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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДI'ЛАЙФ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
31623500
4. Місцезнаходження
03138, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ р-н, м.Київ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРIЯ ЛОБАНОВСЬКОГО,
будинок 82
5. Міжміський код, телефон та факс
+380442750640, 6. Електронна поштова адреса
info@d-life.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

20.04.2018
(дата)

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

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

d-life.com.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
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
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. 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)
9. Інформація про загальні збори акціонерів
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
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)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
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
17. Інформація про стан корпоративного управління
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
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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 включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
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:
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не заповнювалися, оскiльки
Товариство протягом звiтного року не приймало участi в створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнювалася, оскiльки в Товариствi
вiдсутня посада корпоративного секретаря. Iнформацiя про рейтингове агенство не
заповнювалася, оскiльки Товариство не зверталося до рейтингового агенства для отримання
рейтингу. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй
(розмiру часток, паїв) не заповнювалася, оскiльки данна iнформацiя була своєчасно подана
Товариством як особлива iнформацiя. Iнформацiя про дивiденди не заповнювалася, оскiльки
дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не
заповнювалася, оскiльки облiгацiї Товариством не випускались.Iнформацiя про iншi цiннi
папери, випущенi емiтентом, не заповнювалася, оскiльки iншi цiннi папери Товариством не
випускались. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнювалася, оскiльки похiднi цiннi
папери Товариством не випускались. Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених
товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду не заповнювалася, оскiльки
викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного
перiоду не вiдбувався. Роздiл "Опис бiзнесу" не заповнювався, оскiльки цей роздiл мають
заповнювати ВАТ, ПАТ та емiтенти, якi здiйснили вiдкрите розмiщення ЦП, а СК "ДI'ЛАЙФ"
iснує у формi ПрАТ. Роздiл "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв
продукцiї" не заповнювався, оскiльки вказаний роздiл мають заповнювати емiтенти, якi
займаються видами дiяльностi, що квалiфiкуютсья як переробка, добувна промисловiсть. Цей
роздiл не обовязковий для заповнення для емiтентiв, у яких дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за
звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн. Роздiл "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої
продукцiї" не заповнювався, оскiльки вказаний роздiл мають заповнювати емiтенти, якi

займаються видами дiяльностi, що квалiфiкуютсья як переробка, добувна промисловiсть. Цей
роздiл не обовязковий для заповнення для емiтентiв, у яких дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за
звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн. Iнформацiя про прийняття рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не заповнювалася, оскiльки значних
правочинiв протягом звiтного року не було. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання
згоди на вчинення значних правочинiв не заповнювалася, оскiльки значних правочинiв
протягом звiтного року не було. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на
вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не заповнювалася, оскiльки
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, протягом звiтного року не було.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнювалася, оскiльки
борговi цiннi папери не випускались. Звiт про стан об'єкта нерухомостi ( у разi випуску
цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) не
заповнювався, оскiльки цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене
об'єктами нерухомостi, не випускалися.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДI'ЛАЙФ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
серiя АВ №917900
3. Дата проведення державної реєстрації
19.09.2001
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
30000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)
5
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.11 - СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
10. Органи управління підприємства
Органами Товариства є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння, Ревiзор.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АБ "УКРГАЗБАНК"
2) МФО банку
320478
3) Поточний рахунок
26501743584771
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ "БМБанк"
5) МФО банку
380913
6) Поточний рахунок
2650801301150
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Страхування життя

Опис

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
2
3
4
5
АВ №584804 07.05.2004
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
У 2018 роцi Товариство планує продовжити дiяльнiсть, зазначену у
виданiй лiцензiї.
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

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
Дуб Юлiя Iванiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1983
5) Освіта
Вища економiчна, Тернопiльський державний економiчний унiверситет
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТзДВ "СК "ДОВIРА-ПОЛIС" на посадi Начальник управлiння методологiї, андерайтингу,
оцiнки та управлiння ризиками
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.12.2016, обрано 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр отриманої
винагороди за 2017 рiк склав 40 315 гривень 25 копiйок. Винагороду в натуральнiй формi не
отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний
трудовий стаж складає 16 рокiв. Призначено на посаду за рiшенням позачергового засiдання
Наглядової Ради 30.11.2016 р. (Протокол вiд 30.11.2016 р.) строком на 3 роки. Голова правлiння
виконує функцiї голови колегiального виконавчого органу Товариства та керує його дiяльнiстю.
Голова правлiння має право: - скликати засiдання Правлiння, визначати їхнiй порядок денний та
головувати на них; - розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; - без довiреностi дiяти вiд
iменi Товариства вiдповiдно в межах компетенцiї, визначеної Статутом, вчиняти вiд iменi
Товариства правочини або будь-якi iншi юридичнi дiї; - розпоряджатися коштами та майном
Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та
Наглядової ради; - вiдкривати рахунки у банкiвських установах; - пiдписувати вiд iменi
Товариства довiреностi, договори та iншi документи, в межах його компетенцiї вiдповiдно до
положень цього Статуту; - наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи
заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та
внутрiшнiх документiв Товариства; - приймати рiшення про призначення та звiльнення
керiвникiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств; - затверджувати положення про
структурнi пiдроздiли Товариства та посадовi iнструкцiї працiвникiв, визначати та
затверджувати чисельнiсть працiвникiв та штатний розклад Товариства, дочiрнiх пiдприємств,
фiлiй та представництв Товариства; - в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати
вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; - здiйснювати iншi функцiї,
якi необхiднi для забезпечення роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та
внутрiшнiми документами Товариства. У разi неможливостi виконання Головою правлiння своїх
повноважень (у зв'язку з вiдпусткою, вiдрядженням тощо) його повноваження здiйснює Перший
заступник Голови правлiння. Перший заступник Голови Правлiння здiйснює такi дiї: - у разi
вiдсутностi Голови Правлiння виконує його обов'язки та головує на засiданнi Правлiння; - без
доручення дiє вiд iменi Компанiї, представляє її у всiх пiдприємствах, установах, органiзацiях,
укладає та пiдписує вiд iменi Компанiї цивiльно-правовi та iншi угоди; - пiдписує претензiї та
вiдповiдi на них, скарги, заяви та позовнi заяви у суди загальної юрисдикцiї, апеляцiйнi на
касацiйнi скарги на судовi рiшення, вiдзиви на позовнi заяви, апеляцiйнi та касацiйнi скарги, а
також здiйснює всi iншi процесуальнi дiї, передбаченi законодавством України; - видає накази,
розпорядження i вказiвки, обов'язковi для всiх працiвникiв Компанiї; - представляє Компанiю у

трудових вiдносинах з працiвниками Компанiї, застосовує мiри заохочення i накладає стягнення.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайловська Олена Сергiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1987
5) Освіта
Вища економiчна
6) Стаж роботи (років)
12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
АТ "Страхова компанiя "Спас", виконуюча обов'язки головного бухгалтера, бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.12.2014, обрано термiн не визначений
9) Опис
Паспортнi данi посадової особи: КС 143534 24.06.2003 Куйбишевським РВ ДМУ України
в Донецькiй областi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний
трудовий стаж складає 12 рокiв. Розмiр отриманої винагороди Головним бухгалтером
Михайловська О.С. за 2017 рiк склав 40 315 гривень 25 копiйок. Винагороду в натуральнiй
формi не отримувала. Головний бухгалтер: 1. Забезпечує застосування в бухгалтерському облiку
єдиних форм первинних документiв як унiфiкованих, затверджених нормативно-правовим актам
України, так i документiв, створених пiдприємством самостiйно. 2. Данi первинних документiв,
iнших облiкових регiстрiв, додаткових довiдок вiдображає в коп`ютерi з використанням
бухгалтерської програми 1С, що є пiдставою для складання балансу. 3. Вимагає правильне
документальне оформлення господарських операцiй i подання в бухгалтерiю необхiдних
документiв i даних, неухильного дотримання правил i графiка документообiгу, термiни i
порядок видачi наявних засобiв пiд звiт працiвникам пiдприємства, а також оформлення звiтiв
по їх використанню. 4. Забезпечує зберiгання первинних документiв i облiкових регiстрiв, якi
були пiдставою для складання звiтностi, а також бухгалтерських звiтiв, їх офрмлення i передачу
в архiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства. 5. Забезпечує складання i надання
фiнансової та iнших видiв звiтностi пiдприємства вiдповiдним користувачам в обсязi та термiни,
встановленi чинним законодавством. 6. З метою забезпечення достовiрностi даних
бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв перед складанням рiчної фiнансової звiтностi та в
iнших випадках (пiсля завершення сезону реалiзацiї), iнвентаризацiйною комiсiєю, що постiйно
дiє, проводиться iнвентаризацiя активiв i зобов`язань згiдно Положення про iнвентаризацiю
активiв та зобов'язань, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 02.09.2014 р. № 879. До
функцiй посадової особи як члена правлiння належить: розробка проектiв рiчного бюджету,
бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; пiдготовка та
затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та
плах їх реалiзацiї. затвердження планiв роботи Правлiння; складання та подання на розгляд
Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв Товариства. Перелiк попереднiх посад: АТ СК
"ДI'ЛАЙФ" - бухгалтер.
1) Посада
Ревiзор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Донець Олександр Iванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1957
5) Освіта
Вища юридична
6) Стаж роботи (років)
42
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТзДВ "СК "ДОВIРА-ПОЛIС" на посадi Заступника директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2017, обрано 1 рiк
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа Донець
Олександр Iванович винагороду вiд емiтента нi в якому виглядi не отримує. Непогашеної
судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний трудовой стаж - 42 роки.
Призначено на посаду Загальними зборами Акцiонерiв 18.04.2017 року (Протокол №1 вiд
18.04.2017 р.). Перелiк попереднiх посад: Заступник директора ТзДВ "СК "ДОВIРА-ПОЛIС".
Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв та
вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. Ревiзор має право бути
присутнiм на Загальних зборах акцiонерiв та брати участь в обговореннi гань порядку денного з
правом дорадчого голосу. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради та
Правлiння у випадках, передбачених законом та Статутом. При здiйсненнi перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзор перевiряє: 1) достовiрнiсть даних, якi
мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського,
податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 3)
своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй
вiдповiдно до дiючих правил та порядку; 4) дотримання Правлiнням, Головою та iншими
членами Правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном
Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 5)
своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 6)
зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 7) використання коштiв резервного та
iнших фондiв Товариства; 8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 9) дотримання
порядку оплати акцiй Товариства; 10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його
платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позикових коштiв. Ревiзор
вiдповiдно до покладених на нього завдань здiйснює плановi та позаплановi (спецiальнi)
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Правлiння зобов'язане забезпечити
Ревiзору доступ до iнформацiї, необхiдної для проведення планової або позапланової перевiрки,
в межах, передбачених цим Статутом. Планова перевiрка проводиться Ревiзором за пiдсумками
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк з метою надання Загальним зборам
акцiонерiв висновкiв по рiчних звiтах та балансах. Висновок Ревiзора, що складається за
результатами планової перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, повинен
мiстити iнформацiю про: o пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi
Товариства за вiдповiдний перiод; o факти порушення законодавства, а також встановленого
порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi пiд час провадження
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Позапланова (спецiальна) перевiрка
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзором за власною iнiцiативою,
за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, Правлiння або на вимогу акцiонерiв
(акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв
простих акцiй Товариства. Позапланова перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства має бути розпочата не пiзнiше десяти днiв з моменту отримання вимоги акцiонерiв

або протоколу Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради або Правлiння. Рiшення за
результатами перевiрок приймаються Ревiзором одноособово. Ревiзор доповiдає про результати
проведених ним перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства - на
найближчому засiданнi Наглядової ради, що проводиться пiсля здiйснення перевiрки Ревiзором.
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нефедов Кирил Євгенович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1981
5) Освіта
Вища економiчна
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор ТОВ "ТЕРРА ФIНАНС"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2017, обрано 1 рiк
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа є
представником акцiонера ТОВ "ВО "ТЕКО". Посадова особа Нефедов Кирил Євгенович
винагороду вiд емiтента нi в якому виглядi не отримує. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини не має. Загальний трудовой стаж - 16 рокiв. Призначено на посаду
Загальними зборами Акцiонерiв 18.04.2017 року (Протокол № 1 вiд 18.04.2017 р.). Перелiк
попереднiх посад: Директор ТОВ "ТЕРРА ФIНАНС". Голова Наглядової ради " Керує роботою
Наглядової ради; " Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; " Виступає вiд iменi
Наглядової ради та представляє права та iнтереси Наглядової ради у взаємовiдносинах з iншими
органами управлiння Товариства, його посадовими особами, державними, громадськими
органами та органiзацiями, будь-якими юридичними або фiзичними особами. " Захищає iнтереси
Товариства в судах, органах влади та управлiння, iнших органах та органiзацiях за спорами,
пов'язаними з трудовими вiдносинами мiж Товариством та Головою правлiння, а також за
спорами щодо прийнятих Загальними зборами акцiонерiв Товариства, Правлiнням Товариства,
Наглядової радою та Ревiзором рiшень, розпоряджень, дiй (бездiяльностi) вiдносно особи, яка
займає посаду Голови правлiння Товариства. Голова Наглядової ради виступає вiд iменi
Товариства по таким спорам без довiреностi та має право доручити захист прав та законних
iнтересiв Товариства iншим особам; " Пiдписує вiд iменi Наглядової ради рiшення та
розпорядження, прийняттi Наглядовою радою, iншi документи; " призначає Секретаря ради iз
числа членiв Наглядової ради. Секретар здiйснює дiловодство Наглядової ради, веде та пiдписує
протоколи засiдань Наглядової ради, складає iншi документи Наглядової ради, забезпечує
повiдомлення членiв Наглядової ради про час та мiсце засiдання Наглядової ради та їх порядок
денний.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дорохiн Вiталiй Iгорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1976
5) Освіта
Вища юридична
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть, приватний адвокат
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2017, обрано 1 рiк
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа є
представником акцiонера ТОВ "ДОВIРА-БIЗНЕС". Посадова особа Дорохiн Вiталiй Iгорович
винагороду вiд емiтента нi в якому виглядi не отримує. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини не має. Загальний трудовой стаж - 20 рокiв. Призначено на посаду
Загальними зборами Акцiонерiв 18.04.2017 року (Протокол №1 вiд 18.04.2017 р.). Перелiк
попереднiх посад: iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть, приватний адвокат.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федосєєв Дмитро Валентинович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1983
5) Освіта
Вища економiчна
6) Стаж роботи (років)
13
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Радник Голови Правлiння з розвитку бiзнесу в ПАТ "АКБ Конкорд"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2017, обрано 1 рiк
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа є
представником акцiонера ТОВ "СПАС КОНСАЛТ". Посадова особа Федосєєв Дмитро
Валентинович винагороду вiд емiтента нi в якому виглядi не отримує. Непогашеної судимостi за
посадовi та корисливi злочини не має. Загальний трудовой стаж - 13 рокiв. Призначено на
посаду Загальними зборами Акцiонерiв 18.04.2017 року (Протокол №1 вiд 18.04.2017 р.).
Перелiк попереднiх посад: Радник Голови Правлiння з розвитку бiзнесу в ПАТ "АКБ Конкорд"

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Голова Правлiння
Головний
бухгалтер
Ревiзор
Голова Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Дуб Юлiя Iванiвна
Михайловська
Олена Сергiївна
Донець Олександр
Iванович
Нефедов Кирил
Євгенович
Дорохiн Вiталiй
Iгорович
Федосєєв Дмитро
Валентинович

Ідентифікаційний код
юридичної особи
3

Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
0
0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

9
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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
0

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
0

Місцезнаходження
0, 0, 0 р-н, 0, 0

Кількість акцій
(шт.)
0
Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
0
Усього

0
0

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
0
Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
0
0

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

0
0
Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
0
0
0
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові
X

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

позачергові
18.04.2017
79,71

ПРОТОКОЛ № 1
РIЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СПАС"
18.04.2017 р.
Мiсце проведення Загальних зборiв: м. Київ, вул. Василя Липкiвського, будинок
45, п'ятий поверх, офiс № 501
Вид загальних зборiв: черговi
Дата проведення зборiв: 18 квiтня 2017 року
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
зборах: 11 квiтня 2017 року.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на
участь у загальних зборах: 15.
Кiлькiсть акцiй, викуплених Товариством, якi не враховуються у визначеннi
кворуму загальних зборiв 0.
Кiлькiсть осiб, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах - 6.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв: 2391258 голосiв.
Кворум загальних зборiв: 79,71 % вiдповiдно до статуту АТ "СК "СПАС" (далi Товариство).
Початок зборiв - 11.00
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ
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 Ревiзора за результатами дiяльностi у 2016 роцi. Прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства.
7.
Затвердження рiчного звiту Товариства за результатами дiяльностi у 2016
роцi.
8.
Розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
9.
Про змiну найменування Товариства.
10.
Про змiну мiсцезнаходження Товариства.
11.
Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
12.
Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
13.
Про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
14.
Про обрання Ревiзора Товариства.
15.
Про змiну iнформацiї для здiйснення зв'язку з Товариством.
16.
Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у
новiй редакцiї.
Слухали:
Голова Наглядової ради Григоренко Олена Анатолiївна
повiдомила присутнiх, що Рiчнi Загальнi збори скликанi у вiдповiдностi до ст.32

Закону України "Про акцiонернi товариства". Всi акцiонери були повiдомленi про
дату та мiсце проведення загальних зборiв шляхом опублiкування повiдомлення в
офiцiйному друкованому органi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку та шляхом надiслання поштовим вiдправленням
рекомендованим листом кожному акцiонеру письмового повiдомлення про
проведення загальних зборiв та проекту порядку денного з проектами рiшень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.
ЗА ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
По питанню:
1.
Про обрання голови та членiв лiчильної комiсiї.
Основнi тези Голова Наглядової ради Григоренко Олена Анатолiївна виступила
з проектом рiшення:
виступу:
Обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi: голова лiчильної
комiсiї - Штафiнський Андрiй Михайлович; член Лiчильної комiсiї - Самарська
Анна Володимирiвна.
i запропонувала присутнiм проголосувати.
Пiдрахунок голосiв по першому питанню порядку денного
здiйснює тимчасова лiчильна комiсiя згiдно рiшення Наглядової ради Товариства.
Результати
"ЗА" - 2391258 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;
голосування: "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi
в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй.
Рiшення:
Обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi: голова лiчильної
комiсiї - Штафiнський Андрiй Михайлович; член Лiчильної комiсiї - Самарська
Анна Володимирiвна.
По питанню:
2.
Про обрання головуючого та секретаря Рiчних Загальних Зборiв.
Основнi тези
виступу:
Голова Наглядової ради Григоренко Олена Анатолiївна виступила
з проектом рiшення:
Обрати Головуючим Рiчних Загальних Зборiв Дуб Юлiю
Iванiвну.
Обрати секретарем Рiчних Загальних Зборiв Польову Олександру
Борисiвну.
i запропонувала присутнiм проголосувати.
Результати
"ЗА" - 2391258 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;
голосування: "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi
в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi
в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй.

Рiшення:

Обрати Головуючим Рiчних Загальних Зборiв Дуб Юлiю Iванiвну.
Обрати секретарем Рiчних Загальних Зборiв Польову Олександру

Борисiвну.
По питанню:
3.
Про затвердження регламенту, порядку проведення Рiчних Загальних
Зборiв та порядку голосування.
Основнi тези Голова Рiчних зборiв виступила з проектом рiшення:
виступу:
Затвердити наступний регламент, порядок проведення Рiчних
Загальних Зборiв та порядок голосування:
- доповiдi по питанням порядку денного - до 10 хв.;
виступи у порядку обговорення питання - до 10 хв.;
вiдповiдi на запитання - 3 хв.;
пропозицiї, зауваження, особливi думки та таке iнше подаються
присутнiми у письмовому виглядi секретарю Зборiв;
голова Зборiв має право обiрвати доповiдача (лишити його слова) у разi,
якщо доповiдач порушує регламент Зборiв або виступає не за сутнiстю питання
порядку денного;
голосування проводиться у вiдповiдностi до Закону України "Про
акцiонернi товариства"
виключно
з
використанням бюлетенiв для
голосування;
акцiонер (його представник) має право покинути збори до їх закiнчення;
- голосування проводиться за принципом "одна акцiя - один голос".
i запропонувала присутнiм проголосувати
Результати
"ЗА" - 2391258 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;
голосування: "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй.
Рiшення:
Затвердити запропонований регламент,
Рiчних Загальних Зборiв та порядок голосування.

порядок

проведення

По питанню:
4.
Звiт Правлiння Товариства за результатами дiяльностi у 2016 роцi.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
Основнi тези
виступу:
Слухали з четвертого питання порядку денного Голову правлiння
Дуб Ю. I., яка доповiла присутнiм про результати фiнансово-господарської
дiяльностi АТ "СК "СПАС" за 2016 рiк.
Голова Рiчних зборiв виступила з проектом рiшення:
визнати роботу Правлiння Товариства за 2016 рiк задовiльною. Затвердити звiт
Правлiння за 2016 рiк.
i запропонувала присутнiм проголосувати
Результати
"ЗА" - 2391258 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з

цього питання акцiй;
голосування: "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є
цього питання акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є
цього питання акцiй.

% голосiв акцiонерiв, якi
власниками голосуючих з
% голосiв акцiонерiв, якi
власниками голосуючих з

Рiшення:
Визнати роботу Правлiння Товариства за 2016 рiк задовiльною.
Затвердити звiт Правлiння за 2016 рiк.
По питанню:
5.
Звiт Наглядової Ради Товариства за результатами дiяльностi у 2016 роцi.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства.
Основнi тези
виступу: Слухали з п'ятого питання порядку денного Голову Наглядової ради
Товариства Григоренко О. А., яка доповiла присутнiм про результати дiяльностi
Наглядової ради АТ "СК "СПАС" за 2016 рiк.
Голова Рiчних зборiв виступила з проектом рiшення: Визнати роботу
Наглядової ради Товариства за 2016 рiк задовiльною. Затвердити звiт Наглядової
ради за 2016 рiк.
i запропонувала присутнiм проголосувати
Результати
"ЗА" - 2391258 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;
голосування: "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй.
Рiшення:
Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рiк
задовiльною. Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк.
По питанню:
6.
Звiт Ревiзора за результатами дiяльностi у 2016 роцi. Прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства.
Основнi тези
виступу:
Слухали з шостого питання порядку денного Ревiзора Товариства,
який
доповiв
присутнiм
про
результати
ревiзiйної
перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi АТ "СК "СПАС" за 2016 рiк.
Голова Рiчних зборiв виступила з проектом рiшення:
затвердити
звiт
Ревiзора
Товариства
про
результати
перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi АТ "СК "СПАС" за 2016 рiк.
i запропонувала присутнiм проголосувати
Результати
"ЗА" - 2391258 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;
голосування: "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з

цього питання акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй.
Рiшення:
Затвердити звiт Ревiзора Товариства про результати перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi АТ "СК "СПАС" за 2016 рiк.
По питанню:
7.
Затвердження рiчного звiту Товариства за результатами дiяльностi у 2016
роцi.
Основнi тези
виступу:
Голова зборiв виступила з проектом рiшення:
Затвердити рiчний звiт Товариства за результатами дiяльностi у 2016 роцi.
i запропонувала присутнiм проголосувати
Результати
"ЗА" - 2391258 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;
голосування: "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй.
Рiшення:
2016 роцi.

Затвердити рiчний звiт Товариства за результатами дiяльностi у

По питанню:
8.
Розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
Основнi тези
виступу:
Голова зборiв виступила з проектом рiшення:
Направити нерозподiлений прибуток Товариства за 2016 рiк в сумi 105 тис. грн.
на формування резервного капiталу.
i запропонувала присутнiм проголосувати
Результати
"ЗА" - 2391258 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;
голосування: "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй.
Рiшення:
Направити нерозподiлений прибуток Товариства за 2016 рiк в сумi
105 тис. грн. на формування резервного капiталу.
По питанню:
9.
Про змiну найменування Товариства.
Основнi тези
виступу:
Голова зборiв виступила з проектом рiшення:
Прийняти рiшення про змiну найменування Товариства:
Затвердити нове найменування Товариства: повне - Приватне
акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Дi'лайф";

скорочене - ПрАТ "СК "Дi'лайф".
i запропонувала присутнiм проголосувати
Результати
"ЗА" - 2391258 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;
голосування: "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй.
Рiшення :

Прийняти рiшення про змiну найменування Товариства:
Затвердити нове найменування Товариства: повне Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Дi'лайф";
скорочене - ПрАТ "СК "Дi'лайф".
По питанню:
10.
Про змiну мiсцезнаходження Товариства.
Основнi тези
виступу:
Голова зборiв виступила з проектом рiшення:
Змiнити мiсцезнаходження Товариства на: 03035, м. Київ, вул.
Василя Липкiвського, будинок 45
i запропонувала присутнiм проголосувати
Результати
"ЗА" - 2391258 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;
голосування: "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй.
Рiшення :
Змiнити мiсцезнаходження Товариства на: 03035, м. Київ, вул.
Василя Липкiвського, будинок 45
По питанню:
11.
Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
Основнi тези
виступу:
Голова зборiв виступила з проектом рiшення:
Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства, а
саме:
Голови Наглядової ради - Григоренко Олени Анатолiївни;
Члена Наглядової ради - Трубнiкова Анатолiя Кириловича.
i запропонувала присутнiм проголосувати
Результати
"ЗА" - 2391258 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;
голосування: "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi

зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй.
Рiшення:
Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства, а
саме:
Голови Наглядової ради - Григоренко Олени Анатолiївни;
Члена Наглядової ради - Трубнiкова Анатолiя Кириловича.
По питанню:
12.
Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Основнi тези
виступу:
Голова зборiв нагадала присутнiм, що обрання членiв
Наглядової ради здiйснюється шляхом
кумулятивного голосування.
Голова зборiв виступила з проектом рiшення:
Обрати членами Наглядової ради наступних осiб: Нефедова Кирила Євгеновича,
Дорохiна Вiталiя Iгоровича,
Федосєєва Дмитра Валентиновича, та
запропонувала присутнiм проголосувати.
Результати голосування:
ПIБ кандидата "ЗА", голосiв, шт.
"ЗА", голосiв,
%.
Нефедов Кирил Євгенович
____2391258________ ______100________
Дорохiн Вiталiй Iгорович
____2391258________ ______100________
Федосєєв Дмитро Валентинович
____2391258________
______100________
Рiшення:
Обрати членами Наглядової ради наступних осiб: Нефедова
Кирила Євгеновича, Дорохiна Вiталiя Iгоровича,
Федосєєва Дмитра
Валентиновича.
По питанню:
13.
Про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
Основнi тези
виступу:
Голова зборiв виступила з проектом рiшення:
Припинити повноваження Ревiзора Товариства - ПРАТ "КУА "АЛЬТЕРА ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ", iдентифiкацiйний код юридичної особи - 32856284.
i запропонувала присутнiм проголосувати
Результати
"ЗА" - 2391258 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;
голосування: "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй.
Рiшення:
Припинити повноваження Ревiзора Товариства - ПРАТ "КУА
"АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", iдентифiкацiйний код юридичної особи 32856284.
По питанню:

14.
Про обрання Ревiзора Товариства.
Основнi тези
виступу:
Голова зборiв нагадала присутнiм, що обрання Ревiзора
здiйснюється шляхом
кумулятивного голосування.
Голова зборiв виступила з проектом рiшення:
Обрати Ревiзором Товариства Донця Олександра Iвановича, та запропонувала
присутнiм проголосувати.
Результати голосування:
ПIБ кандидата "ЗА", голосiв, шт.
"ЗА", голосiв,
%.
Донець Олександр Iванович ____2391258________ ______100________

Рiшення:

Обрати Ревiзором Товариства Донця Олександра Iвановича.

По питанню:
15.
Про змiну iнформацiї для здiйснення зв'язку з Товариством.
Основнi тези
виступу:
Голова зборiв виступила з проектом рiшення:
Змiнити номер телефону Товариства на: (096) 539-29-31
i запропонувала присутнiм проголосувати
Результати
"ЗА" - 2391258 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;
голосування: "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй.
Рiшення:

Змiнити номер телефону Товариства на: (096) 539-29-31

По питанню:
16.
Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у
новiй редакцiї.
Основнi тези
виступу:
Голова зборiв виступила з проектом рiшення:
Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення статуту у новiй редакцiї
та затвердити Статут Товариства в повному обсязi в запропонованiй редакцiї.
Доручити Головi Правлiння Дуб Юлiї Iванiвнi пiдписати нову редакцiю
Статуту Товариства.
Виконавчому органу забезпечити надання документiв для проведення державної
реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.
i запропонувала присутнiм проголосувати
Результати
"ЗА" - 2391258 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;
голосування: "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй;

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi
зареєструвалися для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих з
цього питання акцiй.
Рiшення:
Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення статуту
у новiй редакцiї та затвердити Статут Товариства в повному обсязi в
запропонованiй редакцiї.
Доручити Головi Правлiння Дуб Юлiї Iванiвнi пiдписати нову редакцiю
Статуту Товариства.
Виконавчому органу забезпечити надання документiв для проведення державної
реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.
закiнчення зборiв - 13-00

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
01.07.2011

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
351/1/11

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Державна комiсiя з
UA000124499
Акція проста Бездокумент
10
3 000 000
30 000 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
України
У звiтному роцi цiннi папери Товариства не брали участi в органiзованих ринках; лiстинг/делiстинг цiнних паперiв на фондових бiржах не
проводився; додаткового випуску акцiй не було. Викуп та додаткова емiсiя цiнних паперiв протягом звiтного року не вiдбувались. Всi акцiї
розповсюдженi та оплаченi. Спосiб розмiщення - розмiщення мiж засновниками товариства.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
3
Термiн корисного використання основних засобiв за всiма групами
визначається керiвництвом пiдприємства самостiйно з урахуванням
економiчної доцiльностi за кожним основним засобом окремо. Тобто,
керiвництво пiдприємства при придбаннi основних засобiв самостiйно
встановлює термiн їх корисного використання з урахуванням умов та
iнтенсивностi експлуатацiї, морального зносу, iнших факторiв. Умови
користування основними засобами за всiма групами: основнi засоби
використовуються весь перiод експлуатацiї, перiодично проводиться
профiлактика, поточний ремонт.
Первiсна вартiсть основних засобiв по групам на кiнець звiтного року,
тис. грн.:
Машини та обладнання - 16 тис. грн.;
Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi - 7 тис. грн.; Разом 23 тис. грн.
Знос основних засобiв по групам на кiнець звiтного року, тис. грн.:
Машини та обладнання - 13 тис. грн.;
Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi - 7 тис. грн.; Разом 20 тис. грн.
Ступiнь зносу основних засобiв виробничого призначення: машини та
обладнання - 81%, iншi - 100%.
Ступiнь використання основних засобiв виробничого призначення:
машини та обладнання - 100%, iншi - 100%.
Основних засобiв невиробничого призначення в Товариства немає.
ПрАТ "СК "Дi'лайф" застосовує прямолiнiйний метод нарахування
амортизацiї основних засобiв, що протягом звiтного перiоду не
змiнювався. Нараховано амортизацiї на основнi засоби за 2017 рiк на
суму 0 тис.грн.
Переоцiнки основних засобiв у звiтному роцi не було. У звiтному роцi
основнi засоби не надходили та не вибували. Основних засобiв, щодо
яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права
власностi, оформлених у заставу, призначених для продажу в
Товариства немає. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних
засобiв: 21 тис. грн. Наявнiсть основних засобiв встановлена на пiдставi
рiчної iнвентаризацiї. Переданих в оперативну оренду та одержаних за

фiнансовою орендою основних засобiв в Товариства немає.
Обмеження на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
30 014
31 149
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
30 000
30 000
Скоригований статутний капітал
30 000
30 000
(тис.грн)
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
Опис
НКЦПФР та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку
1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства
фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося
за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх
перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних
виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2017 року (30014 тис. грн.) бiльше
скоригованого статутного капiталу (30000 тис.грн. ), та вiдповiдає вимогам статтi 155
п.3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Кредити банку
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
Облiгацiї
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
Iпотечнi ЦП
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
сертифiкати ФОН
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
Iншi ЦП
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Фiнансовi iнвестицiї в корпоративнi
права
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

01.01.2017
X

0
0

0
X

31.12.2017
X

X

0

X

X

01.01.2017

0

0

31.12.2017

X

0

X

X

01.01.2017

0

0

31.12.2017

X

0

X

X

01.01.2017
X

0
0

0
X

31.12.2017
X

X

0

X

X

01.01.2017

0

0

31.12.2017

X

0

X

X

01.01.2017

0

X

31.12.2017

X

0

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X
864
X
X
X
864
X
X
Векселi, сертифiкати ФОН, iпотечнi та iншi цiннi папери
Товариство в 2017 роцi не випускало. Зобов'язань за
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права та зобов'язань
по фiнансовiй допомозi на зворотнiй основi у Товариства
немає. На дату складання звiтностi Емiтент має зобов'язання
на загальну суму 854 тис. грн. Детальна iнформацiя про
зобов'язання Товариства:
Довгостроковi зобов'язання та забезпечення - 828 тис. грн., а
саме: довгостроковi забезпечення витрат персоналу - 3 тис.
грн.; страховi резерви - 825 тис. грн.
Поточнi зобов'язання i забезпечення - 26 тис. грн., а саме:
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1
тис. грн.;
розрахунки з бюджетом - 5 тис. грн.; розрахунки зi
страхування - 3 тис. грн.; розрахунки з оплати працi - 14 тис.
грн.; iншi поточнi зобов'язання - 3 тис. грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1
18.04.2017

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
19.04.2017

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2015
1
0
2
2016
1
0
3
2017
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X

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)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Позачерговi збори не проводились
(запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є
власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення:
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина

їх непроведення:
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж
10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж
10 відсотками акцій

(осіб)
3
0
3
0
0
0
0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні
X
X
X

Складу
Організації
Діяльності
Інше
не проводилось
(запишіть)
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена
наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених
завдань
Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 4
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X

комiтети не створювались

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше
д/н
(запишіть)

Ні
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
X
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
д/н
(запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено
посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
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?

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Загальн
і збори
акціоне
рів

Наглядов
а рада

Виконав
чий
орган

Не
належит
ь до
компете
нції
жодного
органу

так

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

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)
так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Так
X
X
X
X
X

Ні

Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Iншi документи вiдсутнi

X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
пресі,
Документи
Інформаці
оприлюдн надаються
Копії
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
загальнод ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
ться на
інформаці безпосеред
ся на
інтернет-с
загальних
йній базі
ньо в
запит
торінці
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
НКЦПФР
му
а
ого
про ринок товаристві
товариства
цінних
паперів
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
так
так
так
так
так
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
так
так
товариства
Статут та внутрішні
так
так
так
так
ні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
так
ні
так
так
ні
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
так
так
так
так
ні
акціонерного
товариства
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
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Інше
(запишіть)

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
Iншi причини вiдсутнi
(запишіть)

Ні
X

X
X

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
Iнше вiдсутнє
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотків голосів
Інше
д/н
(запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
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/ні) ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) так
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 30.04.2012; яким органом управління
прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) так; укажіть яким чином його
оприлюднено: d-life.com.ua
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:
Товариство дотримуєтсья вимог кодексу

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Дi'лайф" (надалi за текстом Страховик)
створене з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах
акцiонерiв Страховика, а також отримання акцiонерами дивiдендiв.
Предметом безпосередньої дiяльностi Страховика є страхування, перестрахування, фiнансова

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

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
Власники iстотної участi вiдсутнi.

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
Факти порушення членами наглядової ради та/або виконавчого органу ПрАТ "СК "Дi'лайф"
внутрiшнiх правил, що призвели до заподiяння шкоди страховику або споживачам фiнансових
послуг, у 2017 роцi вiдсутнi.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів
Протягом звiтного 2017 року до страховика, в тому числi до членiв Наглядової ради та
Правлiння Страховика заходи впливу вiдсутнi.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи
На виконання Розпорядження №295 вiд 04.02.2014 року "Про затвердження Вимог до органiзацiї
i функцiонування системи управлiння ризиками у страховика" Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, було призначено
вiдповiдальну особу за практичну реалiзацiю в товариствi системи управлiння ризиками та
затверджено Систему управлiння ризиками товариства.
Основнi принципи управлiння ризиками:
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 Генеральним директором 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.
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 здiйснено перевiрку операцiйної та фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства.

Перевiрено наступнi питання:
- органiзацiя страхування, дотримання вимог страхового законодавства в частинi оформлення
страхової документацiї, дотримання тарифної полiтики, забезпечення порядку оприбуткування
страхових платежiв тощо;
- органiзацiя спiвпрацi та розрахункiв iз страховими посередниками;
- дотримання вимог Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню)
доходiв, одержаних злочинним шляхом або фiнансуванню тероризму";
- органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку, зокрема контроль за наявнiстю, своєчаснiстю та
якiстю оформлення первинних документiв, контроль витрат за господарськими операцiями та
використання коштiв Товариства тощо;
- стан облiку договорiв страхування;
- та iншi питання.
Дiяльнiсть служби внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства базується на принципах
чесностi, об'єктивностi, конфiденцiйностi, професiйної компетентностi.
Результатом дiяльностi служби внутрiшнього аудиту (контролю) є об'єктивна та незалежна
оцiнка з питань, що вiдносяться до компетенцiї внутрiшнього аудиту, викладення у виглядi
звiтiв, актiв перевiрок зокрема:
- щодо ефективностi корпоративного управлiння, управлiння ризиками, iнформацiйного
забезпечення, системи внутрiшнього контролю;
- щодо збереження лiквiдностi майна та iнших активiв;
- щодо ефективностi дiяльностi товариства;
- щодо пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi;
- щодо фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської
дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi;
- щодо стану дiлової репутацiї Товариства тощо.
У своїй роботi служба внутрiшнього аудиту (контролю) керується чинним законодавством
України, Статутом Товариства, рiшеннями Наглядової Ради та Голови правлiння Товариства,
Положенням, iншими регулятивними актами Товариства, стандартами професiйної дiяльностi
Iнституту внутрiшнiх аудиторiв, iншими нормативними та регулювальними актами.
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "СК "Дi'лайф" справедливо та достовiрно в усiх суттєвих аспектах
вiдображає фiнансовий стан та результат дiяльностi ПрАТ "СК "Дi'лайф" за 2017 рiк. Данi,
зазначенi в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку, наведенi у роздiлi "Рiчна фiнансова звiтнiсть" Страховика.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
страховика розмiр вiдсутнi.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
Купiвля-продаж активiв протягом року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
страховика розмiр 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
В 2017 роцi операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової
групи чи iншого об'єднання, вiдсутнi.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок пiдготовлений з урахуванням вимог, встановлених Нацiональною
комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Респект", код ЄДРПОУ:
20971605, 65026 м. Одеса, пров. Маяковського, 1/10
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
17 рокiв
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
2 роки
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
Iншi аудиторськi послуги ПрАТ "СК "Дi'лайф" у 2017 роцi не надавалися.
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
Конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора не
було.
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
АТ "СК "Спас" були наданi протягом останнiх п`яти рокiв аудиторськi послуги
наступними суб`єктами:2013 рiк - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська
компанiя "Аудит Груп", код ЄДРПОУ 38386053; 2014 рiк - Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Донконсалтаудит" код ЄДРПОУ 33913531; 2015 рiк - Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Донконсалтаудит" код ЄДРПОУ 33913531; 2016 рiк - Товариство
з обмеженою вiдповiдальнiстю "Донконсалтаудит" код ЄДРПОУ 33913531; 2017 рiк Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Респект", код ЄДРПОУ:
20971605.
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
Факти стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року
вiдстутнi. Факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена
аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг, вiдсутнi.
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
Розгляд скарг в ПрАТ "СК "Дi'лайф" здiйснюється у вiдповiдностi до Закону України
"Про захист прав споживачiв" вiд 12.05.1991 року № 1023-XII у редакцiї Закону України №
1791-VIII вiд 20.12.2016; 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 - Дуб Юлiя Iванiвна.
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
Протягом 2017 року до ПрАТ "СК "Дi'лайф" скарги стосовно надання фiнансових послуг
не надходили.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду
Позови до суду стосовно надання страхових послуг станом на 31.12.2017 р. до
Страховика вiдсутнi.
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Аудиторська фiрма "Респект" у
Найменування аудиторської фірми
виглядi Товариства з
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи обмеженою вiдповiдальнiстю
підприємця)
20971605
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки платника податків фізичної особи)
65026, Одеська обл., мiсто
Місцезнаходження аудиторської фірми,
Одеса, ПРОВУЛОК
аудитора
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 1,
квартира 10
номер: 0135, дата видачі:
Номер та дата видачі свідоцтва про
26.01.2001
включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер 266, серія
Реєстраційний номер, серія та номер,
П, номер 000266, дата видачі
дата видачі та строк дії свідоцтва про
29.01.2013, строк дії 30.07.2020
внесення до Реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів
номер: 0665, дата видачі:
Номер та дата видачі свідоцтва про
26.01.2017
відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою
України
з 01.01.2017 по 31.12.2017
Звітний період, за який проведено
аудит фінансової звітності
02 - із застереженням
Думка аудитора (01 - безумовно
позитивна; 02 - із застереженням; 03 негативна; 04 - відмова від
висловлення думки)
Пояснювальний параграф (у разі
наявності)
номер: 32, дата: 22.03.2018
Номер та дата договору на проведення
аудиту
дата початку: 22.03.2018, дата
Дата початку та дата закінчення
закінчення: 11.04.2018
аудиту
11.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)
14 000,00
Розмір винагороди за проведення
річного аудиту, грн

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
ТОВ "Аудиторська фiрма
1 Найменування аудиторської фірми
"РЕСПЕКТ"
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
2 Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
20971605
облікової картки платника податків фізичної особи)
3 Місцезнаходження аудиторської фірми,
65026, м.Одеса, провулок
Маяковського, 1/10
аудитора
4 Номер та дата видачі свідоцтва про
номер: 0135, дата видачі:
26.01.2001
включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
5 Реєстраційний номер, серія та номер,
Реєстраційний номер 266, серія
П, номер 000266, дата видачі
дата видачі та строк дії свідоцтва про
29.01.2013, строк дії 30.07.2020
внесення до Реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів
6 Номер та дата видачі свідоцтва про
номер: 0665, дата видачі:
26.01.2017
відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою
України
7 Звітний період, за який проведено
з 01.01.2017 по 31.12.2017
аудит фінансової звітності
8 Думка аудитора (01 - безумовно
02 - із застереженням
позитивна; 02 - із застереженням; 03 негативна; 04 - відмова від
висловлення думки)
9 Пояснювальний параграф (у разі
наявності)
10 Номер та дата договору на проведення
номер: 32, дата: 22.03.2018
аудиту
11 Дата початку та дата закінчення
дата початку: 22.03.2018, дата
закінчення: 11.04.2018
аудиту
12 Дата аудиторського висновку (звіту)
11.04.2018
13 Розмір винагороди за проведення
14 000,00
річного аудиту, грн
14 Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКА ФIРМА
РЕСПЕКТ
Аудиторська палата України
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №0135

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо рiчної фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
СТРАХОВА КОМПАНIЯ
" ДI `ЛАЙФ"
за 2017 рiк

Адресат
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНIЯ " ДI `ЛАЙФ"
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРННОГО
ТОВАРИСТВА СТАХОВА КОМПАНIЯ " ДI `ЛАЙФ", код за ЄДРПОУ :
31623500, мiсцезнаходження: 03040, м. Київ, пр-т. Голосiївський 70 (надалi
Страховик), що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня
2017 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2017 рiк,
Звiту про рух грошових коштiв за 2017 рiк, Звiту про власний капiтал за 2017 рiк,
Примiток до рiчної фiнансової звiтностi.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, за винятком впливу питань,
про якi йдеться у параграфi "Основа для думки iз застереженням" вiдображає
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Страховика на 31 грудня
2017 року, її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився
зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
та застосованої концептуальної основи фiнансового звiтування.
Основа для думки iз застереженням
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА у
редакцiї 2015 р). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в
роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню до Страховика згiдно з етичними вимогами,
застосовними вiдповiдно до "Кодексу етики професiйних бухгалтерiв", виданому
Радою з Мiжнародних стандартiв етики бухгалтерiв у 2012 р. (Кодекс РМСЕБ) та
етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової
звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми
вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
нашої думки iз застереженням.

Ми маємо певну незгоду з управлiнським персоналом стосовно:
"
адекватностi розкриття iнформацiї Страховиком в Балансi (Звiтi про
фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року та Примiтцi 6.1 до фiнансового звiту,
щодо справедливої вартостi довгострокових фiнансових iнвестицiй, якi
облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств в сумi 27 879 тис.
грн. Ми не змогли отримати iнформацiю про можливий розмiр знецiнення цих
активiв, та оцiнити можливий їх вплив на фiнансову звiтнiсть Страховика. Цей
вплив вважається суттєвим, проте не всеохоплюючим для фiнансової звiтностi
Страховика.
Ключовi питання аудиту
Пiд час проведення аудиту фiнансової звiтностi Страховика ми визначили, що
немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому
звiтi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Страховика несе вiдповiдальнiсть за складання i
достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi, вiдповiдно до Закону України вiд
16 липня 1999 р. № 996 - XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть"
та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, (далi - МСФЗ), що прийнятi та
застосовуються для складання та подання фiнансової звiтностi та за такий
внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визнає як необхiдний для
того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень у наслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе
вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Страховика продовжувати свою дiяльнiсть
на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо
управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд
за процесом фiнансового звiтування Страховиком.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть
у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки,
та випуск звiту аудитора, який мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є
високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений
вiдповiдно до МСА (у редакцiї 2015 р.), завжди виявить суттєве викривлення,
якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або
помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як

об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення
користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне
судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
Крiм того, ми:
o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi
процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є
достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж
для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати
змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту,
для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю,
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть
облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським
персоналом;
o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським
персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо
висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б
пiд значний сумнiв можливiсть Страховика продовжити безперервну дiяльнiсть.
Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми
повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi
подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю
про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi
результати, включаючи будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього
контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження,
що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо
їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими,
що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо
вiдповiдних застережних заходiв.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв

Нематерiальнi активи
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття нематерiальних активiв
здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи".
Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при первiсному визнаннi
оцiнюються за первiсною вартiстю.
Строк корисного використання нематерiальних активiв може бути або
обмеженим, або невизначеним.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не
амортизуються, а тестуються на знецiнення щорiчно на 31 грудня або окремо,
або на рiвнi пiдроздiлiв, що генерують грошовi потоки. Строк корисного
використання нематерiального активу з невизначеним термiном використання
переглядається щорiчно з метою визначення того, наскiльки прийнятно
продовжувати вiдносити даний актив в категорiю активiв з невизначеним
строком корисного використання. Якщо це неприйнятно, змiна оцiнки строку
корисного використання з невизначеного на обмежений термiн - здiйснюється на
перспективнiй основi.
Основнi засоби становлять
23 тис грн. Об'єкти основних засобiв
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
У разi, якщо об'єкт основних засобiв складається з кiлькох компонентiв, якi
мають рiзний строк корисного використання, такi компоненти вiдображаються
як окремi об'єкти основних засобiв.
Наступнi ремонти включаються до балансової вартостi активу або
вiдображаються окремо як актив, тiльки якщо ймовiрно, що є майбутнi
економiчнi вигоди, що вiдносяться до цього активу, i вартiсть активу може бути
надiйно оцiнена. Всi iншi витрати на ремонт i техобслуговування
вiдображаються у звiтi про доходи, витрати (Звiт про фiнансовi результати) в
тому перiодi, в якому вони виникли. Витрати на реконструкцiю i модернiзацiю
капiталiзуються, а замiненi об'єкти списуються. Прибуток або збиток вiд
списання або вибуття вiдображається на рахунках прибуткiв або збиткiв по мiрi
виникнення.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом
рiвномiрного нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного
використання. Амортизацiя не нараховується на об'єкти, якi не введенi в
експлуатацiю (не використовуються).
Станом на 31.12.2017 довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складають 29 862 тис.
грн.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (iншi фiнансовi iнвестицiї) рахуються у сумi
1 983 тис. грн., а саме:
Найменування емiтента
Код ЄДРПОУ
Вид, форма, тип ЦП
Номiнальна вартiсть одного ЦП (грн.)

Кiлькiсть ЦП
Загальна номiнальна вартiсть (грн.) Частка у СК %
Балансова вартiсть грн.
1
2
3
4
5
6
7
ПрАТ "КУА "Альтера Ессет Менеджмент" (ЗНВПIФ "Кремiнь Iнвест)
32856284-233106 Iменнi iнвестицiйнi сертифiкати
100 18 576
1 857 600
1 955 649
ПАТ ЗНКIФ "Стандарт кепiтал"
36927002 Iменнi простi акцiї корпоративного iнвестицiйного фонду 100 28
2 800 0,0018
16 800
ПрАТ "ПРОМЕТЕЙ - ТЕЛЕКОМ" Iменнi простi акцiї
1
1 010 1 010
0,0007
10100
ПАТ "ЗНВКIФ "Iнвестицiї Плюс" 35043708
Iменнi простi акцiї
корпоративного iнвестицiйного фонду (заблокований)
500 29
14 500
0,0029
ПАТ "ЗНВКIФ "Сертеза" 37500377 Iменнi простi акцiї корпоративного
iнвестицiйного фонду (заблокований)
1
20 714
20 714
0,0041
ПАТ КIФ "Домiнанта" 35893549
Iменнi простi акцiї корпоративного
iнвестицiйного фонду (заблокований)
5 000 7
35 000
0,0117
Iз них заблоковано обiг згiдно рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку наступнi пакети акцiй:
- ПАТ ЗНВКIФ "Iвестицiїї Плюс" та ПАТ ЗНВКIФ "Сертеза", рiшення
№1149 вiд 28.08.2014 р.
- ПАТ КIФ "Домiнанта", рiшення № 1105 вiд 19.08.2014 р.
На вартiсть заблокованого пакету акцiй створено резерв сумнiвних боргiв у
розмiрi 426 тис. грн.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї якi облiковуються за методом участi в
капiталi iнших пiдприємств ( рядок 1030 Балансу) становлять 27 879 тис. грн.
та складаються iз:
(грн.)
Найменування емiтента
Код ЄДРПОУ
Вид iнвестицiїй Частка у СК % Балансова вартiсть
1
2
3
4
ТОВ "АГРО IНСАЙДЕР" 41135801 Корпоративнi права
100 5 999 917
ТОВ "АГРОГРУПIНВЕСТИНГ" 41136213
Корпоративнi права
100 8
000 007
ТОВ "АГРО IНСАЙДЕР ГРУП" 41123141 Корпоративнi права
100 7 000 139
ТОВ "АГРО ЛIМIТЕД ГРУП" 41138158 Корпоративнi права
100 6 879 425
Ми маємо певну незгоду з управлiнським персоналом стосовно:
"
адекватностi розкриття iнформацiї Страховиком в Балансi (Звiтi про
фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року та Примiтцi 6.1 до фiнансового звiту,

щодо справедливої вартостi довгострокових фiнансових iнвестицiй, якi
облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств в сумi 27 879 тис.
грн. Ми не змогли отримати iнформацiю про можливий розмiр знецiнення цих
активiв, та оцiнити можливий їх вплив на фiнансову звiтнiсть Страховика. Цей
вплив вважається суттєвим, проте не всеохоплюючим для фiнансової звiтностi
Страховика.
Грошi та їх еквiваленти
Незалежний аудитор вiдмiчає, що безготiвковi розрахунки мiж Товариством та
контрагентами здiйснювались через уповноваженi банки згiдно з договорами на
розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштiв з рахунку
платника на рахунок одержувача коштiв.
Станом на 31.12..2017 р. грошовi кошти та їх еквiваленти становлять 923 тис.
грн. i включають грошовi кошти на поточних i депозитних рахунках у банках та
готiвка в касi:
"
грошовi кошти на поточних рахунках
225 тис. грн.
"
готiвка в касi
86 тис. грн.
"
банкiвськi вклади (депозити)
612 тис. грн.
Власний капiтал
Загальна сума власного капiталу Товариства станом на 31.12.2017 р. складає
30 014 тис. грн. i складається iз зареєстрованого (пайового) капiталу,
додаткового капiталу та непокритих збиткiв.
Зареєстрований (пайовий) капiтал становить 30 000 тис. грн. Акцiонерами
Товариства є юридичнi особи та фiзичнi особи - громадяни України. На протязi
2017 р. вiдбулися змiни в складi акцiонерiв Товариства, станом на 31.12.2017
р. акцiонерами товариства є юридичнi особи та фiзичнi особи - громадяни
України, акцiї мiж якими розподiлено наступним чином:
Акцiонери
юридичнi особи
найменування
органiзацiйно-правова форма мiсцезнаходження
фактична
кiлькiсть акцiй, що належать акцiонеру
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Охоронна компанiя "Альфа-Захист",
код ЄДРПОУ 40392108
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
03143, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМIКА ЛЕБЕДЄВА, будинок 1, корпус 7,
примiщення 175 259 700
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробниче об`єднання "ТАКО", код
ЄДРПОУ 40214342 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
03055 м.
Київ, вул. Миколи Василенко, будинок 7-А
293 832
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДОВIРА - БIЗНЕС", код ЄДРПОУ
40408492 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
04111, м. Київ, вул.

Щербакова, будинок 53
270 000
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробниче об`єднання "ЕНЕРГIЯ",
код ЄДРПОУ 40216135 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
04073, м.
Київ, вул. Сирецька, будинок 5, офiс 217 270 000
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНКОМ ФIНАНС", код ЄДРПОУ
40392807 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
01103, м. Київ,
бульвар Дружби Народiв, будинок 14-16. 270 000
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТАКТ ФIНАНС", код ЄДРПОУ
40393065 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
03035, м. Київ, вул.
Митрополита Василя Липкiвського, будинок 45.
270 000
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробниче об`єднання "ТЕКО", код
ЄДРПОУ 40214295 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
03035, м.
Київ, вул. Митрополита Василя Липкiвського, будинок 45. 270 000
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СПАС IНВЕСТ ГРУП", ЄДРПОУ
41096265 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
03035, м. Київ, вул.
Митрополита Василя Липкiвського, будинок 45.
241 558
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СПАС КОНСАЛТ", ЄДРПОУ
41096396 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
03035, м. Київ, вул.
Митрополита Василя Липкiвського, будинок 45.
270 000
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТЕРРА ФIНАНС", ЄДРПОУ
40302323 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
01021, м. Київ, вул.
Iнститутська, будинок 28.
270 000
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПIДПРИЄМСТВО "ПОЛIКIМ", ЄДРПОУ 39069337 Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю 03045, м. Київ, вул. Набережно-Корчуватська, буд. 136.
285
000
фiзичнi особи
прiзвище, iм'я та по батьковi фактична кiлькiсть акцiй, що належать акцiонеру
Борулько Павло Вiкторович 5 000
Трубнiков Анатолiй Кирилович
10
Рожок Iгор Володимирович 5 000
Кириченко Сергiй Вiкторович
5 000
Бiлий Олександр Борисович 4 900
Качан Олексiй Володимирович
5 000
Гусак Юрiй Михайлович
5 000
Всього акцiонерного капiталу на 31 грудня 2017 р.
30 000 000
Незалежний аудитор вiдмiчає, що станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований
статутний капiтал Товариства подiлений на 3 000 000 000 простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю
10 гривень 00 копiйок за 1 (одну) акцiю.
Сформований статутний капiтал Товариства сплачено повнiстю грошовими
коштами шляхом перерахування засновниками внескiв до статутного фонду на

поточний рахунок страховика, що вiдповiдає вимогам статтi 2 Закону України
"Про страхування". Його розмiр на протязi 2017 року був незмiнним.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на загальну суму 30 000 тис. грн.
видано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 01 липня
2011 р., реєстрацiйний номер 351/1/11.
Сплачений статутний капiтал Товариства цiлком вiдповiдає Розпорядженню
Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд
28.08.2003 р. № 40 "Про затвердження Лiцензiйних умов провадження страхової
дiяльностi".
Додатковий капiтал
грн.

Товариства станом на 31.12. 2017 р. складає 200 тис.

Непокритi збитки Товариства станом на 31.12.2017 р. склали 191 тис. грн.
Учасники мають право отримувати дивiденди, якi оголошено, i мають право
розподiлу чистого прибутку на Загальних зборах засновникiв.
Протягом звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2017 року, Товариство не
оголошувало та не сплачувало дивiдендiв.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариства вiдповiдає вимогам
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
Аудитор пiдтверджує, що страховi резерви Товариства утворюються з метою
забезпечення майбутнiх виплат страхових сум i страхового вiдшкодування
залежно вiд видiв страхування (перестрахування). Формування та облiк
технiчних резервiв та частки перестраховикiв в них здiйснюється вiдповiдно до
ст.31 Закону України "Про страхування", Методики формування резервiв iз
страхування життя, затвердженою Розпорядженням Державної комiсiї з
регулювання ринкiв фiнансових послуг № 24 вiд 27.01.2004 р. та Положенням
про обов'язковi критерiї та нормативи достатностi, диверсифiкованостi та якостi
активiв страховика, затвердженим Розпорядженням N 396 вiд 23.02.2016 р.
Страховi резерви складають 825 тис. грн., в тому числi:
"
резерв збиткiв або резерв належних виплат - 13 тис. грн.;
"
резерв незароблених премiй - 812 тис. грн.
Тест перевiрки адекватностi зобов'язань страховика проведено на основi
порiвняння величини математичних резервiв iз величиною брутто-резервiв,
сформованих на звiтну дату за дiючим портфелем договорiв страхування.
Брутто резерви є оцiнкою рiзницi поточної вартостi очiкуваних майбутнiх
грошових потокiв, пов'язаних iз виконанням зобов'язань за дiючим портфелем
договорiв страхування та надходженням брутто-премiй за таким портфелем. При
побудовi моделi очiкуваних майбутнiх страхових зобов'язань знайдено оцiнку
суми поточної очiкуваної вартостi страхових виплат, комiсiйної винагороди та

закладений у норматив на ведення справи вiдсоток брутто-премiй, що покриває
адмiнiстративнi витрати.
Пiд поточною очiкуваною вартiстю потоку платежiв розумiємо математичне
очiкування дисконтованої на дату розрахунку вартостi майбутнього очiкуваного
потоку платежiв. Обчислення проводиться на базисi розрахунку математичних
резервiв.
Особа, яка проводить актуарнi розрахунки - Кучук-Яценко Сергiй Вiкторович,
який дiє на пiдставi свiдоцтва № 01-020 вiд 11.08.2016 р.
Поточнi зобов'язання i забезпечення:
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
за товари, роботи, послуги - 1 тис. грн.
розрахунками з бюджетом з податку на прибуток - 5 тис. грн.
розрахунки iз страхування - 3 тис. грн.
розрахунки з оплати працi - 14 тис. грн.
iншi поточнi зобов'язання - 3 тис грн.
Кредиторська заборгованiсть облiковується вiдповiдно до вимог МСБО 39
"Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Облiк доходiв
Визнання та оцiнка доходiв Товариства за 2017 рiк проводилися у вiдповiдностi
до вимог МСБО 18 "Дохiд". Дохiд визнавався пiд час збiльшення активу або
зменшення зобов'язання, що зумовлювало зростання власного капiталу.
Визнанi доходи класифiкувалися в бухгалтерському облiку за такими групами:
- чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
- дохiд вiд змiни iнших страхових резервiв;
- iншi операцiйнi доходи;
- фiнансовi доходи;
- iншi доходи.
Облiк витрат
Облiк витрат Товариства за 2017 рiк проводився у вiдповiдностi до вимог МСБО
23 "Витрати на позики". Витрати вiдображалися в бухгалтерському облiку
одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витрати
визнавались витратами звiтного перiоду одночасно з визнанням доходу, для
отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо було прямо пов'язати з
доходом певного перiоду, вiдображалися у складi витрат того звiтного перiоду, в
якому вони були здiйсненi.
Облiк податку на прибуток
Облiк податку на прибуток здiйснювався вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на
прибуток".
Витрати з податку на прибуток в 2017 роцi складають 2 тис. грн.

Розкриття iнформацiї про фiнансовi результати
Товариство за звiтний перiод має прибуток у розмiрi 12 тис. грн.; сукупний дохiд
складає
-1135 тис. грн. Фiнансовий результат, визначений у
балансi, пiдтверджується даними синтетичного облiку, оборотно-сальдовими
вiдомостями, має ув'язку з iншими формами фiнансової звiтностi.
Вiдповiднiсть резервного фонду установчим документам
Пiд час проведення перевiрки незалежним аудитором встановлено, що резервний
фонд нараховується, у вiдповiдностi до пункту 9.3 статтi 9 Статуту Товариства, а
саме: не менше нiж 5% суми чистого прибутку за рiк. Резервний фонд
Товариства станом на 31.12.2017 року становить
5 тис. грн.
Операцiї з пов'язаними особами
У вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони",
сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть
контролювати iншу сторону або чинити значний вплив на дiяльнiсть iншої
сторони в процесi прийняття фiнансових або операцiйних рiшень. При розглядi
кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага придiляється змiсту
вiдношень, а не тiльки їх юридичнiй формi. На протязi звiтного року Товариство
не проводило операцiї з пов'язаними особами.
Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам
чинного законодавства
Вартiсть чистих активiв Товариства складає суму 30 014 тис. грн. та в
порiвняннi з його зареєстрованим капiталом має позитивне значення, тому
вносити змiни до статуту у вiдповiдностi до ст.155 Цивiльного кодексу України
не потрiбно.
На пiдставi даних балансу Товариства станом на 31.12.2017 р. аудиторами
розраховано вартiсть чистих активiв на предмет порiвняння їх суми iз заявленим
статутними документами розмiром статутного капiталу, що передбачено п. 3 ст.
155 Цивiльного кодексу України: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного
наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства
виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити
про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до
статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає
меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом,
товариство пiдлягає лiквiдацiї".
Розрахунок вартостi чистих активiв
Приватного акцiонерного товариства "ДI `ЛАЙФ"
станом на 31.12.2017 р
№п/п

Змiст Рядок
Балансу
Сума
(тис. грн.)
1
Склад активiв, якi приймаються до розрахунку
1.1

Необоротнi активи
Нематерiальнi активи 1000 0
Основнi засоби 1010 3
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств
iншi фiнансовi iнвестицiї
1030
1035
27879
1983
Всього:
29865
1.2

Оборотнi активи:
Запаси (Виробничi запаси) 1100 0
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами
1130 30
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
1135

1140 0
50
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 0
Грошi та їх еквiваленти 1165 923
Частка перестраховика у страхових резервах
Всього:
1003
Разом активи
30868
2
Зобов'язання, що приймаються до розрахунку
2.1

Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
Довгостроковi забезпечення 1520 3
Страховi резерви 1530 825
Всього
828
2.2

Поточнi зобов'язання i забезпечення
Поточна кредиторська заборгованiсть за:

1180 0

-довгостроковими зобов'язаннями
- товари, роботи, послуги
1615
- розрахунками з бюджетом 1620
- розрахунками зi страхування
- розрахунками з оплати працi
Iншi поточнi зобов'язання
1690
Всього:
26
Разом пасиви (зобов'язання) 854

1610 0
1
5
1625 3
1630 14
3

Вартiсть чистих активiв Товариства становить 30 014 тис. грн. (30 868 - 854).
При порiвняннi вартостi нетто-активiв iз розмiром статутного капiталу
(зареєстрованого (пайового) капiталу) встановлено, що вартiсть нетто-активiв
бiльша вiд розмiру статутного капiталу на 14 тис. грн. (30 014 - 30 000) На
пiдставi наведених розрахункiв аудитори зазначають: вартiсть чистих активiв
Товариства бiльша вiд розмiру статутного капiталу, тобто Товариством
дотриманi вимоги ст. 155 Цивiльного кодексу України.
Висловлення думки щодо виконання значних правочинiв
За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк вартiсть активiв
Товариства на початок року складала суму 32 013 тис. грн., таким чином
мiнiмальна сума правочину, яка пiдлягає дослiдженню аудитором, складає 3
201 тис. грн. На пiдставi наданих для аудиторської перевiрки документiв аудитор
може зробити висновок, що Товариством були дотриманi вимоги чинного
законодавства щодо виконання значних правочинiв.
Висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного
управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону
України "Про акцiонернi товариства" було отримання доказiв, якi дозволяють
сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння
Товариства вимогам зазначеного закону.
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства повинно
здiйснюватися вiдповiдно до статуту, затвердженого загальними зборами
акцiонерiв.
Протягом звiтного року на Товариствi функцiонували наступнi органи
корпоративного управлiння:
- Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган;
- Наглядова рада - здiйснює захист прав акцiонерiв, контролює та
регулює дiяльнiсть виконавчого органу;
- Голова Правлiння - виконавчий орган Товариства, здiйснює
управлiння поточною дiяльнiстю та обирається Наглядовою радою.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом.
Загальними зборами акцiонерiв затвердженi Положення "Про Загальнi збори

акцiонерiв", Положення "Про Наглядову раду", Положення "Про правлiння",
Положення "Про Ревiзора".
Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає термiнам,
визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту не рiдше одного разу на квартал.
За результатами виконання процедур перевiрки стану корпоративного
управлiння, у тому числi внутрiшнього аудитора вiдповiдно до вимог чинного
законодавства України можна зробити висновок, що:
- прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння вiдповiдає
вимогам чинного законодавства України та Статуту;
- наведена iнформацiя повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад
органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування.
Оцiнка вiдповiдностi системи внутрiшнього аудиту
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю Товариства, вважає за
необхiдне зазначити наступне:
- система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i
виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв,
повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та
бухгалтерський контроль;
- бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства,
достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i
подальший контроль.
Функцiї внутрiшнього аудитора, а саме: здiйснення контролю за операцiйною та
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, контроль за наявнiстю,
своєчаснiстю та якiстю оформлення первинних документiв, контроль витрат за
господарськими операцiями та використання коштiв Товариства, покладено в
2017 р. на Бочацьку I.М. яка працювала в штатi Товариства за сумiсництвом.
Висловлення думки щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого
викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для
отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи
його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка
ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його
середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї,
яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора,
що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi".
Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших
працiвникiв Товариства, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка,
ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були виконанi аналiтичнi

процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних,
спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв
дiяльностi Товариства, структуру його власностi та корпоративного управлiння,
структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi
з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
У своїй поточнiй дiяльностi Товариство наражається на зовнiшнi та внутрiшнi
ризики, Загальну стратегiю управлiння ризиками визначає Наглядова рада, а
загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Голова правлiння.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того,
що фiнансова звiтнiсть Товариства мiстить суттєве викривлення внаслiдок
шахрайства.
Висловлення думки щодо наявностi або вiдсутностi суттєвих невiдповiдностей
мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та
iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, пiд час проведення
аудиту не встановлено.
Вiдповiдальнiсть аудитора за розгляд законодавчих та нормативних актiв при
аудитi фiнансової звiтностi.
З метою формування професiйного судження щодо дотримання Товариством
положень законодавчих та нормативних актiв, аудитор дiйшов висновку:
ў
Товариство спроможне безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть протягом
найближчих 12 мiсяцiв;
ў
прийнята керiвництвом Товариства облiкова полiтика вiдповiдає вимогам
законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та мiжнародним
стандартам фiнансової звiтностi;
ў
вартiсть чистих активiв Товариства перевищує зареєстрований розмiр
статутного капiталу станом на кiнець звiтного перiоду;
ў
фактичний запас платоспроможностi Товариства перевищує
розрахунковий норматив запасу платоспроможностi протягом звiтного року;
ў
Товариство належним чином облiковує договори страхування i вимоги
страхувальникiв щодо страхової виплати та дотримує вимоги щодо достатностi
формування резервiв збиткiв;
ў
Товариство формує, веде облiк достатньо та адекватно сформованих
страхових резервiв у звiтному роцi вiдповiдно до вимог законодавства;
ў
в Товариствi запровадженi системи управлiння ризиками;
ў
органiзацiя та проведення Товариством внутрiшнього аудиту (контролю) є
адекватною.
Висловлення думки щодо фiнансового стану

На пiдставi представлених звiтних даних незалежними аудиторами проведений
аналiз фiнансового стану Товариства за 2017 р.
Для характеристики фiнансового стану Товариства використано показники
платоспроможностi, лiквiдностi, фiнансової стiйкостi та показники
рентабельностi активiв:
Показник Нормативне значення 31.12.2016 р.
31.12.2017 р.
1. Аналiз лiквiдностi пiдприємства
1.1. Коефiцiєнт покриття
> 1 466,10
1148,7
1.2. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 0,6 - 0,8
466,10
1148,7
1.3. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi > 0
збiльшення 844,46
1148,7
1.4. Чистий обiговий капiтал (тис.грн.) > 0
збiльшення 18 139
28 839
2. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства
2.1. Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) > 0,5 0,97 0,03
2.2. Коефiцiєнт фiнансування < 1
зменшення 0,00 0,00
2.3. Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами > 0,1 465,10
1191,4
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) станом на 31.12.2017 р. склав
1148,7. Таким чином, на одну гривню поточних зобов'язань припадає 1148,7 грн.
поточних активiв (теоретичне значення - бiльше 1).
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi вiдображає, що станом на 31.12.2017 р. на 1 грн.
поточної заборгованостi Товариство має 1148,7 грн. лiквiдних активiв.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi станом на 31.12.2017 р. склав 1148,7
теоретичне значення - > 0 збiльшення. Коефiцiєнт показує, яка частина поточних
(короткострокових) зобов'язань може бути погашена негайно.
Чистий оборотний капiтал, який станом на 31.12.2017 р. становить 28 839
тис.грн., розраховується як рiзниця мiж оборотними активами та його
поточними зобов'язаннями. Його показник свiдчить про спроможнiсть
Товариства сплачувати свої поточнi зобов'язання.
Коефiцiєнт платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) станом на 31.12.2017 р.
склав 0,03, розраховується як вiдношення власного капiталу Товариства до
пiдсумку балансу i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi
засобiв, авансованих у його дiяльнiсть.
Коефiцiєнт фiнансування станом на 31.12.2017 р. вiдображає вiдношення суми
власних коштiв до позикових.
Подiї пiсля дати балансу
За перiод мiж датою балансу та складанням аудиторського звiту, у Страховика
вiдсутнi подiї, якi можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан страховика.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
"
повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих
документiв: АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДI ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ;
"
код за ЄДРПОУ: 20971605;
"
номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм
та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України (далi - АПУ): Свiдоцтво
про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №0135 видане
Рiшенням Аудиторської палати України за №98 вiд 26 сiчня 2001 року дiйсне до
30 липня 2020 року;
"
номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських
фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку
цiнних паперiв, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку: Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про
внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi
перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П №000266 зi
строком дiї з 29.01.2013 до 30.07.2020;
"
прiзвище, iм'я, по батьковi партнера iз завдання з аудиту фiнансової
звiтностi, номер, серiя, дата видачi сертифiкату аудитора, виданих АПУ:
Курiленко Людмила Iванiвна, сертифiкат аудитора, серiя вiдсутня, №006704 вiд
14.07.2010, термiн дiї сертифiкату до 14.07.2020.
"
мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування:
65026, м. Одеса, провулок Маяковського 1, кв.10;
"
тел./факс: +380487269759;
"
сайт: www.afr.org.ua
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
"
дата та номер договору на проведення аудиту: 22.03.2018, № 32;
"
дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: дата початку
30.03.2018, дата закiнчення 11.04.2018.
Партнер iз завдання з аудиту
фiнансової звiтностi
Людмила Iванiвна
(сертифiкат аудитора, серiя вiдсутня,
№006704 вiд 14.07.2010)
Генеральний директор
АФ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДI ТОВ
Олександрiвна
Дата аудиторського звiту: 11.04.2018

Курiленко

Швець Олена

Адреса аудитора: 65026 Україна, мiсто Одеса, провулок Маяковського 1, кв.10

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДI'ЛАЙФ"
м.Київ, Солом'янський р-н

Дата

КОДИ
01.01.2018

за ЄДРПОУ

31623500

8038900000
Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
230
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Страхування життя
65.11
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 5
Адреса, телефон: 03138 м.Київ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРIЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 82, +380442750640
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

0
9
(9)
0
0
21
( 21 )
0
0
(0)
0
0
(0)

0
4
(4)
0
3
23
( 20 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

27 879

1035
1040
1045
1050
1060

13 835
0
0
0
0

1 983
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
13 835

0
29 865

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1125

0

0

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

2
1
0
0
0
0
17 254
921
90
831
0
0

30
0
0
50
0
0
0
923
86
837
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
18 178

0
0
0
0
0
1 003

1200

0

0

1300

32 013

30 868
На кінець
звітного
періоду
4
30 000
0
0
200
0
0
5
-191
(0)
(0)
0
30 014

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

30 000
0
0
1 347
0
0
5
-203
(0)
(0)
0
31 149

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Керівник

Дуб Ю.I.

Головний бухгалтер

Михайловська О.С.

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
3
3
0
0
822

0
0
0
0
3
3
0
0
825

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

808
14
0
0
0
0
0
825

812
13
0
0
0
0
0
828

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
3
23
23
1
3
0
0
0
0
0
0
0
9
39

0
1
5
3
3
14
0
0
0
0
0
0
0
3
26

1700

0

0

1800
1900

0
32 013

0
30 868

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДI'ЛАЙФ"

Дата

КОДИ
28.01.2018

за ЄДРПОУ

31623500

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

0

0

2010
2011
2012
2013

4
4
(0)
0

2 027
2 027
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

(0)
(5)

(0)
( 15 )

2090

0

2 012

2095

(1)

(0)

2105

-4

-17

2110
2111
2112
2120

1
0
0
1 411

-1
-1
0
92

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 248 )
(0)
(2)

( 183 )
(0)
( 1 781 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

1 157

122

2195
2200
2220

(0)
0
0

(0)
0
0

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
(0)
(0)
( 1 143 )
0

6
0
(0)
(0)
(0)
0

2290

14

128

2295
2300

(0)
-2

(0)
-23

2305

0

0

2350

12

105

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
-1 147
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
-1 147

0
0

(0)

(0)

-1 147
-1 135

0
105

За звітний
період

1
2
Матеріальні затрати
2500
Витрати на оплату праці
2505
Відрахування на соціальні заходи
2510
Амортизація
2515
Інші операційні витрати
2520
Разом
2550
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

3
0
129
29
0
97
255

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
0
0
0,000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
40
11
0
1 928
1 979
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Керівник

Дуб Ю.I.

Головний бухгалтер

Михайловська О.С.

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДI'ЛАЙФ"

Дата

КОДИ
31.01.2018

за ЄДРПОУ

31623500

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2017 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
4
292

0
0
0
0
2 027
95

3100
3105
3110
3115
3116

( 124 )
( 93 )
( 26 )
( 46 )
( 23 )

( 131 )
( 43 )
( 14 )
(7)
(0)

3117

(0)

(0)

3118

( 23 )

(7)

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(4)

( 12 )

3155
3190
3195

(0)
(0)
3

(0)
(0)
1 915

3200

31 194

1 628

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Керівник

Дуб Ю.I.

Головний бухгалтер

Михайловська О.С.

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

2
0
0
0

2
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

( 31 195 )
(0)
(0)
(0)

( 3 265 )
(0)
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(2)
-1

(0)
-1 635

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
2
921
0
923

(0)
0
280
641
0
921

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДI'ЛАЙФ"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2018

за ЄДРПОУ

31623500

Звіт про власний капітал
За 2017 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
30 000
0

4
0
0

5
1 347
0

6
5
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-203
0

4010
4090
4095

0
0
30 000

0
0
0

0
0
1 347

0
0
5

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
31 149
0

0
0
-203

0
0
0

0
0
0

0
0
31 149

0

12

0

0

12

-1 147

0

0

0

0

-1 147

0

-1 147

0

0

0

0

-1 147

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
30 000

0
0

-1 147
200

0
5

12
-191

0
0

0
0

-1 135
30 014

Керівник

Дуб Ю.I.

Головний бухгалтер

Михайловська О.С.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2017 РIК.
ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Iдентифiкацiйний код (ЄДРПОУ) 31623500
Повне найменування українською мовою:
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Дi'лайф"
Країна реєстрацiї : Україна
Мiсцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липкiвського, 45
Органiзацiйно-правова форма: Приватне акцiонерне товариство
Звiтний перiод: 2017 рiк
Дата затвердження звiтностi 20.02.2018 року
Валюта звiтностi: Гривня, тис.грн.
Лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi № 584804 вiд 29.03.2012 р.
Розмiр статутного фонду 30000,0 тис.грн.

Мета провадження дiяльностi страховика
Головною метою Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Дi'лайф" (надалi Товариство) є сприяння економiчному та соцiальному розвитку України шляхом задоволення
потреб пiдприємств, громадян та суспiльства в цiлому у страхових послугах.
1.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
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.
2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi
2.1. Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня
2017 року, 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 оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України
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. 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
Компанiя функцiонує в економiчно не стабiльному середовищi, що ускладнюється рiзкими
коливаннями валютного курсу та збройним конфлiктом на сходi України. Оскiльки не можливо
достовiрно оцiнити ефект впливу економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Компанiї виникає
невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї та можливiсть збереження вартостi
активiв. Цiєю фiнансовою звiтнiстю не передбачалося жодних коригувань, якi можуть
виникнути в результатi такої невизначеностi. Про коригування буде повiдомлено, якщо вони

стануть вiдомi та зможуть бути достовiрно оцiненi. Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi
Компанiя здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi,
?рунтуючись на МСФЗ, базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих
обставин вважаються об?рунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо
балансової вартостi активiв
та зобов'язань.
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.
3. Суттєвi положення облiкової полiтики.
3.1. Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за
справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 39 "Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка" та використанням методiв оцiнки 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, визначенi визначення справедливої вартостi.
Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з
використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.
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 розроблена та затверджена керiвництвом вiдповiдно до вимог МСБО 8
"Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних МСФЗ.
Протягом звiтного перiоду Товариство дотримувалось наступних принципiв дiяльностi, облiку
та складання фiнансової звiтностi: автономнiсть, безперервнiсть, перiодичнiсть, нарахування та
вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi та єдиного
грошового вимiрника.
Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших
подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей,
для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
3.2. Форма та назви фiнансових звiтiв
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим
МП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi".
3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв
3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли
воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з
придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою
розрахунку.
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.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство
оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо
належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
3.3.2. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни
вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi
короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.
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).
3.3.3. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати
грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання.
Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли
Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка
дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi
погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за
амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова
вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
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.
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.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом
органiзатора торгiвлi.
Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку
вартостi активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу
або, за вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi
свiдчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю
продажу активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за
найсприятливiший ринок.
При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi
вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть,
максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих
вхiдних даних.
Оцiнка акцiй, що входять до складу активiв Товариства та перебувають у бiржовому
списку органiзатора торгiвлi i при цьому не мають визначеного бiржового курсу на дату оцiнки,

здiйснюється за останньою балансовою вартiстю.
Для оцiнки акцiй, що входять до складу активiв Товариства та не перебувають у бiржовому
списку органiзатора торгiвлi, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин
наближеною оцiнкою справедливої вартостi може бути собiвартiсть. Це може бути тодi, коли
наявної останньої iнформацiї недостатньо, щоб визначити справедливу вартiсть, або коли iснує
широкий дiапазон можливих оцiнок справедливої вартостi, а собiвартiсть є найкращою оцiнкою
справедливої вартостi у цьому дiапазонi.
Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої,
Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення
можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами
кон'юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi
фондового ринку.
Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi
включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням
наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких
емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.
3.3.5. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю
До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить
облiгацiї та векселi. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою
собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд
знецiнення, якщо вони є.
3.3.6. Зобов'язання.
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.
3.3.7. Резерви
Резерв пiд майбутнi виплати спiвробiтникам формуються у виглядi Резерву вiдпусток. Резерв
розраховано, як середньомiсячний фонд оплати працi.
Страховi резерви. Згiдно з Законом України "Про страхування" та Розпорядженням
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
України вiд 23.02.2016 року N 396 "Про затвердження Положення про обов'язковi критерiї та
нормативи достатностi, диверсифiкованостi та якостi активiв страховика" компанiя нараховує та
веде облiк наступних резервiв: резерв довгострокових зобов'язань; резерв належних виплат
страхових сум. Розмiщення страхових резервiв на 31.12.2017 р.
Резерви iз страхування життя на кiнець звiтного перiоду - 825,2
у тому числi резерви довгострокових зобов'язань 812,2
резерв належних виплат страхових сум - 13,0
Частка перестраховикiв у страхових резервах - 0
Методика Тесту перевiрки адекватностi зобов'язань страховика
Тест перевiрки адекватностi зобов'язань страховика проведено на основi порiвняння величини
математичних резервiв iз величиною брутто-резервiв, сформованих на звiтну дату за дiючим
портфелем договорiв страхування.
Брутто резерви є оцiнкою рiзницi поточної вартостi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв,
пов'язаних iз виконанням зобов'язань за дiючим портфелем договорiв страхування та
надходженням брутто-премiй за таким портфелем. При побудовi моделi очiкуваних майбутнiх
страхових зобов'язань знайдено оцiнку суми поточної очiкуваної вартостi страхових виплат,

комiсiйної винагороди та закладений у норматив на ведення справи вiдсоток брутто-премiй, що
покриває адмiнiстративнi витрати.
Пiд поточною очiкуваною вартiстю потоку платежiв розумiємо математичне очiкування
дисконтованої на дату розрахунку вартостi майбутнього очiкуваного потоку платежiв.
Обчислення проводиться на базисi розрахунку математичних резервiв.
3.3.8. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати
актив та виконати зобов'язання одночасно.
3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою
використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних
i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких
бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби
оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi
збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки
виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до
переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до
нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.
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
Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом. Амортизацiя
нараховується з дати придбання об'єкту, а для об'єктiв основних засобiв, зведених
господарським способом - з моменту завершення будiвництва об'єкта та його готовностi до
експлуатацiї. Товариство застосовує наступнi термiни корисного використання основних засобiв
для розрахунку амортизацiї:
Клас основних засобiв
споруди та будiвлi
машини та обладнання
транспортнi засоби
меблi та приладдя
офiсне обладнання

Строк планової корисної експлуатацiї ОЗ, (рокiв)
вiд 15- 20 рокiв
вiд 5-10 рокiв
вiд 5-10 рокiв
вiд 4-10 рокiв
вiд 4-10 рокiв

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 з використанням
щорiчної норми 33%. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших
юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
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 негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не

облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16.
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.
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 утримує внески iз заробiтної плати
працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз
поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були
наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена
вiдповiдна заробiтна платня.
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.
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 капiталiзує витрати на
позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва
квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
5. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у фiнансових звiтах Товариства станом
на 31.12.2017 року.
5.1. 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 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець

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
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був
отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою
вартiстю.
Ринковий, дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки,
котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв
Iнструменти капiталу
Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив.
Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.
Ринковий, витратний
Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за
вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова
вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня
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. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi"
6.1. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю
Балансова вартiсть, тис. грн Справедлива вартiсть, тис. грн.
на 31.12.2017
на 31.12.2017
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї. якi облiковуються за собiвартiстю.
6.2. Iнша дебiторська заборгованiсть
Iнша дебiторська заборгованiсть
станом на 31.12.2017
Тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами
Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв

30
50

27 879 27 879

Iнша дебiторська заборгованiсть пiдлягає погашенню протягом найближчих 12 мiсяцiв.
Товариство не створювало резерв сумнiвних боргiв. Товариство не має у складi поточної
дебiторської заборгованостi, заборгованостi термiн погашення якої минув.
6.3. Iнша кредиторська заборгованiсть
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
Станом на 31.12. 2017, тис. грн.
Розрахунки з бюджетом
5
Роботи, послуги
1
Розрахунки зi страхування
3
Розрахунки з оплати працi
14
Внутрiшнiх розрахункiв
0
Iншi поточнi зобов'язання
3
Всього кредиторська заборгованiсть
26
Керiвництво Товариства
вважає, що за межами фiнансової звiтностi не залишилась
будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi дебiторської та
кредиторської заборгованостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi.
6.4. Iнформацiя про доходи та витрати
Дохiд
Основний дохiд пiдприємства - дохiд вiд надання послуг страхування.
Нараховується в момент настання вiдповiдальностi страховика.
Страхування не є об'єктом для нарахування податку на додану вартiсть.
Витрати
Всi витрати вiдображаються в облiку вiдповiдно до принципу нарахування.
Основнi статтi витрат:
Собiвартiсть - витрати, пов'язанi iз здiйсненням страхової дiяльностi;
Страховi виплати;
Адмiнiстративнi витрати;
Витрати на збут;
Iншi витрати.
Фiнансовий результат вiд дiяльностi - отриманий прибуток в розмiрi 12 тис. грн.
7. Статутний капiтал
Зареєстрований ( пайовий )
капiтал
представлений статутним капiталом, який
вiдповiдно до статуту Товариства складає 30 000 тис. грн.
Статутний капiтал Товариства сформований згiдно з вимогами Закону України "Про
акцiонернi товариства", iнших законодавчих актiв України та статуту Товариства та сплачений в
повному обсязi внесками учасника виключно грошовими коштами.
Резервний капiтал складає 5 тис. грн.
8. Звiт про рух грошових коштiв
Товариство складає Звiт про рух грошових коштiв згiдно МСБО 7 "Звiт про рух грошових
коштiв" за прямим методом, використовуючи форму Звiту про рух грошових коштiв (за прямим
методом), затверджену Наказом МФУ 73 вiд 07.02.2013р.
9. Управлiння капiталом
Полiтика Товариства передбачає пiдтримку стабiльного рiвня капiталу з метою забезпечення
належної довiри з боку iнвесторiв, iнших учасникiв ринку фiнансових послуг та стiйкого
розвитку господарської дiяльностi Товариства. Товариство дотримувалось усiх зовнiшнiх
встановлених вимог щодо капiталу станом на кiнець звiтного перiоду на 31 грудня 2017 року.
Для вiдображення змiн у складi власного капiталу Товариство використало форму Звiт про
власний капiтал, затверджену Наказом МФУ 73 вiд 07.02.2013р.
10. Розкриття iнформацiї щодо операцiй з пов'язаними сторонами
На виконання вимог МСФЗ 24 Товариство розкриває наступну iнформацiю.
Згiдно МСФЗ 24, до пов'язаних сторiн Товариства належать:

- юридичнi особи, якi мають можливiсть одноосiбно контролювати дiяльнiсть Товариства або
суттєво впливати на прийняття нею фiнансових та оперативних рiшень, а так саме тi, щодо яких
Товариство має такi можливостi.
- це фiзичнi особи, або члени сiм'ї фiзичної особи, якi здiйснюють одноосiбно контроль за
дiяльнiстю Товариства, а також посадовi особи, якi мають повноваження на планування,
керiвництво та контроль за дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Товариства i члени родин вище
зазначених осiб.
Операцiї з пов'язаними сторонами протягом 2017 року не проводились.
11. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть
чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок
впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких
заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик,
ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий
ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на
основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на
вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.
12. Розкриття iншої iнформацiї
а) Розгляд справ у судi.
Станом на кiнець звiтного перiоду, та на дату формування фiнансової звiтностi, Товариство не
виступає нi позивачем, нi вiдповiдачем, в судових процесах.
б) Можливiсть виникнення потенцiйних податкових зобов'язань.
Станом на 31 грудня 2017 року не iснує непередбачених зобов'язань, що пов'язанi з
виникненням податкових зобов'язань. Товариство своєчасно складає i подає податкову звiтнiсть
та сплачує вiдповiднi податки та збори до бюджету та позабюджетних фондiв.
в) активи в заставу не надавались.
13. Подiї пiсля дати балансу
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 2017 рiк, не виявлено.
Голова Правлiння
Головний бухгалтер
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