй. 

Керiвництво вiдповiдає за складання рiчного звiту Товариства за 2017 рiк, у якому вiдображається 

дiяльнiсть за перiод з 01сiчня 2017 року до 31 грудня 2017 року. Рiчний звiт Товариства 

складений, ґрунтуючись на обмiркованих рiшеннях i припущеннях керiвництва. 

Керiвництво пiдтверджує дотримання вимог законодавства України й пiдготовку фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi. Керiвництву не вiдомi якi-небудь 

важливi подiї пiсля звiтної дати, якi не були б вiдображенi в даному звiтi i якi могли б вплинути на 

подальшу дiяльнiсть Страховика й оцiнку рiчного звiту 

Продовження тексту приміток 

3. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

3.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi  

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за 

справедливою вартiстю iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається за справедливою вартiстю 

вiдповiдно до МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть», та оцiнки за справедливою вартiстю окремих 

фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», з використанням 

методiв оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 «Оцiнки за справедливою 

вартiстю». Такi методи оцiнки включають використання бiржових котирувань або даних про 

поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих 

грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливої вартостi. Передбачувана справедлива 

вартiсть фiнансових активiв i зобов’язань визначається з використанням наявної iнформацiї про 

ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.  

3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик 

3.2.1. Основа формування облiкових полiтик 

Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi 

суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить 

облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка 

мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони 

застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до 

вимог МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» та iнших чинних 

МСФЗ. 

Активи, зобов’язання та власний капiтал вiдображенi на Балансi Товариства станом на 31.12.2017 

р. згiдно «Положенню про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику», яка 

затверджена Наказом №02/01/1 вiд 02.01.2013 року «Про встановлення облiкової полiтики 

пiдприємства» . 

Статтi фiнансової звiтностi сформованi Товариством з урахуванням суттєвостi.  

Для визначення суттєвостi окремих операцiй об'єктiв облiку, що вiдносяться до активiв, 

зобов'язань i власного капiталу для вiдображення у фiнансовiй звiтностi за порiг суттєвостi 

приймається величина у 5 вiдсотки вiд пiдсумку вiдповiдно всiх активiв, всiх зобов’язань i 

власного капiталу за балансом без внутрiшнiх розрахункiв.  

Для визначення суттєвостi окремих видiв доходiв i витрат порiг суттєвостi приймається величина 

у 2 вiдсоткам чистого прибутку (збитку) звiтного перiоду.  

3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках 

Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших 

подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, 

для яких iншi полiтики можуть бути доречними. 

Товариство не застосовувало змiни в облiкових полiтиках в 2017 роцi порiвняно iз облiковими 

полiтиками, якi Товариство використовувало для складання фiнансової звiтностi за попереднi 



перiоди. 

3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв 

Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим 

НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». 

ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН на 31 грудня 2017 року 

в тис. грн. 

пункт примiток 31 грудня 2016 31 грудня 2017 

1 2 3 4 

АКТИВИ  

Непоточнi активи  

Нематерiальнi активи 7.13 1 8 

Основнi засоби 7.14 0 39 

Iнвестицiї, за методом участi в капiталi - - 

Iншi фiнансовi iнвестицiї 7.15 12 192 10 611 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть - - 

Iнвестицiйна нерухомiсть - - 

 

Поточнi активи  

Запаси 7.16. 0 52 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 7.17 235 1109 

iнша дебiторська заборгованiсть . 2 0 

Дебiторська заборгованiсть з а розрахунками з бюджетом 0 1 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 7.18 70 608 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 7.19. 690 5184 

 

 

Усього активи 13190 17612 

Власний капiтал та зобов'язання  

Власний капiтал  

Статутний капiтал 7.20. 11000 11000 

Додатковий капiтал 1 1 

Резервний капiтал 56 

Нерозподiленi прибутки 1332 1324 

Усього капiтал 12333 12381 

Довгостроковi зобов’язання та забезпечення 7.21  

Забезпечення витрат персоналу 0 30 

Страховi резерви 709 3687 

 

Поточнi зобов'язання  

Поточна заборгованiсть за товари, роботи, послуги 0 62 

Поточна заборгованiсть з бюджетом 7.22 14 55 

Оплата працi 8  

Розрахунки iз страхування 2  

Поточна заборгованiсть з одержаних авансiв 7,23 0 859 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 7.23 0 538 

Iнша поточна заборгованiсть 124 0 

 

Всього зобов'язань 148 1514 

Разом власний капiтал та зобов'язання 13190 17612 

ЗВIТ ПРО СУКУПНI ДОХОДИ 

за рiк, що закiнчися 31 грудня 2017 року 

в тис. грн. 

Примiтки Рiк, що закiнчився 31 грудня 



2017 2016 

1 2 3 4 

Чистi заробленi страховi премiї 7.1 9489 124 

Премiї пiдписанi, валова сума 7.2 9489 

124 

Змiна резерву незароблених премiй, валова сума 0 0 

Змiна частки перестраховикiв у резервах незароблених премiй, валова сума 0 0 

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 7.4 48 0 

Валовий прибуток, збиток (7.1 – 7.4) 9441 124 

Дохiд вiд змiни iнших страхових резервiв -2977 -90 

Змiна iнших страхових резервiв -1 0 

Змiни частки перестраховикiв у iнших страхових резервах 0 0 

Iншi операцiйнi доходи 7.5 19 1 

Iншi доходи 7.6 16806 1718 

Витрати на збут 7.8 6536 0 

Адмiнiстративнi витрати 7.9 1443 167 

Iншi витрати 7.7 12000 1518 

Фiнансовi доходи 7.10 63 0 

Iншi операцiйнi витрати 7.11 3199 0 

Витрати вiд змiни вартостi активiв , якi оцiнюються за справедливою вартiстю 3081  

Прибуток до оподаткування 173 68 

Витрати з податку на прибуток 7.12 55 12 

Прибуток вiд дiяльностi, що триває  

ПРИБУТОК ЗА РIК 118 56 

Iншi сукупнi прибутки  

Переоцiнка iнвестицiй, доступних для продажу  

УСЬОГО:  

СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ЗА РIК 118 56 

 

ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ 

за рiк, що закiнчися 31 грудня 2017 року 

(прямим методом) 

в тис. грн. 

Примiтки За рiк, що закiнчився 31 грудня 

2017 2016 

1 2 3 4 

1. Операцiйна дiяльнiсть  

Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 989 0 

Надходження страхових премiй 8496 1 

Iншi надходження 928 1233 

Витрачання: за товари, роботи, послуги 735 1179 

Оплата працi 358 30 

Податок на прибуток 13 0 

Iншi податки i збори 196 16 

Повернення авансiв 130  

Витрачання за страховими контрактами 7580 0 

Iншi витрачання 118 452 

Чистий рух вiд операцiйної дiяльностi 1296 -443 

2. iнвестицiйна дiяльнiсть  

Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй 5398 1200 

Отриманi вiдсотки за депозитами 63 0 

Придбання необоротних активiв 0 0 

Придбання фiнансових iнвестицiй 2213 700 



Придбання необоротних активiв 50 0 

Iншi надходження 0 0 

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3198 500 

Надходження вiд власного капiталу 0 

Iншi надходження 0 

Чистий рух вiд фiнансової дiяльностi 0 0 

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 4494 57 

Залишок грошових коштiв на початок перiоду 690 633 

Залишок грошових коштiв на кiнець перiоду 5184 690 

ЗВIТ ПРО ЗМIНИ В КАПIТАЛI 

за рiк, що закiнчися 31 грудня 2017 року 

в тис. грн. 

Вкладений акцiонерний капiтал Додатковий капiтал Резервний капiтал Не-розподiлений прибуток/ 

збиток Iншi резерви Усього власний капiтал 

Залишок на 31 грудня 2015 року 11000 1 1276 12277 

Внески до статутного капiталу за 2016 р. 0 0 0 0 

Усього сукупний прибуток за 2016 р. 0 0 56 56 

Залишок на 31грудня 2016р. 11 000 1 1332 12 333 

Усього сукупний прибуток за 2017 рiк 118 118 

Вiдрахування до резервного капiталу 56 -56 0 

Iншi змiни в капiталi -70 -70 

Разом змiн у капiталi 56 -8 48 

Залишок на 31 грудня 2017 року 11 000 1 56 1324 12 381 

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв 

3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 

Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв: 

• фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку; 

• фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. 

Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань: 

• фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю; 

• фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку. 

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у 

вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 

3.3.2. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами. 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється 

у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України (НБУ). 

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у 

випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути 

класифiкованi у складi поточної дебiторської заборгованостi. У випадку прийняття НБУ рiшення 

про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, 

визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду. 

3.3.3. Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська та кредиторська заборгованiсть по страхуванню 

Операцiйна дебiторська заборгованiсть – це заборгованiсть, яка виникає в процесi страхової 

дiяльностi компанiї за умови пiдписання договору та внесення коштiв.  

Не операцiйна дебiторська заборгованiсть виникає вiд операцiй, не пов'язаних зi страховою 

дiяльнiстю Товариства. До неї вiдносяться заборгованiсть за частками страхових вiдшкодувань, 



позик та аванси рiзним органiзацiям 

Суми вiд страхувальникiв, агентiв i перестрахувальникiв є фiнансовими iнструментами, якi 

вiдносяться до дебiторської або кредиторської заборгованостi по страхуванню. Дебiторська 

заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх 

економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити. В балансi дебiторську заборгованiсть за 

товари, роботи, послуги, визначаються за iсторичною вартiстю. 

Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова 

вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням резерву сумнiвних боргiв. 

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою 

вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми 

резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та 

вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для 

фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки 

окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними – за кожним 

дебiтором. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi 

свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї 

непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи 

дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як 

збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або 

географiчному регiонi. 

Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд 

зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка 

вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення 

корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку 

чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за 

рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка 

дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату 

оцiнки. У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну 

дату, такi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду. 

Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки 

окремих дебiторiв. 

Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд 

зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка 

вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення 

корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. У разi неможливостi повернення 

дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв 

вiд зменшення корисностi. 

3.3.4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку 

До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiї та паї (частки) господарських товариств. 

Товариство у звiтному перiодi не придбавало цiнних паперiв (акцiй, облiгацiй, iнвестицiйних 

сертифiкатiв, iншi) та корпоративних прав (частки). 

Станом на 31 грудня 2017 року на балансi Товариства фiнансовi активи, якi б оцiнювалися за 

справедливою вартiстю, не облiковуються. 

3.3.5. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю: 

До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить: 

торгову дебiторську заборгованiсть; 

дебiторську заборгованiсть за операцiями видачi позик; 

грошовi кошти та їх еквiваленти; 

iншi фiнансовi активи. 

Визначення амортизованої собiвартостi фiнансових iнструментiв згiдно облiкової полiтики, 



Товариство застосовує методу ефективної ставки вiдсотка (далi - метод ЕСВ). Метод ЕСВ 

застосовується до фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань з термiном погашення бiльш 

одного року на момент первинного визнання. При цьому для розрахунку амортизованої 

собiвартостi виходячи з очiкуваних грошових потокiв i термiну звернення фiнансових активiв i 

фiнансових зобов'язань використовується ЕСВ, розрахований при первiсному визнаннi. До 

фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, термiн погашення яких менш одного року при їх 

первинному визнаннi, включаючи фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання, дата погашення яких 

доводиться на iнший звiтний рiк, Товариство метод ЕСВ не застосовує, так як наслiдки 

дисконтування не iстотнi. 

3.3.6. Зобов'язання. Кредити банкiв 

Поточнi зобов’язання – це зобов’язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених 

ознак: 

• Товариство сподiвається погасити зобов’язання або зобов’язання пiдлягає погашенню протягом 

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 

• Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов’язання протягом 

щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Поточнi зобов’язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання 

зобов’язань. Товариство не має кредитiв банку. 

3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв 

3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв 

Основнi засоби Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi 

засоби». 

Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство 

отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути 

достовiрно визначена. До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi пiдприємство 

утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, 

здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних 

функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або 

операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк).  

Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за iсторичною 

вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Амортизацiя основних 

засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного 

об'єкта основних засобiв.  

Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв не розраховується i з метою амортизацiї 

приймається рiвною нулю. 

Термiни амортизацiї, якi приблизно вiдповiдають розрахунковим термiнами корисного 

використання вiдповiдних активiв, наводяться в таблицi нижче: 

Строк корисного використання, рокiв Метод нарахування амортизацiї 

Машини та обладнання 5-15 Прямолiнiйний 

Будiвлi 10-80 Прямолiнiйний 

Транспортнi засоби 5-15 Прямолiнiйний 

Iншi основнi засоби 3-15 Прямолiнiйний 

3.4.2. Подальшi витрати. 

Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи 

збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi 

подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 

3.4.3. Амортизацiя основних засобiв. 

Компанiя починає амортизацiю активу, з мiсяця, коли вiн стає придатним для використання, тобто 

коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до 

експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом. Придатнiсть об’єкта до 

використання пiдтверджується актом приймання-передачi (внутрiшнього перемiщення) типова 

форма 0З-1 (наказ Мiнiстерства Статистики України вiд 29.12.1995 р. № 352), який затверджується 



Генеральним директором Товариства.  

Амортизацiйнi вiдрахування за кожен перiод Товариство визнає у прибутку чи збитку, якщо вони 

не включенi до балансової вартостi iншого активу.  

Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив 

класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.  

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного 

використання. 

3.4.4. Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя 

нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу. Нематерiальнi 

активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються 

протягом термiну чинностi цих прав. 

На дату звiту нематерiальнi активи враховуються за моделлю первiсної вартостi з урахуванням 

можливого зменшення корисностi вiдповiдно до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв». 

Об'єктами нематерiальних активiв є: 

- лiцензiя на проведення страхової дiяльностi Лiцензiя Товариства безстроковi - нематерiальний 

актив з невизначеним строком корисної експлуатацiї — не амортизується.  

- комп'ютернi програми, якi враховуються за собiвартiстю ,що включає вартiсть придбання й 

установки, за винятком накопиченого зношування й збиткiв вiд знецiнення. Амортизацiя 

розраховується лiнiйним методом. 

На кiнець кожного звiтного перiоду оцiнюємо здатнiсть нематерiального активу генерувати 

достатнi майбутнi економiчнi вигоди для вiдшкодування його балансової вартостi протягом 

використання.  

3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв 

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може 

зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного 

вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його 

балансової вартостi. Таке зменшення визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не 

облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, 

визнаний для активу в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися 

попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання 

збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах 

з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй 

основi протягом строку корисного використання. 

3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi 

Вiдповiдно до IAS 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть» та облiкової полiтики Товариства визначено, що 

iнвестицiйна нерухомiсть – нерухомiсть (земля чи будiвля або частина будiвлi, або їх поєднання), 

утримувана компанiєю (власнiсть або за договором про фiнансовий лiзинг, оренду) з метою 

отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей. 

Один i той самий об'єкт нерухомостi може бути роздiлений на конструктивно вiдокремленi 

частини, що використовуються з рiзною метою: одна частина - для отримання доходу вiд орендної 

плати або збiльшення капiталу, iнша - для використання в процесi дiяльностi компанiї або для 

адмiнiстративних цiлей. У бухгалтерському облiку такi частини об'єкта нерухомостi 

вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Якщо цi частини не можуть бути 

проданi окремо, то такий об'єкт визнається iнвестицiйною нерухомiстю за умови, що лише частина 

об'єкта (до 50% вiд загальної площi будiвлi) утримується для використання в процесi дiяльностi 

компанiї або для адмiнiстративних цiлей. Облiк iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за 

первiсною (амортизованою) вартiстю. Вiдповiдно до МСБО 40, iнвестицiйна нерухомiсть, яка 

облiковується за первiсною (амортизованою) вартiстю, переоцiнцi не пiдлягає.  

Станом на 31 грудня 2017 року на балансi Товариства iнвестицiйна нерухомiсть не облiковується. 

3.6. Аквiзицiйнi витрати вiдстроченi 

Аквiзицiйнi витрати - це нарахована винагорода страховим посередникам (брокерам, страховим 



агентам) за роботу, пов’язану з пiдготовкою та укладанням договорiв страхування, включаючи 

консультування та iнформацiйнi послуги, виплату заробiтної плати, комiсiйнi винагороди з 

вiдповiдними нарахуваннями єдиного соцiального внеску агентам-фiзичним особам, придбання 

полiсiв, термiн яких закiнчується пiсля закiнчення звiтного перiоду та деякi iншi витрати на 

здiйснення страхової дiяльностi, якi є змiнними та виникають у зв'язку з придбанням або 

продовженням страхових полiсiв, вiдносяться на витрати майбутнiх перiодiв i амортизуються 

протягом перiоду, за який будуть заробленi вiдповiднi премiї отриманi. Вiдстроченi аквiзицiйнi 

витрати розраховуються окремо по кожному напрямку дiяльностi та аналiзуються по кожному 

напрямку дiяльностi в момент видачi страхового полiсу або в кiнцi кожного звiтного перiоду.  

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати - обсяг аквiзицiйних витрат, що мали мiсце протягом поточного 

або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до доходiв наступних звiтних перiодiв (заробленої 

премiї). 

У звiтному перiодi, у вiдповiдностi до облiкової полiтики, Товариство не вiдносило аквiзицiйних 

витрат до складу вiдстрочених, а визнавало як витрати в момент їх виникнення при нарахуваннi 

страхових платежiв за договорами страхування. 

3.7. Облiковi полiтики щодо оренди 

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично 

залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про 

операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд 

вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом 

строку оренди. Визначення того, чи є угода орендою або мiстить ознаки оренди, базується на 

аналiзi сутi операцiї. При цьому необхiдно встановити, чи залежить виконання угоди вiд 

використання конкретного активу або активiв, чи переходить право користування активом в 

результатi даної угоди. 

Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всi 

ризики та вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв 

визнання певного в МСБО 17 «Оренда». Договори оренди, в яких Товариство не передає всi 

ризики i користь вiд володiння активом, класифiкується як операцiйна оренда. 

Товариство орендує примiщення, в якому фактично знаходиться, за договором оренди. 

Оренда є операцiйною, з правом подальшого перегляду строку оренди. Орендоване примiщення 

знаходиться за адресою: 04073, м. Київ, вул. Кирилiвська, будинок 160, корпус Б примiщення 193. 

Товариство несе витрати по утриманню орендованого примiщення. Оренднi платежi та витрати на 

утримання в 2017 роцi склали 187.0 i були вiдображенi в складi «Адмiнiстративних витрат». 

3.8. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного податкiв. Поточний 

податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо 

оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками 

розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату 

балансу. 

Враховуючи специфiку розрахунку податкових зобов’язань страхових компанiй, i не значнi суми 

таких зобов’язань, Керiвництво прийняло рiшення не вiдображати вiдстроченi податковi активи та 

вiдстроченi податковi зобов’язання. 

Продовження тексту приміток 

4. IНШI ЗАСТОСОВАНI ОБЛIКОВI ПОЛIТИКИ, ЩО Є ДОРЕЧНИМИ ДЛЯ РОЗУМIННЯ 

ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

4.1. Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 

конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж 

неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 

Товариство створює резерви (забезпечення) для вiдшкодування майбутнiх витрат i платежiв на 

виплату вiдпусток працiвникам та страховi резерви, в т.ч.: 



Загальна сума довгострокових забезпечень станом на 31.12.2017 року склала  

3717 тис.грн., iз яких:  

- забезпечення виплат персоналу – 30 тис.грн.; 

- страховi резерви – 3687 тис.грн., в т.ч. 

- резерви довгостроквих зобов’язань – 3686 тис.грн 

- резерв збиткiв або резерв належних виплат – 1 тис.грн.,  

 

4.2. Виплати працiвникам 

Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть 

короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання 

працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

4.3. Пенсiйнi зобов'язання 

Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство нараховує внески на заробiтну плату 

працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як дiючi процентнi 

нарахування на заробiтну плату.  

4.4. Доходи та витрати 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 

Дохiд – це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи 

збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов’язань, результатом чого є 

збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов’язаного з внесками учасникiв. 

Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям 

визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або 

зменшення зобов’язань. 

Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження 

коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату 

балансу. 

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв. 

Витрати – це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи 

амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих 

активiв, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та 

одночасно з визнанням збiльшення зобов’язань або зменшення активiв. 

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх 

економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 

перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 

зобов’язання без визнання активу. 

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 

доходи. 

4.5. Витрати за позиками 

Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина 

собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство у звiтному перiодi позик та 

кредитiв не брало.  

4.6. Операцiї з iноземною валютою 

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну 

Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. 

Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за 

вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за 

iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, 

немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються 

за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку 

за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони 



виникають. 

У Товариства у звiтному перiодi операцiй в iноземнiй валютi – не було. 

4.7. Умовнi зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про 

умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про 

умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним. 

 

5. ОСНОВНI ПРИПУЩЕННЯ, ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив 

на елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених 

Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на 

попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i 

за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань. 

Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї, 

фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження 

є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в 

яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за 

МСФЗ, наведенi нижче. 

5.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, 

керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової 

полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв.  

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших 

органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну 

основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi 

практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, 

розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В 

iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних 

майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним 

фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцiнка 

справедливої вартостi». 

5.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, 

розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В 

iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних 

майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним 

фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцiнка 

справедливої вартостi». 

5.3. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв 

Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки 

фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом 

невизначеностi оцiнок, тому що:  

а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються 

на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, 

показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також 

специфiчних особливостей операцiй; та  

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи 

(витрати) може бути значним. 

Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, 

волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань 

пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у 



разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй 

звiтностi чистий прибуток та збиток. 

Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний 

вплив на передбачувану справедливу вартiсть.  

5.4. Вплив використання закритих вхiдних даних (3-го рiвня) для перiодичних оцiнок справедливої 

вартостi на прибуток або збиток 

Товариство має сформувати закритi вхiднi данi, користуючись найкращою iнформацiєю, наявною 

за даних обставин, яка може включати власнi данi Товариства. У процесi формування закритих 

вхiдних даних Товариство може розпочати зi своїх власних даних, але воно має скорегувати цi 

данi, якщо доступна у розумних межах iнформацiя свiдчить про те, що iншi учасники ринку 

використали б iншi данi або Товариство має щось особливе, чого немає у iнших учасникiв ринку 

(наприклад, притаманну Товариству синергiю). Товариству не потрiбно докладати вичерпних 

зусиль, щоб отримати iнформацiю про припущення учасникiв ринку. Проте, Товариство має взяти 

до уваги всю iнформацiю про припущення учасникiв ринку, яку можна достатньо легко отримати. 

Закритi вхiднi данi, сформованi у спосiб, описаний вище, вважаються припущеннями учасникiв 

ринку та вiдповiдають метi оцiнки справедливої вартостi. 

Товариство здiйснює безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань iз 

використанням закритих вхiдних даних 3-го рiвня, якi протягом поточного звiтного перiоду не 

призвели до змiни розмiру прибутку або збитку звiтного перiоду.  

5.5. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв 

Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових 

iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням 

ґрунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших 

факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних 

паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на 

оцiнку фiнансових iнструментiв. 

5.6. Використання ставок дисконтування 

Станом на 31.12.2017 ставка за портфелем банкiвських депозитiв у нацiональнiй валютi в банках, у 

яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено лiквiдацiйну комiсiю, становила 

10-14% рiчних.  

5.7. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 

Депозитнi банкiвськi вклади розмiщенi з врахуванням вимог щодо кредитного рейтингу 

банкiвської установи, в якiй розмiщенi активи страховика, що включаються до суми прийнятних 

активiв iз метою дотримання нормативу достатностi активiв. Рейтинг банкiвських установ, в яких 

розмiщенi депозитнi вклади Товариства, вiдповiдає iнвестицiйному рiвню за нацiональною 

рейтинговою шкалою, визначеною Законодавством України:  

ПАТ "АЛЬФА БАНК" ( ЄДРПОУ 23494714 ) Агентство "Expert Ratings"AAA-ukr.  

АТ "Райффайзен Банк Аваль" ( ЄДРПОУ 14305909) РА "Стандарт Рейтiнг" uaААА- 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"( ЄДРПОУ 14360570 ) РА "Стандарт Рейтiнг" uaАА- 

ПАТ КБ "Глобус" ( ЄДРПОУ 35591059) "Expert Ratings"AA+ukr.  

ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" ( ЄДРПОУ 33695095) "Expert Ratings"Aukr.  

ПАТ "Укргазбанк" ( ЄДРПОУ 23697280 ) Агентство "Expert Ratings"AAukr.  

АКБ "Iндустрiалбанк" ( ЄДРПОУ 31752402) Агентство "Creditt Ratings"A-ukr.  

ПАТ "МЕГАБАНК" ( ЄДРПОУ 09804119 ) Агентство "Expert Ratings"AA-ukr. 

Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської заборг 

ваностi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд 

знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi 

об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за 

даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового 

активу. 

 

6. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТI 

6.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою 



вартiстю  

Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, 

тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець 

кожного звiтного перiоду. 

Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю  

Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  

Вихiднi данi 

Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi 

курси НБУ 

Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка 

депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових 

потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi ставки за 

депозитними договорами 

Iнвестицiйна нерухомiсть Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за 

собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за справедливою вартiстю 

на дату оцiнки. Ринковий, дохiдний, витратний Цiни на ринку нерухомостi, данi оцiнки 

професiйних оцiнювачiв 

Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних 

контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть 

погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки 

Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю 

погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi 

потоки 

 

6.2. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi» 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю 

Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 

2017 2016 2017 2016 

1 2 3 4 5 

Фiнансовi активи  

Iнвестицiйна нерухомiсть 0 0 0 0 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1109 235 1109 235 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 5184 690 5184 690 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 2 0 2 0 

Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 1397 0 1397 0 

Станом на 31.12.2017р. Товариство не має простроченої дебiторської заборгованостi за 

договорами по страхуванню, а також з iншої дебiторської заборгованостi. Балансова вартiсть iншої 

дебiторської заборгованостi дорiвнює її справедливiй вартостi. На протязi 2017 року Товариство 

не визнавало сумнiвної дебiторської заборгованостi. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. 

Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi, а також iнвестицiй, доступних 

для продажу, неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих 

активiв.  

Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi 

є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва 

iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв 

фiнансової звiтностi.  

7. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах 

7.1. Чистi заробленi страховi премiї 

Показники 2015 рiк 2016 2017 

Чистi заробленi страховi премiї 202 124 9489 



7.2. Премiї пiдписанi 

Показники 2015 рiк 2016 2017 

Страховi платежi, згiдно укладеним договорам страхування (перестрахування) 202 124 9489 

Порiвняльний аналiз даних за 12 мiсяцiв 2015 - 2017 рокiв 

Вид страхової дiяльностi  

2015 2016 2017 

За iншими договорами страхування життя 201 123 9117,6 

За iншими договорами страхування життя 1 1 371,8 

Всього: 202 124 9489,4 

7.3. Страховi премiї, якi переданi в перестрахування  

У рамках своєї пiдприємницької дiяльностi Товариство передає ризики в перестрахування, щоб 

обмежити можливiсть втрат за допомогою диверсифiкованостi ризикiв. Активи, зобов'язання, 

доходи й видатки, що виникають iз договорiв переданого перестрахування, представленi окремо 

вiд вiдповiдних активiв, зобов'язань, доходiв i видаткiв вiд зв'язаних договорiв страхування, тому 

що перестрахувальнi механiзми не звiльняють Товариство вiд прямих обов'язкiв перед своїми 

страхувальниками. 

В ходi здiйснення звичайної дiяльностi Товариство здiйснює перестрахування ризикiв. Такi 

договори перестрахування забезпечують диверсифiкацiю бiзнесу, дозволяють керiвництву 

здiйснювати контроль над потенцiйними збитками, що виникають в результатi страхових ризикiв, 

i надають додаткову можливiсть для ризикiв. Активи перестрахування включають суми 

заборгованостей iнших компанiй, що здiйснюють перестраховування, за виплаченi i неоплаченi 

страховi збитки, i витрати понесенi при їх врегулюваннi. 

При здiйсненнi операцiй перестрахування долi страхових премiй, якi були сплаченi по договорах 

перестрахування, формують права вимоги до перестраховикiв i враховуються, як суми часток 

перестраховикiв в резервах довгострокових резервах страхування життя. Змiна суми таких вимог 

до перестраховикiв в звiтному перiодi вiдображаються, як доходи або витрати вiд страхової 

дiяльностi. 

Суми часток перестраховикiв в страхових резервах iнших, чим довгострокових резервах 

страхування життя, на звiтну дату обчислюються залежно вiд часток страхових ризикiв, якi були 

переданi перестраховикам протягом розрахункового перiоду в тому ж порядку, як розраховуються 

страховi резерви iншi, нiж резервах довгострокових резервах страхування життя.  

Договори по перестрахуванню оцiнюються для того, щоб переконатися, що страховий ризик 

визначений як розумна можливiсть iстотного збитку, а тимчасовий ризик визначений як розумна 

можливiсть iстотного коливання термiнiв руху грошових коштiв, переданих Товариством 

перестраховикам. 

В 2015-2017 роках Товариство жодна iз страхових сум за договорами страхування життя не 

пiдпадала пiд критерiй перестрахування. 

7.4. Збитки за страховими виплатами 

Товариство проводить виплати страхових вiдшкодувань при настаннi страхового випадку в рамках 

страхової суми за наявностi всiх пiдтверджуючих документiв, яка була визначена договором 

страхування.  

Товариство вiдображає суми витрат, пов'язаних iз страховими виплатами, у випадку, якщо є 

укладений договiр страхування, страховий випадок вiдповiдає ризикам, передбаченим укладеним 

договором страхування, а також наявнiсть документiв, пiдтверджуючих факт настання страхового 

випадку, суму збитку, який був отриманий в результатi його настання, проведеного внутрiшнього 

службового розслiдування. 

Товариство впродовж 2017 року фактично сплачено страхових сум/вiдшкодувань, в розмiрi 47,9 

тис. грн. Заборгованостi по виплатi страхових вiдшкодувань станом на 31.12.2017р. у Товариства 

немає. 

Показники 2016 рiк 2017 рiк 

Збитки за страховими виплатами 0 47,9 

 

7.5. Iншi операцiйнi доходи 



Iншi операцiйнi доходи включають: 

-списання безнадiйної кредиторської заборгованостi минулих рокiв –19,1 тис. грн.  

7.6 Iншi доходи :  

 

2017 рiк 2016 рiк 

Продаж цiнних паперiв 16 678 1 200 

Списання кредиторської заборгованостi 128  

Разом: 16 608 1 200 

7.7. Iншi витрати 

2017 рiк 2016 рiк 

Собiвартiсть фiнансових iнвестицiй 12 000 1 200 

 

Разом: 12 000 1 200 

7.8. Витрати на збут послуг – витрати агентам за укладання договорiв страхування .  

В 2017 роцi склали 6536,0 тис. грн. з них комiсiйна виногорода складає 6536,0 тис. грн. 

7.9. Адмiнiстративнi витрати  

2017 рiк 2016 рiк 

Матерiальнi витрати 143 0 

Банкiвськi витрати 22 4 

Заробiтна плата, податки на заробiтну плату 480 22 

Амортизацiя 5 3 

Iншi витати 793 138 

Всього: 1443 

167 

7.10 Фiнансовi доходи 

 

2017 рiк 2016 рiк 

Процентнi доходи  

Вiдсотки на депозитному рахунку в банку 63 0 

Всього процентнi доходи 63 0 

 

7.11. Iншi операцiйнi витрати – 3199 тис. грн. 

- списання дебiторської заборгованостi за послуги в зв’язку з розiрванням договорiв страхування 

життя – 116,00 тис. грн. 

-списання безнадiйної дебiторської заборгованостi – 2,0 тис. грн. 

Елементи операцiйних витрат наведено в таблицi (тис. грн.)  

Витрати вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю -3081,0 тис. грн. 

В 2017 роцi згiдно облiкової полiтики товариства було проведено знецiнення фiнансового активу 

ПрАТ «Енергiя Девелопмент» та ПАТ «ФК «Авангард»в зв’язку з призупинення обiгу згiдно 

рiшення НКЦПФР № 763 вiд 17.10.2017 р. та №440 вiд 14.06.2017 р. з використанням вiдсотка, 

коефiцiєнта знецiнення . Коефiцiєнт знецiнення фiнансового активу визначається за кожним 

окремим видом активу та складається з облiкової ставки НБУ на момент знецiнення та 

прогнозованого коефiцiєнта знецiнення , що склало суму 3081 тис. грн. 

Елементи операцiйних витрат: 

 

Показники 2017 рiк 2016 рiк 

Матерiальнi затрати 143 0 

Витрати на оплату працi 435 47 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 96 13 

Амортизаця 5 3 

Iншi операцiйнi витрати 7418 104 

Разом: 8097 167 

7.12. Податок на прибуток 



Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод: 

31.12.2017 31.12.2016 

Прибуток до оподаткування 173 68 

Податкова ставка 18% 18% 

Податок за встановленою податковою ставкою 31 12  

Витрати з податку на дохiд страховика 3% 24 0 

55 12 

7.13. Нематерiальнi активи 

Найменування статтi Первiсна вартiсть на початок  

2017 року Амортизацiя на початок року Надiйшло НА за рiк Нараховано амортизацiї 

за 2017 рiк Первiсна вартiсть НА на кiнець  

2017 року 

Програмне забезпечення 62 62 9 2 71 

Лiцензiї 34 33 0 0 34 

Разом: 96 95 9 2 105 

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 01.01.2017 року складає 105 тис. грн., 

нарахована амортизацiя за 2017 рiк складає 2 тис. грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв 

станом на 31.12.2017 року складає 8 тис. грн. В 2017 роцi придбали програмне забезпечення 1С 

бухгалтерiя версiя 8.3  

7.14 Основнi засоби, нерухомiсть 

Найменування статтi Первiсна вартiсть на початок 

2017 року Амортизацiя на початок 2017 року Надiйшло ОЗ за 

2017 рiк Нараховано амортизацiї 

за 2017 рiк Первiсна вартiсть ОЗ на кiнець 

2017 року 

Машини та обладнання 19 19 42 3 61 

Iнструменти, прилади та iнвентар 29 29 0 0 29 

Разом 48 48 41 3 90 

Станом на 31 грудня 2017 року первiсна вартiсть основних засобiв, що знаходиться на балансi 

Товариства складає 90 тис. грн. (меблi, комп’ютерна технiка та офiсне обладнання, будiвлi). 

Амортизацiя складає 51 тис. грн., залишкова вартiсть становить 39 тис. грн. 

Об'єкти основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, оцiненi за їх собiвартiстю. 

Строк корисної експлуатацiї основних засобiв визначається виходячи з очiкуваної комiсiєю.  

7.15 Iншi фiнансовi iнвестицiї: 

31 грудня 2016 31 грудня 2017 

ПАТ «ФК» Авангард»( код 36019681) 12 192 9836 

ПрАТ «Енергiя Девелопмент» (код 33325237) 

 

 

0 775 

Всього 12 192 10 611 

7.16. Запаси 

31 грудня 2016 31 грудня 2017 

Витратнi матерiали (за iсторичною собiвартiстю) 0 52 

Всього запаси 0 52 

7.17. Дебiторська заборгованiсть 

31 грудня 2016 31 грудня 2017 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,роботи,послуги 235 1109 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 2 0 

Чиста вартiсть дебiторської заборгованостi 237 1109 

Станом на 31.12.2017 року Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги – це 

не прострочена дебiторська заборгованiсть за страховими договорами товариства. 

7.18 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 



В 2017 роцi Товариство придбало Облiгацiї внутрiшних державних позие на суму 608 тис. грн. 

7.19. Грошовi кошти 

31 грудня 2016 31 грудня 2017 

Каса в межах лiмiту 189 0 

Депозити (всього),  

в т.ч. 200 3910 

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 0 1083 

ПАТ "Мегабанк" 0 1000 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0 75 

ПАТ АБ «Укргазбанк» 0 52 

ПАТ КБ «Глобус» 140 700 

АКБ «Iндустрiал» 1000 

ПАТ «Вернумбанк» 60  

Грошовi кошти на поточних рахунках (всього): 

в т.ч. 301 1274 

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 0 524 

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 0 647 

ПАТ АБ «Укргазбанк» 301 1 

Всього 690 5184 

Грошовi кошти Товариства зберiгаються на поточних банкiвських рахунках. Облiк грошових 

коштiв i розрахункiв готiвковими грошовими коштами здiйснюється згiдно чинного законодавства 

стосовно ведення касових операцiй.  

У своїй iнвестицiйнiй дiяльностi керiвництво Товариства дотримується виваженої полiтики, 

оскiльки в тих економiчних умовах, якi склалися в нашiй країнi на даний час, дуже важливо 

вчасно та виважено диверсифiкувати ризики. Для повсякденної роботи та для розмiщення 

iнвестицiйних ресурсiв Товариства вибирає тiльки високо надiйних партнерiв у банкiвському 

секторi 

Рейтинг банкiвських установ, в яких розмiщенi грошовi вклади Товариства, вiдповiдає 

iнвестицiйному рiвню за нацiональною рейтинговою шкалою, визначеною чинним законодавством 

України.  

Станом на 31 грудня 2017 року справедлива вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв дорiвнює 

їх номiнальнiй вартостi. Грошових коштiв, використання яких обмежено – немає. 

Продовження тексту приміток 

7.20. Статутний капiтал 

Зареєстрований ( пайовий ) капiтал представлений статутним капiталом , який вiдповiдно до 

статуту Товариства складає 11000 тис. грн.. 

Статутний капiтал Товариства сформований згiдно з вимогами Закону України «Про господарськi 

товариства», Закону України “Про страхування”, iнших законодавчих актiв України та статуту 

Товариства . 

Змiн в розмiрi не вiдбувалося . В 2017 роцi вiдбулися змiни в структурi, а саме: 

Назва юридичної особи, прiзвище фiзичної особи – акцiонера Товариства Мiсцезнаходження, 

адреса 

Сума, грн. Частка  

у статутному 

капiталi (%) 

1.Шупа-Дуброва Юрiй Iгорович, IПН 2298514813 

(громадянин України) 71500, Запорiзька обл., м. Енергодар, вул. Iнтернацiоналiстiв, будинок 44, 

квартира 54 916 000,0 8,3273 

2. Сагура Олена Геннадiївна, IПН 2822806406 

(громадянка України) 71500, Запорiзька обл., м. Енергодар, вул. Набережна, будинок 16, 

квартира 70 916 000,0 8,3273 

3. Нейман Iрина Миколаївна, IПН 2537814266 



(громадянка України) 71500, Запорiзька обл., м. Енергодар, 

вул. Комсомольська, будинок 91, квартира 22 916 000,0 8,3273 

4. Панасенко Олександр Михайлович, IПН 1898713059 

(громадянин України) 72114, Запорiзька обл., Приморський р-н, с. Нельгiвка, вул. Комсомольська,  

будинок 1 916 000,0 8,3273 

5. Дятло Дмитро Миколайович, IПН 2882120950 (громадянин України) Харкiвська обл., смт. 

Пiсочин, вул. Колгоспна, будинок 16 916 000,0 8,3273 

6.Образцов Олексiй Сергiйович,  

IПН 3011809558 (громадянин України) Запорiзька область, м. Мелiтополь, 

вул. Ломоносова,  

будинок 240, квартира 38 6 420 000,0 58,3636 

 

В 2017 роцi вiдбулися змiни в структурi Статутного капiталу : 

Назва юридичної особи, прiзвище фiзичної особи – акцiонера Товариства Мiсцезнаходження, 

адреса 

Сума, грн. Частка  

у статутному 

капiталi (%) 

1.ТОВ «ГРIН ГЛОУБ ЕНТЕРПРАЙЗСIЗ», Україна, код 40938366 04070, м. Київ, вул. Набережно- 

Хрещатицька, будинок 1 10 450 000,0 95,0 

2. БобанБорiслав, IПН 1922519771 

(громадянин Австрiї) м. Київ, вул. Ернста, будинок 2, 

квартира 180 110 000,0 1,0 

3. Скрипник  

Василь Михайлович, IПН 3180522790 

(громадянин України) Iвано-Франкiвська область,  

Богородчанський район, с. Манява, 

вул. Незалежностi, 131 220 000,0 2,0 

4. Бурмак 

Андрiй Володимирович, IПН 3048121031 

(громадянин України) м. Київ, пр. Маяковського,  

будинок 91 в, квартира 12 110 000,0 1,0 

5.Леута 

Анастасiя Анатолiївна, IПН 3051720366 (громадянка України) Київська область, Василькiвський 

район, смт. Калинiвка,  

вул. Радянська, будинок 24а 106 000,0 0,9636 

6.Осауленко  

Сергiй Вiкторович,  

IПН 2653210631 (громадянин України) Київська область, м. Бiла Церква, 

вул. кн. Володимира,  

будинок 3, квартира 23 1 000,0 0,00909 

7. Трубчанiнов 

Юрiй Олександрович,  

IПН 2058420193 (громадянин України) Київська область, Василькiвський 

район, с. Зозулi,  

вулиця Гагарiна, будинок 20 1 000,0 0,00909 

8. Кукуруза 

Сергiй Романович, 

IПН 2367402999 (громадянин України) м. Житомир, проспект Миру, будинок 37, квартира 90 1 

000,0 0,00909 

9. Ткачук  

Сергiй Петрович,  

IПН 2384808190 (громадянин України) м. Рiвне, 



вулиця Решетнiкова, 38 1 000,0 0,00909 

Вiдповiдно до Розпорядження Нацкомфiнпослуг №3578 вiд 29.08.2017 року ТОВ «Грiн Глоуб 

Ентерпрайзсiз» отримано дозвiл на набуття iстотної участi у статутному капiталi ПрАТ «СК «ГЛI» 

у розмiрi 95%.  

Статутний капiтал сплачений повнiстю за рахунок виключно грошових внескiв учасникiв в сумi 11 

000 тис. грн. Формування Статутного капiталу проведено з дотриманням вимог Закону України 

«Про страхування». 

Станом на 31.12.2017 року власний капiтал Товариства має наступну структуру:  

Роздiл власного капiталу Величина, тис .грн. 

Зареєстрований (пайовий) капiтал 11 000 

Додатковий капiтал 1 

Резервний капiтал 56 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1324 

Iншi резерви 0 

Всього власного капiталу 12 381 

Додатковий капiтал в сумi 1 тис. грн. сформований учасниками за рахунок додаткових внескiв 

грошових коштiв.  

Резервний капiтал був сформований зг. Протоколу №21 вiд 27.03.2017 р. рiчних загальних зборiв 

ПАТ «СК»ГЛI» у розмiрi нерозподiленого прибутку за 2016 рiк у сумi 56 тис. грн. 

В 2017 роцi було проведено iнвентаризацiю фiнансових iнвестицiй. В результатi виявлено 

помилку у веденнi бухгалтерського облiку минулих перiодiв у розмiрi 70,00 тис. грн. 

Бухгалтерською довiдкою вiд 19.06.2017 року було виправлено помилку шляхом коригування 

прибутку поточного року.  

7.21. Довгостроковi зобов’язання та забезпечення 

Товариство визнає в якостi резервiв: 

- резерв вiдпусток: Щомiсячно проводиться нарахування резерву вiдпусток множенням 

нарахованої за мiсяць заробiтної плати на коефiцiєнт резервування. Розрахунок коефiцiєнта 

резервування здiйснюється на початку року, як спiввiдношення планової суми вiдпускних з 

нарахуваннями до загального рiчного планового фонду оплати працi з нарахуваннями.  

- страховi резерви. 

31 грудня 2016 31 грудня 2017 

Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 0 30 

Страховi резерви 709 3687 

Всього 709 3717 

Товариство створює страховi резерви, щоб вiдобразити оцiнку зобов'язань, що виникли за 

договорами страхування життя: довгостроковi резерви страхування житя, резерв заявлених та 

неврегульованих збиткiв. Резерв бонусiв Розрахунок резервiв iз страхування життя здiйснюється 

страховиком згiдно Положення про формування резервiв iз страхування життя та за Методикою 

формування резервiв iз страхування життя. Резерв заявлених але не врегульованих збиткiв – за 

кожною вiдомою заявою страхувальника у розмiрi очiкуваного збитку за видом страхування. 

Формування страхових резервiв Товариства проводиться у вiдповiдностi до вимог чинного 

законодавства. Вiдповiдно до Закону України « Про страхування».  

31 грудня 2016 31 грудня 2017 

Довгостроковi резерви iз страхування життя 649,5 3645 

резерв бонусiв 59,5 41 

Резерв збиткiв заявлений, но не виплачених збиткiв резервiв 0 1 

Всього 709 3687 

 

Станом на 31.12.2017 року Товариство у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ №4 «Страховi 

контракти» провело оцiнку адекватностi визнаних страхових резервiв. Довгостроковий резерв iз 

страхування життя , сформован в достатнiй мiрi адекватно прийнятим страховим зобов’язанням. 

Результати даної оцiнки свiдчать, що балансова вартiсть його страхових зобов’язань станом на 31 

грудня 2017 року є адекватною в контекстi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. 



7.22. Поточна заборгованiсть з бюджетом 

31 грудня 2016 31 грудня 2017 

Податок на прибуток 13 55 

7.23. Iнша поточна кредиторська заборгованiсть 

31 грудня 2016 31 грудня 2017 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 0 62 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 0 859 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 0 538 

Iншi поточнi зобов’язання 124 0 

Всього 124 1459 

8. РОЗКРИТТЯ IНШОЇ IНФОРМАЦIЇ 

8.1. Розкриття iнформацiї щодо операцiй з пов'язаними сторонами  

Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони» пов'язана 

сторона – це фiзична або юридична особа, пов'язанi з суб'єктом господарювання, що складає свою 

фiнансову звiтнiсть. Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд 

спiльним контролем або якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати 

значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. Пов’язаними 

особами для Товариства: є особи, якi мають суттєвий вплив на Товариство, зокрема фiзична особа 

або близький родич такої особи є пов’язаною стороною iз Товариство, якщо така особа: контролює 

Товариство, або здiйснює спiльний контроль над ним; має суттєвий вплив на Товариство; є членом 

провiдного управлiнського персоналу Товариства, або материнського пiдприємства. Суб’єкт 

господарювання є пов’язаним iз Товариством, якщо виконується будь-яка з таких умов: суб’єкт 

господарювання та Товариство, є членами однiєї групи (а це означає, що кожне материнське 

пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство пiд спiльним контролем є пов’язанi 

одне з одним); один суб’єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним 

пiдприємством iншого суб’єкта господарювання (чи асоцiйованим пiдприємством або спiльним 

пiдприємством члена групи, до якої належить iнший суб’єкт господарювання); обидва суб’єкти 

господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони; один суб’єкт 

господарювання є спiльним пiдприємством третього суб’єкта господарювання, а iнший суб’єкт 

господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього суб’єкта господарювання;  

01.01.2017 01.09.2017 22.11.2017 

Образцов О.С. – 58,363636% Грiн Глоуб Ентерпрайзсiз – 95% Грiн Глоуб Ентерпрайзсiз – 95% 

Дятло Д.М. – 8,327272% Б.Бобан – 1% Б.Бобан – 1% 

Панасенко О.М. - 8,327272% Скрипник В.М. – 2% Скрипник В.М. – 2% 

Нейман I.М. - 8,327272% Леута А.А. – 1% Леута А.А. – 0,9636% 

Сагура О.Г. - 8,327272% Бурмак А.В. – 1% Бурмак А.В. – 1% 

Шупа-Дуброва Ю.I. - 8,327272% Осауленко С.В. – 0,0091% 

Трубчанiнов Ю.О. - 0,0091% 

Кукуруза С.Р. - 0,0091% 

Ткачук С.П. - 0,0091% 

 

Пов'язаними особами для Товариства є: юридична особа ТОВ «ГРIН ГЛОУБ ЕНТЕРПРАЙЗСIЗ» 

(ЄДРПОУ 40938366, мiсцезнаходження: 04073, мiсто Київ, вул. Кирилiвська, будинок 160-Б, офiс 

40) - її учасник, частка якого становить 95,0 та складає 10450,0 тис.грн. у статутному капiталi 

Товариства. 

Бобан Борiслав -  

Протягом 2017 року Товариством був укладений договiр суборенди нежитлового примiщення № 

01/03 вiд 01.03.2017 року за ринковою вартiстю. Та яка становить 121,50 грн. за 1 кв.м. площi. 

Обсяг наданих послуг з суборенди та вiдшкодування комунальних послуг за 2017 рiк становить 

263 тис. грн. 

Бобан Б, Скрипник В.М., Бурмак А.В.,Леута А.А.- є спiвробiтниками товариства, яким своечасно 

нараховується та виплачується заробтна плата, будь- яких iнших договорiв , угод та правочинiв не 

було. 



Осауленко С.В. -Договiр доручення № 88/17 вiд 07.04.2017 р. на здiйснення повiреним 

посередницьких функцiй зi страхування життя. Обсяг отриманої комiсiйної винагороди з 

22.11.2017 року становить 0,0 тис.грн. 

Трубчанiнов Ю.О. керiвник ТОВ «IСТ БРОКЕР ЮЕЙ»- Договiр доручення №03/17 вiд 7.04.2017р. 

на здiйснення повiреним посередницьких функцiй зi страхування життя. Обсяг отриманої 

комiсiйної винагороди з 22.11.2017 року становить 34,0 тис .грн. 

Ткачук С.Р. - Договiр доручення № 10/17 вiд 07.04.2017р. на здiйснення повiреним 

посередницьких функцiй зi страхування життя. Обсяг отриманої комiсiйної винагороди з 

22.11.2017 року становить 2,0 тис. грн. 

Кукуруза С.Р. керiвник ТОВ «Iнвестицiйний фiнансовий брокер»- Договiр доручення №02/17 вiд 

27.04.2017р. на здiйснення повiреним посередницьких функцiй зi страхування життя. Обсяг 

отриманої комiсiйної винагороди з 22.11.2017 року становить 15,0 тис. грн. 

Орган управлiння Товариством – Наглядова Рада Товариства 

В 2017 склад Наглядової Ради: 

Голова Наглядової Ради – Солом’яник Дмитро Володимирович; 

Члени Наглядової Ради – Бiлецький Орест Юрiйович, Шаповалов Iлля Сергiйович. 

 

8.2 Умовнi зобов'язання. 

8.2.1. Судовi позови 

Впродовж 2017 року у Товариства судових позовiв не було. 

8.2.2. Оподаткування 

Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш 

нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному 

середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, 

якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва 

економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi 

податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових 

iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку 

керiвництва Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд 

податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами 

протягом трьох рокiв. 

8.2.1. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв 

Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної 

нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути 

реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. 

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться 

поза зоною контролю керiвництва Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi 

Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку 

керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не 

потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї. 

 

8.3.1. Кредитний ризик 

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе 

виконати зобов’язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. 

Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в 

банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть. 

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка 

кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка 

iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов’язання. Товариство 

використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками: 

• лiмiти щодо боргових зобов’язань за класами фiнансових iнструментiв; 

• лiмiти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); 

• лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною 



рейтинговою шкалою; 

• лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та 

неповернення депозитiв протягом останнiх п’яти рокiв. 

8.3.2. Ринковий ризик 

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює 

три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик 

виникає у зв’язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та 

валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв’язку з iнвестицiями в акцiї, 

облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. 

Iнший цiновий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають 

унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони 

чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи 

чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на 

ринку. 

Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом’якшення 

цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на 

вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком. 

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. 

Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активiв, 

номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв. Оцiнка валютних ризикiв 

здiйснюється на основi аналiзу чутливостi. 

Визначення порогу чутливостi керiвництво Товариства здiйснювало на основi статистичних даних 

НБУ щодо динамiки курсу гривнi до iноземних валют, на основi яких була розрахована iсторична 

волатильнiсть курсу, що визначається як стандартне вiдхилення рiчної дохiдностi вiд володiння 

iноземною валютою за перiод. 

Вiдсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. 

Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як 

на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. 

Усвiдомлюючи значнi ризики, пов’язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високо iнфляцiйному 

середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво Товариства контролює 

частку активiв, розмiщених у боргових зобов’язаннях у нацiональнiй валютi з фiксованою 

вiдсотковою ставкою. Керiвництво Товариства здiйснює монiторинг вiдсоткових ризикiв та 

контролює їх максимально припустимий розмiр. У разi зростання вiдсоткових ризикiв Товариство 

має намiр позбуватися боргових фiнансових iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою. 

Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових 

ставок на вартiсть вiдсоткових фiнансових iнструментiв. 

Активи, якi наражаються на вiдсотковi ризики 

Тип активу 31 грудня 2016 31 грудня 2017 

Банкiвськi депозити 1400 3910 

8.3.3. Ризик лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi – ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов’язань, 

пов’язаних iз фiнансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв 

або iншого фiнансового активу.  

Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство 

аналiзує термiни платежiв, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

8.4. Управлiння капiталом 

Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: 

• зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi 

забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам; 



• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги 

Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику. 

Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому 

керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики.  

Результати розрахунку вартостi чистих активiв Товариства за 2017 рiк наведенi нижче:  

тис. грн. 

Активи Зобов’язання Вартiсть чистих активiв  

(гр. 1 – гр. 2) 

1 2 3 

17 612 5231 12 381 

Результати порiвняння розмiру вартостi чистих активiв з розмiром статутного капiталу у 

вiдповiдностi до статтi 144 Цивiльного кодексу України наведенi в таблицi нижче:  

тис. грн. 

Рiк Вартiсть чистих активiв Статутний капiтал Рiзниця  

(гр. 2 – гр. 3) 

1 2 3 4 

2017 р. 12 381 11 000 1381 

Як вбачається, за результатами господарської дiяльностi у 2017 роцi вартiсть чистих активiв 

Товариства перевищує розмiр сплаченого Статутного капiталу.  

8.5. Iнша iнформацiя – суттєвi подiї. 

Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та могли вплинути на фiнансово-

господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його капiталу 

№  

з/п Перелiк подiй, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариство Вiдомостi про 

наявнiсть подiй у 2017 роцi  

1. Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного 

капiталу не було 

2. Прийняття рiшення про викуп власних акцiй не було 

3. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не було 

4. Змiн у складi наглядової ради не було  

5. Змiна власникiв, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв Було (п.7.20) 

6. Рiшення про утворення, припинення його фiлiй, представництв не було 

7. Рiшення вищого органу Товариства про змiни розмiру статутного капiталу не було 

8. Порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його санацiю не було 

9. Рiшення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство не було 

9. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

Iнформацiя про подiї, що вiдбулись у Товариствi пiсля звiтної дати до дати затвердження 

фiнансового звiту до випуску  

 

№  

з/п Перелiк подiй,  

що вiдбулись пiсля звiтної дати Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2017 роцi  

вiдображено у фiнансовому звiтi не вiдображено у звiтi, розкрито у примiтках 

1. Визнання дебiтора Товариства банкрутом не було не було 

2. Розгляд судової справи, що пiдтверджую наявнiсть у Товариства поточного зобов’язання на 

звiтну дату не було не було 

3. Прийняття рiшення про суттєву реорганiзацiю пiдприємства не було не було 

4. Знищення значної частини активiв внаслiдок стихiйного лиха не було не було 

5. Значнi змiни у вартостi активiв Товариства пiсля звiтної дати не було не було 

6. Iншi важливi подiї не було не було 

На дату подання звiтностi керiвництво оцiнило iснування наступних подiй: 

- подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подiї, якi вимагають 

коригування фiнансової звiтностi за 2017 рiк);  



- подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають 

коригування фiнансової звiтностi, але вимагають певних розкритiй). 

Жодного типу подiй, якi б суттєво вплинули на фiнансову результат за 2017рiк, не виявлено. 

Управлiнський персонал Товариства подає фiнансову звiтнiсть учасникам для затвердження на 

рiчних Загальних зборах. 

 

Голова правлiння Бобан Борiслав 

Головний бухгалтер Бардачова I.П.  


