
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Голова Правлiння       Бромлей Джон Аксель 

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

М.П. 
29.04.2014 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТЛАЙФ" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

32109907 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , м. Київ, 01032, м. Київ, С.Петлюри (Комiнтерну), б.14 

5. Міжміський код, телефон та факс 

044-494-13-43 494-13-45 

6. Електронна поштова адреса 

office@metlife.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2014 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" 81 
  

29.04.2014 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.metlife.ua в мережі Інтернет 29.04.2014 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

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

акцій (розміру часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 
 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу 
 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на  



кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 

року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 
 

33. Примітки 

Рiчна iнформацiя емiтента складена вiдповiдно до змiсту, що передбачений 

п.п. 2), п. 4, Глави 4, Р. III Положення про розкриття iнформацiї емiтенами 

цiнних паперiв затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку 03.12.2013 №2826. 

1. д) вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств - 

iнформацiя вiдсутня, емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств; 

1. е) iнформацiя про рейтингове агентство - iнформацiя вiдсутня, рейтингове 

агентство вiдсутнє; 

1. є) iнформацiя про органи управлiння емiтента - вiдповiдно до ч. 2, п.п. 5), п. 

4, Глави 4, Р. III Положення про розкриття iнформацiї емiтенами цiнних 

паперiв затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 03.12.2013 №2826 - не заповнюють емiтенти - акцiонернi 

товариства; 

2. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть 

акцiй (розмiру часток, паїв) – не передбачено змiстом вiдповiдно до п.п. 2), п. 

4, Глави 4, Р. III Положення про розкриття iнформацiї емiтенами цiнних 

паперiв затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 03.12.2013 №2826; 

4. б) iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента 



- iнформацiя вiдсутня, посадовi особи емiтента не володiють акцiями емiтента; 

9. б) iнформацiя про облiгацiї емiтента - - iнформацiя вiдсутня, емiтент не 

здiйснює випуск облiгацiй;  

9. в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - iнформацiя 

вiдсутня, емiтент не випускає iнших цiнних паперiв; 

9. г) iнформацiя про похiднi цiннi папери- iнформацiя вiдсутня, похiдних 

цiнних паперiв у емiтента немає; 

9. ґ) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду- 

iнформацiя вiдсутня, емiтент не здiйснював викуп власних акцiй протягом 

звiтного перiоду; 

9. д) iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - iнформацiя 

вiдсутня, сертифiкатiв цiнних паперiв не видавалося; 

11. г) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 

продукцiї - iнформацiя вiдсутня, емiтент не здiйснює виробництво продукцiї; 

11. ґ) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - iнформацiя 

вiдсутня, емiтент не здiйснює виробництво продукцiї; 

12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових 

цiнних паперiв - - iнформацiя вiдсутня, емiтент не здiйснює випуск боргових 

цiнних паперiв; 

15. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - iнформацiя вiдсутня, емiтент 

не здiйснює випуск iпотечних облiгацiй; 

16. а), б), в), г), ґ) Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного 

покриття - iнформацiя вiдсутня, емiтент не має iпотечного покриття; 

17. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати 

чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права 

вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного 

покриття - iнформацiя вiдсутня, емiтент не має кредитних договорiв, права 

вимоги за якими забезпечено iпотеками; 

18. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - iнформацiя вiдсутня, 

емiтент не здiйснює випуск iпотечних сертифiкатiв; 

19. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - iнформацiя вiдсутня, емiтент 

не має реєстру iпотечних активiв; 

20. Основнi вiдомостi про ФОН - iнформацiя вiдсутня, у емiтента не створено 

ФОН; 

21. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - iнформацiя вiдсутня, у 

емiтента не створено ФОН; 

22. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - iнформацiя 

вiдсутня, у емiтента не створено ФОН; 

23. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - iнформацiя вiдсутня, у емiтента 

не створено ФОН; 

24. Правила ФОН - iнформацiя вiдсутня, у емiтента не створено ФОН; 

29. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi 

об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - iнформацiя вiдсутня, 

емiссiї цiльових облiгацiй не здiйснювалося. 

Фiнансова звiтнiсть емiтента складена за мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТЛАЙФ" 

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

А01 624155 

3. Дата проведення державної реєстрації 

16.07.2002 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

102924575.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

114 

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

65.11 Страхування життя 

66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення 

10. Органи управління підприємства 

Вiдповiдно до ч. 2, п.п. 5), п. 4, Глави 4, Р. III Положення про розкриття iнформацiї емiтенами 

цiнних паперiв затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку 03.12.2013 №2826 - не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

2) МФО банку 

380805 

3) поточний рахунок 

265021943 

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

у іноземній валюті 

ПАТ "Сiтiбанк" 

5) МФО банку 

300584 



6) поточний рахунок 

26500200178122 

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

Вид діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата закінчення дії 

ліцензії (дозволу) 

1 2 3 4 5 

страхова дiяльнiсть АВ 499980 12.02.2010 
Державна комiсiя з регулювання 

ринкiв фiнансових послуг України 
28.04.2014 

Опис Лiцензiя безстрокова 

  

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. 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 

Бромлей Джон Аксель 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1969 

5) освіта** 

Тандербьорд, Американська Вища школа менеджменту, Ступiнь магiстра мiжнародного 

менеджменту, диплом вiд 3 травня 2002 року 

6) стаж керівної роботи (років)** 

12 

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

MetLife International, Регiональний менеджер. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.04.2014  

9) Опис 

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. 

Повноваження Голови Правлiння: Голова Правлiння уповноважений без довiреностi вчиняти 

наступнi дiї вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, та несе вiдповiдальнiсть за 

наступне, враховуючи будь-якi обмеження або розширення таких повноважень, як це чiтко 

передбачається у будь-який час у будь-якому рiшеннi Загальних зборiв: здiйснювати управлiння та 

керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства в межах затвердженого бiзнес-плану; створювати 

такi фонди Товариства, якi Голова Правлiння може вважати необхiдними для цiлей дiяльностi 

Товариства, визначати валюту, в якiй такi фонди будуть вестися, а також розмiр та спосiб 

грошових внескiв Товариства у такi фонди; забезпечувати виконання полiтики та рiшень 

Загальних зборiв та Правлiння, в тому числi грошової, розпоряджатися грошовими коштами та 



пiдписувати вiдповiднi документи; розробляти стратегiї та процедури для виконання завдань 

Товариства та рiшень Загальних зборiв та Правлiння та забезпечувати їх виконання, визначати 

основнi засади загальної цiнової полiтики, кредитної полiтики та маркетингової стратегiї з 

продажу послуг Товариства; визначати та вносити змiни до органiзацiйної структури Товариства. 

Вiдбулися наступнi змiни у персональному складi у зв’язку iз переведенням Голови правлiння 

ПрАТ "Алiко Україна" на посаду Комерцiйного Директора. Вiдповiдно до Рiшення Позачергових 

Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ "Алiко Україна" вiд 14 сiчня 2013 року, Протокол №23, 

Головою Правлiння ПрАТ "Алiко Україна" призначено громадянина США, п. Бромлей Джона 

Акселя (Bromley John Axel). Судимостi, в тому числi непогашеної, за корисливi та посадовi 

злочини п. Бромлей Джон Аксель не має. До призначення на посаду Голови Правлiння п. Бромлей 

Джон Аксель на iнших посадах в ПрАТ "Алiко Україна" не працював. Iншi посади, якi обiймала ця 

особа протягом своєї дiяльностi: Регiональний менеджер – MetLife International; Генеральний 

менеджер - ALICO Nepal AIG Life, ALICO; Регiональний виконавчий менеджер агенств – Middle 

East AIG Life, ALICO; Мiжнародний брокерський менеджер – AIG Life, ALICO. п. Бромлей Джона 

Акселя Призначено на посаду Голови Правлiння безстроково. п. Бромлей Джон Аксель iнших 

посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. 

Стаж керiвної роботи на попереднiх посадах складає 12 рокiв. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Правлiння 

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

Фiтко Мiлан 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1953 

5) освіта** 

Економiчний унiверситет в Братиславi, здобув освiтню квалiфiкацiю в галузi економiки 

закордонної торгiвлi, отримав звання iнженера 

6) стаж керівної роботи (років)** 

21 

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

AMSLICO AIG Life, Заступник Генерального Менеджера, Член Правлiння (Deputy General 

Manager, Chairman of the Board of Director). 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.04.2014  

9) Опис 

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.  

Повноваження Голови Правлiння: Голова Правлiння уповноважений без довiреностi вчиняти 

наступнi дiї вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, та несе вiдповiдальнiсть за 

наступне, враховуючи будь-якi обмеження або розширення таких повноважень, як це чiтко 

передбачається у будь-який час у будь-якому рiшеннi Загальних зборiв: здiйснювати управлiння та 

керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства в межах затвердженого бiзнес-плану; створювати 



такi фонди Товариства, якi Голова Правлiння може вважати необхiдними для цiлей дiяльностi 

Товариства, визначати валюту, в якiй такi фонди будуть вестися, а також розмiр та спосiб 

грошових внескiв Товариства у такi фонди; забезпечувати виконання полiтики та рiшень 

Загальних зборiв та Правлiння, в тому числi грошової, розпоряджатися грошовими коштами та 

пiдписувати вiдповiднi документи; розробляти стратегiї та процедури для виконання завдань 

Товариства та рiшень Загальних зборiв та Правлiння та забезпечувати їх виконання, визначати 

основнi засади загальної цiнової полiтики, кредитної полiтики та маркетингової стратегiї з 

продажу послуг Товариства; визначати та вносити змiни до органiзацiйної структури Товариства. 

Судимостi, в тому числi непогашеної, за корисливi та посадовi злочини п. Мiлан Фiтко не має. 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: AMSLICO AIG Life, Заступник 

Генерального Менеджера, Член Правлiння (Deputy General Manager, Chairman of the Board of 

Director). П. Фiтко Мiлан перебуваючи на посадi Голови Правлiння ПрАТ "Алiко Україна", iнших 

посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займав. Стаж керiвної роботи на попереднiх посадах 

складає 21 рiк. 

Вiдбулися наступнi змiни у персональному складi у зв’язку iз призначенням п. Мiлана Фiтко на 

посаду Комерцiйного Директора шляхом його переведення з посади Голови Правлiння на посаду 

Комерцiйного Директора Товариства за власним бажанням. Рiшення про призначенням п. Мiлана 

Фiтко на посаду Комерцiйного Директора шляхом його переведення з посади Голови Правлiння на 

посаду Комерцiйного Директора прийнято Позачерговими Загальними Зборами Акцiонерiв ПрАТ 

"Алiко Україна" вiд 14 сiчня 2013 року, Протокол №23. На посадi Голови Правлiння ПрАТ "Алiко 

Україна" п. Мiлан Фiтко перебував з 09 червня 2009 року протягом 3 (трьох) рокiв i 7 (семи) 

мiсяцiв. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Перший Заступник Голови Правлiння 

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

Пiкула Андрiй Степанович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1973 

5) освіта** 

Тернопiльська академiя народного господарства, менеджмент у виробничiй сферi, економiст 

6) стаж керівної роботи (років)** 

11 

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

СП "Український мобiльний зв'язок", економiст-аналiтик. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.04.2014  

9) Опис 

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. 

Перший Заступник Голови Правлiння, як член Правлiння приймає участь у засiданнях Правлiння, 

яке приймає рiшення щодо наступних питань: розробка загальної стратегiї управлiння 



Товариством, прийняття найбiльш суттєвих рiшень стосовно загальної полiтики Товариства; 

затвердження загальної цiнової полiтики, кредитної полiтики та маркетингової стратегiї з продажу 

послуг або продукцiї Товариства; визначення загальної полiтики з найму персоналу Товариства; 

перевiрка квартальних та рiчних фiнансових результатiв Товариства та рiчних звiтiв Ревiзiйної 

Комiсiї тощо. Також Перший Заступник Голови Пралiння представляє iнтереси Товариства перед 

будь-якими третiми особами, включаючи потенцiйних та iснуючих клiєнтiв Товариства; 

пiдприємства, установи, органiзацiї усiх форм власностi та будь-якi державнi органи України з 

правом пiдпису будь-яких документiв, правочинiв, та будь-яких внутрiшнiх документiв, 

виконувати всi та будь-якi iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для цiлей та у зв'язку з 

виконанням повноважень Першого Заступника Голови Правлiння Правлiння. 

Судимостi, в тому числi непогашеної, за корисливi та посадовi злочини п. Пiкула Андрiй 

Степанович не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: СП 

"Український мобiльний зв'язок", економiст-аналiтик. П. Пiкула Андрiй Степанович перебуваючи 

на посадi Першого Заступника Голови Правлiння ПрАТ "Алiко Україна", iнших посад на будь-

яких iнших пiдприємствах не займав. Стаж керiвної роботи на попереднiх посадах складає 21 рiк. 

Вiдбулися наступнi змiни у персональному складi у зв’язку зi звiльненням п. Пiкули Андрiя 

Степановича з посади Першого Заступника Голови Правлiння ПрАТ "Алiко Україна" з 17 квiтня 

2013 року за власним бажанням. Рiшення про припинення повноважень Першого Заступника 

Голови Правлiння п. Пiкули Андрiя Степановича прийнято Черговими Загальними Зборами 

Акцiонерiв ПрАТ "Алiко Україна" вiд 17 квiтня 2013 року, Протокол №24, на пiдставi письмової 

заяви п. Пiкули Андрiя Степановича, в якiй вiн виявив бажання скласти з себе повноваження 

Першого Заступника Голови Правлiння. На посадi Першого Заступника Голови Правлiння ПрАТ 

"Алiко Україна" п. Пiкула Андрiй Степанович перебував з 09 червня 2009 року протягом 3 (трьох) 

рокiв i 10 (десяти) мiсяцiв. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Перший Заступник Голови Правлiння 

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

Панос Хатзiантонiу 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

Ступiнь бакалавра в областi бухгалтерського облiку та фiнансiв, диплом про вищу освiту (MSc) в 

галузi мiжнародних цiнних паперiв, iнвестицiй та банкiвської справи вiд Унiверситету Reading, 

Великобританiя. 

6) стаж керівної роботи (років)** 

20 

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

Метлайф, Фiнансовий Директор у Схiднiй та Пiвденнiй Європi. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.04.2014  

9) Опис 



Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. 

Перший Заступник Голови Правлiння, як член Правлiння приймає участь у засiданнях Правлiння, 

яке приймає рiшення щодо наступних питань: розробка загальної стратегiї управлiння 

Товариством, прийняття найбiльш суттєвих рiшень стосовно загальної полiтики Товариства; 

затвердження загальної цiнової полiтики, кредитної полiтики та маркетингової стратегiї з продажу 

послуг або продукцiї Товариства; визначення загальної полiтики з найму персоналу Товариства; 

перевiрка квартальних та рiчних фiнансових результатiв Товариства та рiчних звiтiв Ревiзiйної 

Комiсiї тощо. Також Перший Заступник Голови Пралiння представляє iнтереси Товариства перед 

будь-якими третiми особами, включаючи потенцiйних та iснуючих клiєнтiв Товариства; 

пiдприємства, установи, органiзацiї усiх форм власностi та будь-якi державнi органи України з 

правом пiдпису будь-яких документiв, правочинiв, та будь-яких внутрiшнiх документiв, 

виконувати всi та будь-якi iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для цiлей та у зв'язку з 

виконанням повноважень Першого Заступника Голови Правлiння Правлiння.  

Вiдбулися наступнi змiни у персональному складi. Вiдповiдно до рiшення Позачергових Загальних 

Зборiв Акцiонерiв ПрАТ "Алiко Україна" вiд 11 листопада 2013 року, Протокол №25, у зв’язку з 

тим, що посада Першого Заступника Голови Правлiння була вакантною, на пiдставi пропозицiї 

Голови Правлiння ПрАТ "Алiко Україна", п. Дж.А. Бромлей, Першим Заступником Голови 

Правлiння ПрАТ "Алiко Україна" призначено п. Паноса Хатзiантонiу. Судимостi, в тому числi 

непогашеної, за корисливi та посадовi злочини п. Панос Хатзiантонiу не має. До призначення на 

посаду Першого Заступника Голови Правлiння п. Панос Хатзiантонiу на iнших посадах в ПрАТ 

"Алiко Україна" не працював. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 

Фiнансовий Директор в Метлайф у Схiднiй та Пiвденнiй Європi, Фiнансовий Директор в 

Нацiональному Банку Грецiї. п Паноса Хатзiантонiу призначено на посаду Першого Заступника 

Голови Правлiння безстроково. Перший Заступник Голови Правлiння ПрАТ "Алiко Україна" п. 

Паноса Хатзiантонiу iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Стаж керiвної 

роботи на попереднiх посадах складає 20 рокiв. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння 

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

Халаф Мiшель  

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

Унiверситет Сiракуз, Нью-Йорк, США, менеджер з бiзнес-адмiнiстрування, фiнансiв, 1988 рiк. 

6) стаж керівної роботи (років)** 

21 

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

MetLife Alico MEASA Region, Регiональний Виконавчий Директор. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.04.2014  

9) Опис 



Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. 

Як член Правлiння приймає участь у засiданнях Правлiння, яке приймає рiшення щодо наступних 

питань: розробка загальної стратегiї управлiння Товариством, прийняття найбiльш суттєвих 

рiшень стосовно загальної полiтики Товариства; затвердження загальної цiнової полiтики, 

кредитної полiтики та маркетингової стратегiї з продажу послуг або продукцiї Товариства; 

визначення загальної полiтики з найму персоналу Товариства; перевiрка квартальних та рiчних 

фiнансових результатiв Товариства та рiчних звiтiв Ревiзiйної Комiсiї тощо. 

Судимостi, в тому числi непогашеної, за корисливi та посадовi злочини п. Мiшель Халаф не має. 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Регiональний Виконавчий Директор 

в MetLife Alico MEASA Region. П. Халаф Мiшель перебуваючи на посадi Члена Правлiння ПрАТ 

"Алiко Україна", iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займав. Стаж керiвної роботи 

на попереднiх посадах складає 21 рiк. 

Вiдбулися наступнi змiни у персональному складi у зв’язку з припиненням (вiдкликанням) 

повноважень члена Правлiння ПрАТ "Алiко Україна" п. Мiшеля Халафа з 11 листопада 2013 року 

за власним бажанням. Рiшення про припинення (вiдкликання) повноважень члена Правлiння 

ПрАТ "Алiко Україна" п. Мiшеля Халафа прийнято Позачерговими Загальними Зборами 

Акцiонерiв ПрАТ "Алiко Україна" вiд 11 листопада 2013 року, Протокол №25, на пiдставi 

письмової заяви п. Мiшеля Халафа, в якiй вiн виявив бажання скласти повноваження члена 

Правлiння. На посадi члена Правлiння ПрАТ "Алiко Україна" п. Мiшель Халаф перебував з 23 

квiтня 2012 року протягом 1 (одного) року i 6 (шести) мiсяцiв. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння 

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

Бєлянська Iнна Владиславiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Київський Нацiональний Економiчний унiверситет - диплом магiстра з мiжнародної економiки - 

1999р. 

6) стаж керівної роботи (років)** 

12 

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

ПрАТ "Алiко Україна", Директор вiддiлу з розвитку дистриб’юторської мережi. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.04.2014  

9) Опис 

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. 

Як член Правлiння приймає участь у засiданнях Правлiння, яке приймає рiшення щодо наступних 

питань: розробка загальної стратегiї управлiння Товариством, прийняття найбiльш суттєвих 

рiшень стосовно загальної полiтики Товариства; затвердження загальної цiнової полiтики, 



кредитної полiтики та маркетингової стратегiї з продажу послуг або продукцiї Товариства; 

визначення загальної полiтики з найму персоналу Товариства; перевiрка квартальних та рiчних 

фiнансових результатiв Товариства та рiчних звiтiв Ревiзiйної Комiсiї тощо. 

Вiдбулися наступнi змiни у персональному складi у зв’язку з припиненням (вiдкликанням) 

повноважень члена Правлiння ПрАТ "Алiко Україна". Вiдповiдно до рiшення Позачергових 

Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ "Алiко Україна" вiд 11 листопада 2013 року, Протокол №25, на 

пiдставi пропозицiї Голови Правлiння ПрАТ "Алiко Україна", п. Дж.А. Бромлей, членом 

Правлiння ПрАТ "Алiко Україна" призначено п. Бєлянську Iнну Владиславiвну. Судимостi, в тому 

числi непогашеної, за корисливi та посадовi злочини п. Бєлянська Iнна Владиславiвна не має. До 

призначення на посаду члена Правлiння в ПрАТ "Алiко Україна" п. Бєлянська Iнна Владиславiвна 

працює на посадi Директора вiддiлу з розвитку дистриб’юторської мережi в в ПрАТ "Алiко 

Україна". Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Перший заступник Голови 

Правлiння в ПрАТ «Страхова компанiя СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН». п. Бєлянську Iнну Владиславiвну 

призначено на посаду члена Правлiння безстроково. Член Правлiння ПрАТ "Алiко Україна" п. 

Бєлянська Iнна Владиславiвна iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Стаж 

керiвної роботи на попереднiх посадах складає 12 рокiв. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння 

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

Хатзiдiмiтрiоу Майкл 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

Брайтон Полiтехнiчний Сполучене Королiвство - Пiслядипломна освiта у галузi менеджменту, 

1978 - 1979 

6) стаж керівної роботи (років)** 

24 

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

ALICO – Worldwide, Старший Вiце-Президент. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.04.2014  

9) Опис 

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. 

Як член Правлiння приймає участь у засiданнях Правлiння, яке приймає рiшення щодо наступних 

питань: розробка загальної стратегiї управлiння Товариством, прийняття найбiльш суттєвих 

рiшень стосовно загальної полiтики Товариства; затвердження загальної цiнової полiтики, 

кредитної полiтики та маркетингової стратегiї з продажу послуг або продукцiї Товариства; 

визначення загальної полiтики з найму персоналу Товариства; перевiрка квартальних та рiчних 

фiнансових результатiв Товариства та рiчних звiтiв Ревiзiйної Комiсiї тощо. 

Судимостi, в тому числi непогашеної, за корисливi та посадовi злочини п. Хатзiдiмiтрiоу Майкл не 



має. Стаж керiвної роботи на попереднiх посадах складає 24 роки. Iншi посади, якi обiймала ця 

особа протягом своєї дiяльностi: Старший Вiце-Президент в ALICO – Worldwide; Голова Агенцiй 

Центральної та Схiдної Європи в ALICO – Central & Eastern Europe. П. Хатзiдiмiтрiоу Майкл 

перебуваючи на посадi Члена Правлiння ПрАТ "Алiко Україна", iнших посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах не займає. Змiн у персональному складi не вiдбувалось. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння 

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

Зарецький Олександр 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

Московський Авiйацiйний Унiверситет - бакалавр математичних та комп'ютерних наук; Росiйська 

Академiя Освiти - бакалавр з економiки. 

6) стаж керівної роботи (років)** 

17 

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

Alico (Росiйська Федерацiя), Виконавчий директор . 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.04.2014  

9) Опис 

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. 

Як член Правлiння приймає участь у засiданнях Правлiння, яке приймає рiшення щодо наступних 

питань: розробка загальної стратегiї управлiння Товариством, прийняття найбiльш суттєвих 

рiшень стосовно загальної полiтики Товариства; затвердження загальної цiнової полiтики, 

кредитної полiтики та маркетингової стратегiї з продажу послуг або продукцiї Товариства; 

визначення загальної полiтики з найму персоналу Товариства; перевiрка квартальних та рiчних 

фiнансових результатiв Товариства та рiчних звiтiв Ревiзiйної Комiсiї тощо.  

Судимостi, в тому числi непогашеної, за корисливi та посадовi злочини п. Зарецький Олександр не 

має. Стаж керiвної роботи на попереднiх посадах складає 17 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця 

особа протягом своєї дiяльностi: Помiчник Голови Правлiння в Alico; Виконавчий директор в 

Alico. п. Зарецький Олександр перебуваючи на посадi Члена Правлiння ПрАТ "Алiко Україна", 

iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Змiн у персональному складi не 

вiдбувалось. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Ревiзiйної Комiсiї 



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

Омiрiдiс Ендi 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1967 

5) освіта** 

Вiденер Унiверситет, Честер, ПА, магiстпр з бiзнес адмiнiстрування - бухгалтерiя та фiнансова 

концентрацiя, травень 1993. 

6) стаж керівної роботи (років)** 

14 

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

MetLife Alico (ALICO), Афiни - Грецiя, Вiце-Президент та Головний фiнансовий директор 

Центральної та Схiдної Європи. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.04.2014  

9) Опис 

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. 

Голова Ревiзiйної комiсiї, як i iншi члени ревiзiйної комiсiї проводить перевiрку фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та готує висновок, в якому 

мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за 

вiдповiдний перiод, факти порушення Законодавства України пiд час провадження фiнансово-

господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та 

подання звiтностi. Жоден баланс не може бути затверджений на Загальних зборах за вiдсутностi 

висновку Ревiзiйної Комiсiї. 

Судимостi, в тому числi непогашеної, за корисливi та посадовi злочини п. Омiрiдiс Ендi не має. 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: MetLife Alico (ALICO), Афiни - 

Грецiя, Вiце-Президент та Головний фiнансовий директор Центральної та Схiдної Європи. 

п.Омiрiдiс Ендi перебуваючи на посадi Члена Правлiння ПрАТ "Алiко Україна", iнших посад на 

будь-яких iнших пiдприємствах не займав. Стаж керiвної роботи на попереднiх посадах складає 14 

рокiв. 

Вiдбулися наступнi змiни у персональному складi у зв’язку iз рiшенням Чергових Загальних 

Зборiв Акцiонерiв ПрАТ "Алiко Україна" про дострокове припинення повноважень голови 

Ревiзiйної Комiсiї ПрАТ "Алiко Україна" п. Ендi Омiрiдiса з 17 квiтня 2013 року. Рiшення про 

дострокове припинення повноважень голови Ревiзiйної Комiсiї ПрАТ "Алiко Україна" п. Ендi 

Омiрiдiса прийнято Черговими Загальними Зборами Акцiонерiв ПрАТ "Алiко Україна" вiд 17 

квiтня 2013 року, Протокол №24, на пiдставi пропозицiї Голови Правлiння ПрАТ "Алiко Україна", 

п. Дж.А. Бромлей. На посадi голови Ревiзiйної Комiсiї ПрАТ "Алiко Україна" п. Ендi Омiрiдiс 

перебував з 24 червня 2011 року протягом 1 (одного) року i 9 (дев’яти) мiсяцiв. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Ревiзiйної Комiсiї 

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



Янiс Васiлатос 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

Унiверситет Пiрей, Грецiя - бакалавр в галузi управлiння, бухгалтерського облiку i фiнансiв - 1985. 

6) стаж керівної роботи (років)** 

10 

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

MetLife, Регiональний Вiце-Президент. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.04.2014  

9) Опис 

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. 

Голова Ревiзiйної комiсiї, як i iншi члени ревiзiйної комiсiї проводить перевiрку фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та готує висновок, в якому 

мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за 

вiдповiдний перiод, факти порушення Законодавства України пiд час провадження фiнансово-

господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та 

подання звiтностi. Жоден баланс не може бути затверджений на Загальних зборах за вiдсутностi 

висновку Ревiзiйної Комiсiї. 

Вiдбулися наступнi змiни у персональному складi у зв’язку зi звiльненням голови Ревiзiйної 

Комiсiї ПрАТ "Алiко Україна". Вiдповiдно до Рiшення Чергових Загальних Зборiв Акцiонерiв 

ПрАТ "Алiко Україна" вiд 17 квiтня 2013 року, Протокол №24, на пiдставi пропозицiї Голови 

Правлiння ПрАТ "Алiко Україна", п. Дж.А. Бромлей, головою Ревiзiйної Комiсiї ПрАТ "Алiко 

Україна" призначено п. Янiса Васiлатоса. Судимостi, в тому числi непогашеної, за корисливi та 

посадовi злочини п. Янiс Васiлатос не має. До призначення на посаду голови Ревiзiйної Комiсiї п. 

Янiс Васiлатос на iнших посадах в ПрАТ "Алiко Україна" не працював. Iншi посади, якi обiймала 

ця особа протягом своєї дiяльностi: Регiональний Вiце-Президент в MetLife; Фiнасовий директор в 

ETHNIKI INSURANCE SA, ATHENS, Фiнансовий менеджер в ALPHA INSURANCE SA, ATHENS. 

Янiса Васiлатоса призначено на посаду голови Ревiзiйної Комiсiї строком на 5 (п’ять) рокiв. 

Голова Ревiзiйної Комiсiї п. Янiс Васiлатос iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не 

займає. Стаж керiвної роботи на попереднiх посадах складає 10 рокiв. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної Комiсiї 

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

Вадим Безпалий 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 



1978 

5) освіта** 

Магiстр з економiки пiдприємств - Сумський Державний унiверситет, 1999 рiк. 

6) стаж керівної роботи (років)** 

7 

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

Бунге Україна, фiнансовий кредитний менеджер. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.04.2014  

9) Опис 

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. 

Член Ревiзiйної комiсiї проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

результатами фiнансового року та готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про 

пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти 

порушення Законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а 

також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Жоден баланс 

не може бути затверджений на Загальних зборах за вiдсутностi висновку Ревiзiйної Комiсiї. 

Судимостi, в тому числi непогашеної, за корисливi та посадовi злочини п. Вадим Безпалий не має. 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Бунге Україна, фiнансовий 

кредитний менеджер; Крафт Фудз Україна, фiнансовий аналiтик. п. Вадим Безпалий перебуваючи 

на посадi Члена Правлiння ПрАТ "Алiко Україна", iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах 

не займав. Стаж керiвної роботи на попереднiх посадах складає 7 рокiв. 

Вiдбулися наступнi змiни у персональному складi у зв’язку iз рiшенням Чергових Загальних 

Зборiв Акцiонерiв ПрАТ "Алiко Україна" про дострокове припинення повноважень члена 

Ревiзiйної Комiсiї ПрАТ "Алiко Україна" п. Вадима Безпалого з 17 квiтня 2013 року. Рiшення про 

дострокове припинення повноважень члена Ревiзiйної Комiсiї ПрАТ "Алiко Україна" п. Вадима 

Безпалого прийнято Черговими Загальними Зборами Акцiонерiв ПрАТ "Алiко Україна" вiд 17 

квiтня 2013 року, Протокол №24, на пiдставi пропозицiї Голови Правлiння ПрАТ "Алiко Україна", 

п. Дж.А. Бромлей. На посадi члена Ревiзiйної Комiсiї ПрАТ "Алiко Україна" п. Вадим Безпалий 

перебував з 24 червня 2011 року протягом 1 (одного) року i 9 (дев’яти) мiсяцiв. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної Комiсiї 

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

Ахiлес Сдракас 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1969 

5) освіта** 

Warwick Business School, Великобританiя, Магiстр дiлового адмiнiстрування - 1995 р. 

6) стаж керівної роботи (років)** 



12 

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

MetLife Alico, Виконавчий директор зi стратегiї та планування, Член правлiння, Член ради 

директорiв. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.04.2014  

9) Опис 

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. 

Член Ревiзiйної комiсiї проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

результатами фiнансового року та готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про 

пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти 

порушення Законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а 

також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Жоден баланс 

не може бути затверджений на Загальних зборах за вiдсутностi висновку Ревiзiйної Комiсiї. 

Вiдбулися наступнi змiни у персональному складi у зв’язку зi звiльненням члена Ревiзiйної Комiсiї 

ПрАТ "Алiко Україна". Вiдповiдно до Рiшення Чергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ 

"Алiко Україна" вiд 17 квiтня 2013 року, Протокол №24, на пiдставi пропозицiї Голови Правлiння 

ПрАТ "Алiко Україна", п. Дж.А. Бромлей, членом Ревiзiйної Комiсiї ПрАТ "Алiко Україна" 

призначено п. Ахiлеса Сдракаса. Судимостi, в тому числi непогашеної, за корисливi та посадовi 

злочини п. Ахiлес Сдракас не має. До призначення на посаду члена Ревiзiйної Комiсiї п. Ахiлес 

Сдракас на iнших посадах в ПрАТ "Алiко Україна" не працював. Iншi посади, якi обiймала ця 

особа протягом своєї дiяльностi: Виконавчий директор зi стратегiї та планування, Член правлiння, 

Член ради директорiв у MetLife Alico, Операцiйний директор в Alico Greece. п. Ахiлеса Сдракаса 

призначено на посаду члена Ревiзiйної Комiсiї строком на 5 (п’ять) рокiв. Член Ревiзiйної Комiсi 

ПрАТ "Алiко Україна" п. Ахiлес Сдракас iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не 

займає. Стаж керiвної роботи на попереднiх посадах складає 12 рокiв. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної Комiсiї 

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

Крiстос Мiстiлiоглу 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1946 

5) освіта** 

Вища освiта у галузi економiки - Економiчний Унiверситет Стамбулу - 1970 р. 

6) стаж керівної роботи (років)** 

31 

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

ALICO AIG Life - Центральна та Схiдна Європа, Регiональний вiце-президент. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 



28.04.2014  

9) Опис 

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. 

Член Ревiзiйної комiсiї проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

результатами фiнансового року та готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про 

пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти 

порушення Законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а 

також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Жоден баланс 

не може бути затверджений на Загальних зборах за вiдсутностi висновку Ревiзiйної Комiсiї. 

Судимостi, в тому числi непогашеної, за корисливi та посадовi злочини п. Крiстос Мiстiлiоглу не 

має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: ALICO AIG Life - Центральна 

та Схiдна Європа, Регiональний вiце-президент; ALICO AIG Life - Грецiя - Головний операцiйний 

директор, Фiнансовий директор. п. Крiстос Мiстiлiоглу перебуваючи на посадi Члена Правлiння 

ПрАТ "Алiко Україна", iнших посад на будь-яких iнших пiдприємтсвах не займав. Стаж керiвної 

роботи на попереднiх посадах складає 31 рiк. 

Вiдбулися наступнi змiни у персональному складi у зв’язку iз рiшенням Чергових Загальних 

Зборiв Акцiонерiв ПрАТ "Алiко Україна" про дострокове припинення повноважень члена 

Ревiзiйної Комiсiї ПрАТ "Алiко Україна" п. Крiстоса Мiстiлiоглу з 17 квiтня 2013 року. Рiшення 

про дострокове припинення повноважень члена Ревiзiйної Комiсiї ПрАТ "Алiко Україна" п. 

Крiстоса Мiстiлiоглу прийнято Черговими Загальними Зборами Акцiонерiв ПрАТ "Алiко Україна" 

вiд 17 квiтня 2013 року, Протокол №24, на пiдставi пропозицiї Голови Правлiння ПрАТ "Алiко 

Україна", п. Дж.А. Бромлей. На посадi члена Ревiзiйної Комiсiї ПрАТ "Алiко Україна" п. Крiстос 

Мiстiлiоглу перебував з 24 червня 2011 року протягом 1 (одного) року i 9 (дев’яти) мiсяцiв. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної Комiсiї 

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

Спiрос Манiатополус 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

Нацiональний унiверситет Афiн - вища освiта у сферi менеджменту - 2000р. 

6) стаж керівної роботи (років)** 

3 

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

ING Greece - Комплаєнс офiцер, Юридичний радник. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.04.2014  

9) Опис 

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. 



Член Ревiзiйної комiсiї проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

результатами фiнансового року та готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про 

пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти 

порушення Законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а 

також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Жоден баланс 

не може бути затверджений на Загальних зборах за вiдсутностi висновку Ревiзiйної Комiсiї. 

Вiдбулися наступнi змiни у персональному складi у зв’язку зi звiльненням члена Ревiзiйної Комiсiї 

ПрАТ "Алiко Україна". Вiдповiдно до Рiшення Чергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ 

"Алiко Україна" вiд 17 квiтня 2013 року, Протокол №24, на пiдставi пропозицiї Голови Правлiння 

ПрАТ "Алiко Україна", п. Дж.А. Бромлей, членом Ревiзiйної Комiсiї ПрАТ "Алiко Україна" 

призначено п. Спiроса Манiатополуса. Судимостi, в тому числi непогашеної, за корисливi та 

посадовi злочини п. Спiрос Манiатополус не має. До призначення на посаду члена Ревiзiйної 

Комiсiї п. Спiрос Манiатополус на iнших посадах в ПрАТ "Алiко Україна" не працював. Iншi 

посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Комплаєнс офiцер, Юридичний радник в 

ING Greece, Юридичний радник в K. Kostopoulos & Associates Law Office. п. Спiроса 

Манiатополуса призначено на посаду члена Ревiзiйної Комiсiї строком на 5 (п’ять) рокiв.  

Член Ревiзiйної Комiсi ПрАТ "Алiко Україна" п.Спiрос Манiатополус iнших посад на будь-яких 

iнших пiдприємствах не займає. Стаж керiвної роботи на попереднiх посадах складає 3 роки. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

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

Будiшевська Свiтлана Юрiївна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

Український фiнансово-економiчний iнститут, страхова справа, фiнансист 

6) стаж керівної роботи (років)** 

6 

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

СК "Оранта" - бухгалтер. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.04.2014  

9) Опис 

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. 

Головний Бухгалтер не є членом Правлiння i уповноважений виконувати наступнi дiї i несе 

вiдповiдальнiсть за наступне, у рамках рiшень Голови Правлiння та пiдпорядковуючись 

безпосередньо Головi Правлiння: органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та фiнансової 

звiтностi Товариства вiдповiдно до українських стандартiв, а також пiдготовка податкових 

декларацiй, якi вiдповiдають українським стандартам; прийняття рiшення стосовно iнших питань, 

якi Загальнi збори, Правлiння або Голова Правлiння перiодично визначатимуть за такi, що входять 



до компетенцiї Головного Бухгалтера. 

Судимостi, в тому числi непогашеної, за корисливi та посадовi злочини п. Будiшевська Свiтлана 

Юрiївна не має. Змiни у персональному складi не вiбдулось.Стаж керiвної роботи на попереднiх 

посадах складає 6 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: СК 

"Оранта" - бухгалтер. п. Будiшевська Свiтлана Юрiївна перебуваючи на посадi Головного 

бухгалтера iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Змiн у персональному 

складi не вiдбувалось. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



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

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

American Life 

Insurance Company 
- 

19801 США Delaware 

Wilmington 1 ALICO 

Plaza, 600 King Street 
 

8233866 99.9988 8233866 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Усього 8233866 99.9988 8233866 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Не обов'язково для заповнення.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
14.01.2013 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Позачерговi Загальнi Збори Акцiонерiв (надалi – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «АЛIКО УКРАЇНА» (надалi – «Товариство» та/або ПрАТ «Алiко Україна») проведенi 

14 сiчня 2013 року за iнiцiативою Правлiння Товариства. 

Загальнi Збори Акцiонерiв розглянули такий ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Обрання робочих органiв Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Лiчильної комiсiї, Секретаря 

Зборiв). 

2. Призначення на посаду Комерцiйного Директора. 

3. Призначення на посаду Голови Правлiння Товариства.  

4. Пiдписання трудових контрактiв з Головою Правлiння та Комерцiйним Директором. 

5. Про надання повноважень для представлення iнтересiв акцiонерiв. 

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 

П. Мiлана Фiтко, який зазначив, що вiдповiдно до статтi 14.23. Статуту Товариства Голова Правлiння 

Товариства п. Мiлан Фiтко призначив п. Свiтлану Бурлакову Секретарем Зборiв. Вiдповiдно, 

запропонував призначити п. Свiтлану Бурлакову Секретарем Зборiв (як призначену Головою 

Правлiння) та обрати Лiчильну комiсiю в складi 5 членiв та призначити таких осiб членами Лiчильної 

комiсiї строком на 3 роки: п. Олену Тарасiвну Галушко, Марину Олександрiвну Ромас, Надiю 

Володимирiвну Ковчужну, Мар'яну Вiкторiвну Iщук, Марiю Романiвну Чучман.  

Вважати засiдання Лiчильної комiсiї правомочними та такими, що вiдбулись (мають кворум), якщо на 

них присутнi та беруть участь три з п’яти членiв Лiчильної комiсiї, що достатньо для вирiшення 

питань та ухвалення вiдповiдних рiшень. 

Пропозицiй та/або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю п. Мiлана Фiтко. 

Ставиться на голосування питання про обрання Секретаря Зборiв та Лiчильної комiсiї Товариства. 

Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» немає; 

«Утримались» немає. 

Рiшення ухвалено одностайно. 

Текст ухваленого рiшення з першого питання порядку денного: 

Призначити п. Свiтлану Бурлакову Секретарем Зборiв (як призначену Головою Правлiння) та обрати 

Лiчильну комiсiю в складi 5 членiв та призначити наступних осiб членами Лiчильної комiсiї строком 

на 3 роки: Олену Тарасiвну Галушко, Марину Олександрiвну Ромас, Надiю Володимирiвну 

Ковчужну, Мар'яну Вiкторiвну Iщук, Марiю Романiвну Чучман. Вважати засiдання Лiчильної комiсiї 

правомiрними та такими, що вiдбулись (мають кворум), якщо на них присутнi та беруть участь три з 

п’яти членiв Лiчильної комiсiї, що достатньо для вирiшення питань та прийняття вiдповiдних рiшень. 

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 

П. Мiлана Фiтко, який виявив бажання зняти з себе повноваження Голови Правлiння та взяти на себе 

зобов’язання виконувати повноваження Комерцiйного Директора Товариства шляхом переведення 

його з Посади Голови Правлiння на посаду Комерцiйного Директора Товариства з дати отримання 

Товариством дозволу на працевлаштування для громадянина США Бромлей Джона Акселя на посадi 

Голови Правлiння Товариства (фактичного початку виконання Бромлей Джоном Акселем своїх 

обов’язкiв на посадi Голови Правлiння Товариства).  

Встановити, що права та обов’язки, порядок звiльнення з посади та iншi умови трудових 

правовiдносин мiж Товариством та Комерцiйним Директором будуть врегульованi трудовим 

договором (контрактом) вiдповiдно до вимог чинного законодавства. 

Пропозицiй та/або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю п. Мiлана Фiтко. 

Ставиться на голосування питання про призначення п.Мiлана Фiтко Комерцiйним Директором 

Товариства шляхом його переведення з позицiї Голови Правлiння Товариства на позицiю 

Комерцiйного Директора Товариства та встановлення його прав та обов’язкiв та iнших умов трудових 

правовiдносин з Товариством. 

Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» немає; 



«Утримались» немає. 

Рiшення ухвалено одностайно. 

Текст ухваленого рiшення з другого питання порядку денного: 

Призначити п. Мiлана Фiтко на посаду Комерцiйного Директора шляхом його переведення з посади 

Голови Правлiння на посаду Комерцiйного Директора Товариства з дати отримання Товариством 

дозволу на працевлаштування для громадянина США Бромлей Джона Акселя на посадi Голови 

Правлiння Товариства (фактичного початку виконання Бромлей Джоном Акселем своїх обов’язкiв на 

посадi Голови Правлiння Товариства). 

Встановити, що права та обов’язки, порядок звiльнення з посади та iншi умови трудових 

правовiдносин мiж Товариством та Комерцiйним Директором будуть врегульованi трудовим 

договором (контрактом) у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. 

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 

П. Мiлана Фiтко, який запропонував призначити на посаду Голови Правлiння Товариства 

громадянина США Бромлей Джона Акселя (Bromley John Axel) з дати отримання Товариством 

дозволу на працевлаштування для Бромлей Джона Акселя на посадi Голови Правлiння Товариства. 

Встановити, що права та обов’язки, обсяг повноважень та iншi умови трудових правовiдносин мiж 

Товариством та Головою Правлiння будуть врегульованi трудовим договором (контрактом) у 

вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. 

Пропозицiй та/або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю п. Мiлана Фiтко. 

Ставиться на голосування питання про призначення громадянина США Бромлей Джона Акселя 

(Bromley John Axel) на посаду Голови Правлiння Товариства та встановлення його прав та обов’язкiв 

та iнших умов трудових правовiдносин з Товариством. 

Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» не має; 

«Утримались» не має. 

Рiшення ухвалено одностайно. 

Текст ухваленого рiшення з третього питання порядку денного: 

Призначити на посаду Голови Правлiння Товариства громадянина США Бромлей Джона Акселя 

(Bromley John Axel) з дати отримання Товариством дозволу на працевлаштування для Бромлей Джона 

Акселя на посадi Голови Правлiння Товариства. Встановити, що права та обов’язки, обсяг 

повноважень та iншi умови трудових правовiдносин мiж Товариством та Головою Правлiння будуть 

врегульованi трудовим договором (контрактом) у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. 

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 

П. Свiтлану Бурлакову, яка доповiла, що вiдповiдно до законодавства Товариство повинно розробити 

та укласти трудовi договори (контракти) з п. Мiланом Фiтко та п. Бромлей Джоном Акселем та 

запропонувала уповноважити п. Олену Галушко, С.Бурлакову, Валентину Лимар та В’ячеслава 

Нестерова кожного окремо укладати вiд iменi Товариства трудовi договори (контракти) та/або 

проекти трудових договорiв(контрактiв) з п. Мiланом Фiтко на позицiю Комерцiйного Директора та п. 

Бромлей Джоном Акселем на позицiю Голови Правлiння. 

Пропозицiй та/або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю п. Свiтлани 

Бурлакової. 

Ставиться на голосування питання про укладання трудових договорiв (контрактiв) з п. Мiланом Фiтко 

та п. Бромлей Джоном Акселем та уповноваження п. Олени Галушко, Свiтлани Бурлакової, 

Валентини Лимар та В’ячеслава Нестерова кожного окремо укладати вiд iменi Товариства трудовi 

договори (контракти) та/або проекти трудових договорiв(контрактiв) з п. Мiланом Фiтко на позицiю 

Комерцiйного Директора та п. Бромлей Джоном Акселем на позицiю Голови Правлiння. 

Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» немає; 

«Утримались» немає. 

Рiшення ухвалено одностайно. 

Текст ухваленого рiшення з четвертого питання порядку денного: 

Укласти трудовi договори (контракти) з п. Мiланом Фiтко та п. Бромлей Джоном Акселем та 

уповноважити п. Олену Галушко, Свiтлану Бурлакову, Валентину Лимар та В’ячеслава Нестерова 

кожного окремо укладати вiд iменi Товариства трудовi договори (контракти) та/або проекти трудових 

договорiв(контрактiв) з п. Мiланом Фiтко на позицiю Комерцiйного Директора та п. Бромлей Джоном 

Акселем на позицiю Голови Правлiння. 

З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 

П. Свiтлану Бурлакову, яка запропонувала уповноважити кожного окремо п. Олену Галушко, п. 

Свiтлану Бурлакову, п. Валентину Лимар, п. Свiтлану Будiшевську та п. В’ячеслава Нестерова, 

самостiйно або через уповноважених осiб, представляти iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснити 

всi необхiднi заходи, якi вимагаються законодавством України для реєстрацiї Голови Правлiння 



Товариства та Комерцiйного Директора Товариства, включаючи але не обмежуючись, у всiх 

вiдповiдних державних органах України. 

Пропозицiй та/або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю п. Свiтлани 

Бурлакової. 

Ставиться на голосування питання про уповноваження кожного окремо: п. Олени Галушко, п. 

Свiтлани Бурлакову, п. Валентини Лимар, п. Свiтлани Будiшевської та п. В’ячеслава Нестерова, 

самостiйно або через уповноважених осiб, для представлення iнтересiв акцiонерiв Товариства та на 

здiйснення всiх необхiдних заходiв, якi вимагаються законодавством України для реєстрацiї Голови 

Правлiння Товариства та Комерцiйного Директора Товариства, включаючи але не обмежуючись, у 

всiх вiдповiдних державних органах України. 

 

Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» немає; 

«Утримались» немає. 

Рiшення ухвалено одностайно. 

Текст ухваленого рiшення з п’ятого питання порядку денного: 

Уповноважити кожного окремо: п. Олену Галушко, п. Свiтлану Бурлакову, п. Валентину Лимар, п. 

Свiтлану Будiшевську та п. В’ячеслава Нестерова, самостiйно або через уповноважених осiб, 

представляти iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснити всi необхiднi заходи, якi вимагаються 

законодавством України для реєстрацiї Голови Правлiння Товариства та Комерцiйного Директора 

Товариства, включаючи але не обмежуючись, у всiх вiдповiдних державних органах України. 

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
17.04.2013 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Черговi (рiчнi) Загальнi Збори Акцiонерiв (надалi – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «АЛIКО УКРАЇНА» (надалi – «Товариство» та/або ПрАТ «Алiко Україна») вiдбулися 

17 квiтня 2013 року. 

Загальнi Збори Акцiонерiв розглянули наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Затвердження висновкiв Ревiзiйної Комiсiї. 

2. Затвердження рiчного звiту Товариства. 

3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу  

та звiту Ревiзiйної Комiсiї. 

4. Припинення (вiдкликання) повноважень Першого Заступника Голови Правлiння. 

5. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної Комiсiї. 

6. Обрання Голови та членiв Ревiзiйної Комiсiї.  

7. Можлива змiна мiсцезнаходження Товариства; затвердження змiн до Статуту Товариства, якi 

пов’язанi iз змiною мiсцезнаходження Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 

8. Про надання повноважень. 

9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства. 

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 

П. Дж. А. Бромлей, який доповiв за основними моментами висновкiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 

2012 рiк у формi звiту. 

Пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз висновками Ревiзiйної Комiсiї 

Товариства за 2012 рiк у формi звiту. 

Ставиться на голосування питання про затвердження висновкiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2012 

рiк у формi звiту. 

Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» не має; 

«Утримались» не має. 

Рiшення прийняте одностайно. 

Текст прийнятого рiшення з першого питання порядку денного: 

Затвердити висновки Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2012 рiк у формi звiту. 

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 

П. Дж. А. Бромлей, який доповiв за основними моментами рiчного звiту Товариства за 2012 рiк, 



пiдготовленого Правлiнням Товариства. 

Пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз рiчним звiтом Товариства за 

2012 рiк. 

Ставиться на голосування питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. 

Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» не має; 

«Утримались» не має. 

Рiшення прийняте одностайно. 

Текст прийнятого рiшення з другого питання порядку денного: 

Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк. 

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 

П. Дж. А. Бромлей, який запропонував визнати роботу Товариства у 2012 роцi задовiльною за 

наслiдками розгляду звiту виконавчого органу (Правлiння) та звiту Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 

2012 рiк. 

Пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз запропонованими наслiдками 

розгляду звiту виконавчого органу та звiту Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2012 рiк. 

Ставиться на голосування питання про визнання роботи Товариства у 2012 роцi задовiльною. 

Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» не має; 

«Утримались» не має. 

Рiшення прийняте одностайно. 

Текст прийнятого рiшення з третього питання порядку денного: 

Визнати роботу Товариства у 2012 роцi задовiльною. 

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 

П. Дж. А. Бромлей, який доповiв, що п. Пiкула А.С. надав письмову заяву вiд 07.03.2013р., в якiй вiн 

виявив бажання скласти з себе повноваження Першого Заступника Голови Правлiння. В зв’язку з чим 

п. Дж. А. Бромлей запропонував припинити (вiдкликати) повноваження Першого Заступника Голови 

Правлiння п. Пiкула А.С. за його власним бажанням. 

Пропозицiй та/або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю п. Дж. А. 

Бромлей. 

Ставиться на голосування питання про припинення (вiдкликання) повноваженнь Першого Заступника 

Голови Правлiння п. Пiкули А.С. за його власним бажанням. 

 

Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» не має; 

«Утримались» не має. 

Рiшення прийняте одностайно. 

Текст прийнятого рiшення з четвертого питання порядку денного: 

Припинити (вiдкликати) повноваження Першого Заступника Голови Правлiння п. Пiкули А.С. 

З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 

П. Дж. А. Бромлей, який запропонував достроково припинити повноваження голови Ревiзiйної Комiсiї 

Товариства - п. Ендi Омiрiдiса i членiв Ревiзiйної Комiсiї п. Вадима Безпалого та п. Крiстос 

Мiстiлiоглу.  

Пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз запропонованою пропозицiєю. 

Ставиться на голосування питання про дострокове припинення повноважень голови i членiв 

Ревiзiйної Комiсiї Товариства. 

 

Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» не має; 

«Утримались» не має. 

Рiшення прийняте одностайно. 

Текст прийнятого рiшення з п’ятого питання порядку денного: 

Припинити повноваження голови Ревiзiйної Комiсiї Товариства п. Ендi Омiрiдiс та членiв Ревiзiйної 

Комiсiї п. Вадима Безпалого та п. Крiстос Мiстiлiоглу.  

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 

П. Дж. А. Бромлей, який запропонував обрати наступних осiб членами Ревiзiйної Комiсiї строком на 5 

рокiв: п.Янiс Васiлатос (Yannis Vasilatos), п. Ахiлес Сдракас (Achilleas P. Sdrakas), п. Спiрос 

Манiатополус (Spyros Maniatopoulos) строком на 5 рокiв.  

Пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз запропонованою пропозицiєю. 



Ставиться на голосування питання про обрання членiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства строком на 5 

рокiв. 

Вiдповiдно до законодавства проводиться кумулятивне голосування з використанням бюлетенiв для 

голосування, форма i текст якого попередньо затвердженi Правлiнням вiдповiдно до Протоколу 

Правлiння № 21 вiд 13.03.2013р.  

Пiдсумки голосування: 

- подано бюлетенiв для голосування: 3 штуки;  

- загальна кiлькiсть голосiв, представлених у бюлетенях (тобто кiлькiсть голосiв, належних 

акцiонерам, помножена на три): 24 701 898; 

- враховано бюлетенiв для голосування: 3 штуки (24 701 898 голосiв); 

- визнано недiйсними бюлетенiв для голосування: 0 штук; 0 голосiв. 

Розподiл голосiв мiж кандидатами: 

№ Кандидати / Candidates Посада / Position Кiлькiсть вiдданих голосiв за кожного кандидата / Number 

of votes cast for each of the candidates 

1 Янiс Васiлатос/Yannis Vasilatos член Ревiзiйної Комiсiї / Chairman of the Audit Commission 8 233 966 

2 Ахiлес Сдракас /Achilleas P. Sdrakas член Ревiзiйної Комiсiї / Member of the Audit Commission 8 233 

966 

3 Спiрос Манiатополус / Spyros Maniatopoulos 

член Ревiзiйної Комiсiї / Member of the Audit Commission 8 233 966 

 

Рiшення прийняте. За результатами кумулятивного голосування обрано наступних осiб Членами 

Ревiзiйної комiсiї строком на 5 рокiв: 

№ ПIБ / Full name Посада / Position 

1 Янiс Васiлатос/Yannis Vasilatos член Ревiзiйної Комiсiї / Chairman of the Audit Commission 

2 Ахiлес Сдракас /Achilleas P. Sdrakas член Ревiзiйної Комiсiї / Member of the Audit Commission 

3 Спiрос Манiатополус / Spyros Maniatopoulos член Ревiзiйної Комiсiї / Member of the Audit 

Commission 

В зв’язку з тим, що Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою 

бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї, Головою Ревiзiйної комiсiї обрано Янiса 

Васiлатоса/Yannis Vasilatos. 

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 

П. Дж. А. Бромлей, який запропонував не розглядати питання щодо змiни мiсцезнаходження 

Товариства та вiдповiдно затвердження змiн до Статуту товариства, якi пов’язанi iз змiною 

мiсцезнаходження шляхом викладення його в новiй редакцiї в зв’язку з тим, що Товариство не змiнює 

своє мiсцезнаходження та адресу. 

Пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз запропонованою пропозицiєю. 

Ставиться на голосування питання про вiдсутнiсть необхiдностi змiни мiсцезнаходження Товариства 

та вiдповiдно затвердження змiн до Статуту товариства, якi пов’язанi iз змiною мiсцезнаходження 

шляхом викладення його в новiй редакцiї в зв’язку з тим, що Товариство не змiнює своє 

мiсцезнаходження та адресу. 

Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» не має; 

«Утримались» не має. 

Рiшення прийняте одностайно. 

Текст прийнятого рiшення з сьомого питання порядку денного: 

Не розглядати питання щодо змiни мiсцезнаходження Товариства та вiдповiдно затвердження змiн до 

Статуту товариства, якi пов’язанi iз змiною мiсцезнаходження шляхом викладення його в новiй 

редакцiї в зв’язку з тим, що Товариство не змiнює своє мiсцезнаходження та адресу. 

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 

П. Дж. А. Бромлей, який запропонував уповноважити кожного окремо: п. Олену Галушко, п. Свiтлану 

Бурлакову, п. Свiтлану Будiшевську та п. В’ячеслава Нестерова, самостiйно або через уповноважених 

осiб, представляти iнтереси акцiонерiв Товариства, Товариства та здiйснити всi необхiднi заходи, якi 

вимагаються законодавством України для: 

1. реєстрацiї припинення (вiдкликання) повноважень Першого Заступника Голови Правлiння Пiкули 

А.С., включаючи але не обмежуючись, у всiх вiдповiдних державних органах України, повiдомлення 

всiх зацiкавлених осiб та здiйснення всiх iнших дiй, що вимагаються законодавством та внутрiшнiми 

процедурами Товариства. 

2. реєстрацiї припинення повноважень голови Ревiзiйної Комiсiї Товариства - п. Ендi Омiрiдiса i 

членiв Ревiзiйної Комiсiї п. Вадима Безпалого та п. Крiстос Мiстiлiоглу, включаючи але не 

обмежуючись, у всiх вiдповiдних державних органах України, повiдомлення всiх зацiкавлених осiб та 

здiйснення всiх iнших дiй, що вимагаються законодавством та внутрiшнiми процедурами Товариства. 

3. реєстрацiї обраних членiв Ревiзiйної Комiсiї: п.Янiс Васiлатос (Yannis Vasilatos), п. Ахiлес Сдракас 



(Achilleas P. Sdrakas), п. Спiрос Манiатополус (Spyros Maniatopoulos), включаючи але не 

обмежуючись, у всiх вiдповiдних державних органах України, повiдомлення всiх зацiкавлених осiб та 

здiйснення всiх iнших дiй, що вимагаються законодавством та внутрiшнiми процедурами Товариства. 

Пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз запропонованою пропозицiєю. 

Ставиться на голосування питання про надання повноважень наступним особам дiяти кожному 

окремо вiд iменi акцiонерiв та Товариства: п. Оленi Галушко, п. Свiтланi Бурлаковiй, п. Свiтланi 

Будiшевськiй та п. В’ячеславу Нестерову. 

Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» не має; 

«Утримались» не має. 

Рiшення прийняте одностайно. 

Текст прийнятого рiшення з восьмого питання порядку денного: 

Уповноважити кожного окремо: п. Олену Галушко, п. Свiтлану Бурлакову, п. Свiтлану Будiшевську 

та п. В’ячеслава Нестерова, самостiйно або через уповноважених осiб, представляти iнтереси 

акцiонерiв Товариства, Товариства та здiйснити всi необхiднi заходи, якi вимагаються законодавством 

України для: 

1. реєстрацiї припинення (вiдкликання) повноважень Першого Заступника Голови Правлiння Пiкули 

А.С., включаючи але не обмежуючись, у всiх вiдповiдних державних органах України, повiдомлення 

всiх зацiкавлених осiб та здiйснення всiх iнших дiй, що вимагаються законодавством та внутрiшнiми 

процедурами Товариства; 

2. реєстрацiї припинення повноважень голови Ревiзiйної Комiсiї Товариства - п. Ендi Омiрiдiса i 

членiв Ревiзiйної Комiсiї п. Вадима Безпалого та п. Крiстос Мiстiлiоглу, включаючи але не 

обмежуючись, у всiх вiдповiдних державних органах України, повiдомлення всiх зацiкавлених осiб та 

здiйснення всiх iнших дiй, що вимагаються законодавством та внутрiшнiми процедурами Товариства; 

3. реєстрацiї обраних членiв Ревiзiйної Комiсiї: п. Янiса Васiлатоса (Yannis Vasilatos), п. Ахiлес 

Сдракас (Achilleas P. Sdrakas), п. Спiроса Манiатополуса (Spyros Maniatopoulos), включаючи але не 

обмежуючись, у всiх вiдповiдних державних органах України, повiдомлення всiх зацiкавлених осiб та 

здiйснення всiх iнших дiй, що вимагаються законодавством та внутрiшнiми процедурами Товариства. 

З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 

П. Дж. А. Бромлей, який запропонував затвердити та розподiлити прибуток Товариства за 2012 рiк 

наступним чином: вiдрахувати 5 (п’ять) вiдсоткiв суми чистого прибутку Товариства за 2012 рiк в 

розмiрi 1 924 666,70 гривень до Резервного капiталу, що вимагається законодавством, а залишок суми 

в розмiрi 36 568 667,22 гривень – залишити нерозподiленим. 

 

Пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз запропонованою пропозицiєю. 

Ставиться на голосування питання про затвердження та розподiлення прибутку Товариства за 2012 

рiк наступним чином: вiдрахувати 5 (п’ять) вiдсоткiв суми чистого прибутку Товариства за 2012 рiк в 

розмiрi 1 924 666,70 гривень до Резервного капiталу, що вимагається законодавством, а залишок суми 

в розмiрi 36 568 667,22 гривень – залишити нерозподiленим. 

Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» не має; 

«Утримались» не має. 

Рiшення прийняте одностайно. 

Текст прийнятого рiшення з дев’ятого питання порядку денного: 

Вiдрахувати 5 (п’ять) вiдсоткiв суми чистого прибутку Товариства за 2012 рiк в розмiрi 1 924 666,70 

гривень до Резервного капiталу, що вимагається законодавством, а залишок суми в розмiрi 36 568 

667,22 гривень – залишити нерозподiленим. 

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
11.11.2013 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Позачерговi Загальнi Збори Акцiонерiв (надалi – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «АЛIКО УКРАЇНА» (надалi – «Товариство» та/або ПрАТ «Алiко Україна») вiдбулися 

11 листопада 2013 за iнiцiативою Правлiння Товариства. 

Загальнi Збори Акцiонерiв розглянули такий ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  



1) Припинення (вiдкликання) повноважень члена Правлiння Товариства п. Мiшеля Халафа. 

2) Обрання члена Правлiння Товариства. 

3) Змiна юридичного найменування Товариства. 

4) Затвердження змiн до Статуту Товариства, якi пов’язанi iз змiною юридичного найменування 

Товариства та внесенням iнших змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 

5) Про надання повноважень. 

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 

П. Джона Акселя Бромлей, який доповiв, що член Правлiння Товариства п. Мiшель Халаф надав 

письмову заяву, в якiй вiн виявив бажання скласти повноваження члена Правлiння. В зв’язку з чим п. 

Дж. А. Бромлей запропонував припинити (вiдкликати) повноваження члена Правлiння п. Мiшеля 

Халафа за його власним бажанням. 

Iнших пропозицiй та/або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю п. Джона 

Акселя Бромлей.  

Зазначена пропозицiя п. Джона Акселя Бромлей по першому питанню порядку денного ставиться на 

голосування. 

Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» немає; 

«Утримались» немає. 

Рiшення ухвалено одностайно. 

Текст ухваленого рiшення з першого питання порядку денного: 

Припинити (вiдкликати) повноваження члена Правлiння п. Мiшеля Халафа. 

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 

П. Джона Акселя Бромлей, який запропонував призначити п. Паноса Хатзiантонiу (Panos 

Chatziantoniou) Першим Заступником Голови Правлiння.  

Iнших пропозицiй та/або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю п. Джона 

Акселя Бромлей. 

Зазначена пропозицiя п. Джона Акселя Бромлей по другому питанню порядку денного ставиться на 

голосування. 

Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» немає; 

«Утримались» немає. 

Рiшення ухвалено одностайно. 

Текст ухваленого рiшення з другого питання порядку денного: 

Призначити п. Паноса Хатзiантонiу (Panos Chatziantoniou) Першим Заступником Голови Правлiння.  

П. Джона Акселя Бромлей, який запропонував призначити Бєлянську Iнну Владиславiвну членом 

Правлiння Товариства. 

Iнших пропозицiй та/або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю п. Джона 

Акселя Бромлей. 

Зазначена пропозицiя п. Джона Акселя Бромлей по другому питанню порядку денного ставиться на 

голосування. 

Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» немає; 

«Утримались» немає. 

Рiшення ухвалено одностайно. 

Текст ухваленого рiшення з другого питання порядку денного: 

Призначити Бєлянську Iнну Владиславiвну членом Правлiння Товариства. 

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 

П. Джона Акселя Бромлей, який запропонував не приймати рiшення щодо змiни юридичного 

найменування Товариства в зв’язку з потребами Товариства на даний час.  

Iнших пропозицiй та/або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю п. Джона 

Акселя Бромлей. 

Зазначена пропозицiя п. Джона Акселя Бромлей по третьому питанню порядку денного ставиться на 

голосування. 

Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» не має; 

«Утримались» не має. 

Рiшення ухвалено одностайно. 

Текст ухваленого рiшення з третього питання порядку денного: 

Не змiнювати юридичне найменування Товариства. 



З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 

П. Джона Акселя Бромлей, який запропонував внести змiни та доповнення до статуту Товариства в 

зв’язку з потребами Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї, попередньо надавши нову 

редакцiю Статуту для ознайомлення представникам акцiонерiв Товариства.  

Пропозицiй та/або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю п. Джона 

Акселя Бромлей. 

Зазначена пропозицiя п. Джона Акселя Бромлей по четвертому питанню порядку денного ставиться 

на голосування. 

Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» немає; 

«Утримались» немає. 

Рiшення ухвалено одностайно. 

Текст ухваленого рiшення з четвертого питання порядку денного: 

Затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 

З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 

П. Джона Акселя Бромлей, який запропонував уповноважити п. Олену Галушко, п. Свiтлану 

Бурлакову, п. Валентину Лимар, п. Свiтлану Будiшевську та п. В’ячеслава Нестерова, кожного 

самостiйно та окремо або через уповноважених осiб, представляти iнтереси акцiонерiв Товариства та 

здiйснити всi необхiднi заходи, якi вимагаються законодавством: 

1. Для реєстрацiї припинення (вiдкликання) повноважень члена Правлiння п. Мiшеля Халафа, 

включаючи але не обмежуючись, у всiх вiдповiдних державних органах України, проiнформувати всiх 

зацiкавлених осiб та здiйснити всi необхiднi дiї, що передбаченi чинним законодавством та 

внутрiшнiми полiтиками й процедурами Товариства. 

2. Для реєстрацiї призначення п. Паноса Хатзiантонiу (Panos Chatziantoniou) Першим Заступником 

Голови Правлiння та призначення Бєлянської Iнни Владиславiвни членом Правлiння Товариства, 

включаючи але не обмежуючись, у всiх вiдповiдних державних органах України, проiнформувати всiх 

зацiкавлених осiб та здiйснити всi необхiднi дiї, що передбаченi чинним законодавством та 

внутрiшнiми полiтиками й процедурами Товариства. 

3. Для реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства включаючи але не обмежуючись, у всiх 

вiдповiдних державних органах України, проiнформувати всiх зацiкавлених осiб та здiйснити всi 

необхiднi дiї, що передбаченi чинним законодавством та внутрiшнiми полiтиками й процедурами 

Товариства. 

Iнших пропозицiй та/або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю п. Джона 

Акселя Бромлей. 

Зазначена пропозицiя п. Джона Акселя Бромлей по п’ятому питанню порядку денного ставиться на 

голосування. 

Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» немає; 

«Утримались» немає. 

Рiшення ухвалено одностайно. 

Текст ухваленого рiшення з п’ятого питання порядку денного: 

Уповноважити: п. Олену Галушко, п. Свiтлану Бурлакову, п. Валентину Лимар, п. Свiтлану 

Будiшевську та п. В’ячеслава Нестерова, кожного самостiйно та окремо або через уповноважених 

осiб, представляти iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснити всi необхiднi заходи, якi вимагаються 

законодавством України: 

1. Для реєстрацiї припинення (вiдкликання) повноважень члена Правлiння п. Мiшеля Халафа, 

включаючи але не обмежуючись, у всiх вiдповiдних державних органах України, проiнформувати всiх 

зацiкавлених осiб та здiйснити всi необхiднi дiї, що передбаченi чинним законодавством та 

внутрiшнiми полiтиками й процедурами Товариства. 

2. Для реєстрацiї призначення п. Паноса Хатзiантонiу (Panos Chatziantoniou) Першим Заступником 

Голови Правлiння та призначення Бєлянської Iнни Владиславiвни членом Правлiння Товариства, 

включаючи але не обмежуючись, у всiх вiдповiдних державних органах України, проiнформувати всiх 

зацiкавлених осiб та здiйснити всi необхiднi дiї, що передбаченi чинним законодавством та 

внутрiшнiми полiтиками й процедурами Товариства. 

3. Для реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства включаючи але не обмежуючись, у всiх 

вiдповiдних державних органах України, проiнформувати всiх зацiкавлений осiб та здiйснити всi 

необхiднi дiї, що передбаченi чинним законодавством та внутрiшнiми полiтиками й процедурами 

Товариства. 

 

Вид чергові позачергові 



загальних 

зборів*  
X 

Дата 

проведення 
20.12.2013 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Позачерговi Загальнi Збори Акцiонерiв (надалi – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «АЛIКО УКРАЇНА» (надалi – «Товариство» та/або ПрАТ «Алiко Україна») вiдбулися 

20 грудня 2013 року за iнiцiативою Правлiння Товариства. 

Загальнi Збори Акцiонерiв розглянули такий ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1) Затвердження договору, укладеного з Нацiональним Депозитарiї України; договорiв, додаткiв та 

додаткових угод, що будуть укладенi з Нацiональним Депозитарiєм України, що вимагаються 

iнтересами Товариства та чинним законодавством.  

2) Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства за 2012 рiк.  

3) Затвердження дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв за 2012 р., 

порядок та строк їх виплати. 

4) Змiна юридичного найменування Товариства. 

5) Затвердження змiн до Статуту Товариства, якi пов’язанi iз змiною юридичного найменування 

Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 

6) Про надання повноважень. 

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 

П. Джона Акселя Бромлей, який доповiв, що в зв’язку зi змiнами в законодавствi України щодо 

дiяльностi депозитарної системи України та потреб Товариства необхiдно укласти з Публiчним 

акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» (далi – «Центральний депозитарiй»), 

що здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, зареєстрованих 

Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, договiр про обслуговування випускiв 

цiнних паперiв (далi – «Договiр»), надавши Договiр на ознайомлення представникам акцiонерiв.  

Разом з тим, П. Джона Акселя Бромлей зазначив, що у зв’язку з тим, що Центральний депозитарiй 

надає певнi послуги лише на пiдставi укладених додаткових угод до Договору, та у зв’язку з 

можливими змiнами в законодавствi України щодо дiяльностi депозитарної системи України,та 

запропонував на майбутнє погодити та затвердити укладання договорiв, додаткiв та додаткових угод 

до Договору, що будуть укладенi з Центральним депозитарiєм, як цього вимагатимуть iнтереси 

Товариства та чинне законодавство для провадження депозитарної дiяльностi Центрального 

депозитарiю та Товариства.  

Iнших пропозицiй та/або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю п. Джона 

Акселя Бромлей.  

Зазначена пропозицiя п. Джона Акселя Бромлей по першому питанню порядку денного ставиться на 

голосування. 

Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» немає; 

«Утримались» немає. 

Рiшення ухвалено одностайно. 

Текст ухваленого рiшення з першого питання порядку денного: 

Затвердити договiр, укладений з Центральним депозитарiєм; затвердити договори, додатки та 

додатковi угоди до договору, що будуть укладенi з Центральним депозитарiєм, що вимагаються та/або 

вимагатимуться iнтересами Товариства та чинним законодавством України. 

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

В зв’язку з тим, що згiдно даних бухгалтерського облiку Товариства та рiшення Чергових (рiчних) 

Загальних Зборiв Акцiонерiв Товариства (Протокол № 24 вiд 17 квiтня 2013 року) було прийнято 

рiшення вiдрахувати 5 (п’ять) вiдсоткiв суми чистого прибутку Товариства за 2012 рiк в розмiрi 1 924 

666,70 гривень до Резервного капiталу, що вимагається законодавством України, а залишок суми в 

розмiрi 36 568 667,22 гривень залишити нерозподiленим, п. Джон Аксель Бромлей запропонував 

затвердити розмiр рiчних дивiдендiв Товариства за 2012 рiк наступним чином:  

а) Нарахування та виплата дивiдендiв за 2012 рiк в сумi 36 064 771 грн 08 коп.;  

б) Розмiр дивiдендiв на 1 (одну) просту iменну акцiю буде становити 4 грн 38 коп.; 

в) Залишок чистого прибутку в розмiрi 503 896 грн. 14 коп. залишити в розпорядженнi Товариства, 

направивши на розвиток пiдприємства i фiнансування дiяльностi. 

 

Товариством розмiщено 8 233 966 (вiсiм мiльйонiв двiстi тридцять три тисячi дев’ятсот шiстдесят 

шiсть) простих iменних Акцiй, номiнальною вартiстю у 12,5 грн. (дванадцять гривень 50 копiйок) 

кожна. 



Iнших пропозицiй та/або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю п. Джона 

Акселя Бромлей. 

Зазначена пропозицiя п. Джона Акселя Бромлей по другому питанню порядку денного ставиться на 

голосування. 

Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» немає; 

«Утримались» немає. 

Рiшення ухвалено одностайно. 

Текст ухваленого рiшення з другого питання порядку денного: 

Нарахувати та виплатити дивiденди за 2012 рiк в сумi 36 064 771 грн. 08 коп.;  

Розмiр дивiдендiв на 1 (одну) просту iменну акцiю буде становити 4 грн. 38 коп.; 

Залишок чистого прибутку в розмiрi 503 896 грн. 14 коп. залишити в розпорядженнi Товариства, 

направивши на розвиток пiдприємства i фiнансування дiяльностi. 

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 

П. Джона Акселя Бромлей, який запропонував визначити наступний порядок та строк виплати 

дивiдендiв за 2012 рiк: 

1) 21 грудня 2013 року - визначити як дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв за 2012 рiк. 

2) Виплата дивiдендiв здiйснюється в перiод з 21 грудня 2013 року по 21 червня 2014 року; 

3) Для виплати дивiдендiв Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну 

систему України, перераховує дивiденди Центральному депозитарiю на рахунок, вiдкритий у 

Розрахунковому центрi з обслуговування договорiв на фiнансових ринках для зарахування на рахунки 

депозитарних установ та депозитарiїв-кореспондентiв для їх подальшого переказу депозитарними 

установами на рахунки депонентiв або сплати депонентам iншим способом, передбаченим договором, 

а також для їх подальшого переказу депозитарiями-кореспондентами особам, якi мають права на 

отримання доходiв та iнших виплат вiдповiдно до законодавства iншої країни. Виплата дивiдендiв 

здiйснюється в порядку, передбаченому вище та/або у iншому порядку вiдповiдно до чинного 

законодавства України. 

4) Виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством акцiонеру тiльки за умови отримання вiд акцiонера 

або представника акцiонера заяви, яка подається Товариству з 21 грудня 2013 року по 21 червня 2014 

року. Заява повинна мiстити: найменування акцiонера; адресу (юридична та поштова, для 

нерезидентiв – також країна реєстрацiї), телефон, факс, контактна особа; банкiвськi реквiзити 

одержувача (для нерезидентiв – додатково банкiвськi реквiзити в Українi); iншi данi про акцiонера, якi 

необхiднi для виплати дивiдендiв та передбаченi чинним законодавством України. Заява про виплату 

дивiдендiв повинна бути пiдписана керiвником юридичної особи iз вiдбитком печатки (для 

нерезидентiв – вiдбиток печатки проставляється за наявностi) або iншою уповноваженою особою на 

пiдставi окремої довiреностi, примiрник нотарiально завiреної копiї чи оригiналу якої має бути 

переданий Товариству пiд час подання заяви про виплату дивiдендiв. 

5) З метою забезпечення виплати дивiдендiв у термiн з 21 грудня 2013 року по 21 червня 2014 року 

оригiнали заяв акцiонерiв про виплату дивiдендiв та iншi документи мають бути поданi безпосередньо 

акцiонером (його представником) або надiсланi засобами поштового зв’язку (з примiткою «виплата 

дивiдендiв») за адресою за наступною адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Комiнтерну 

(C.Петлюри), 14, не пiзнiше 01 червня 2014 року. 

6) Невиплаченi акцiонерам дивiденди внаслiдок вiдсутностi заяви акцiонера про виплату чи 

вiдсутностi коректних даних для перерахування дивiдендiв депонуються на рахунках Товариства i 

виплачуються за окремим додатковим запитом акцiонерiв. На суму невиплачених та не отриманих 

акцiонерами дивiдендiв проценти не нараховуються.  

7) Витрати, якi з’являються при необхiдностi перерахування дивiдендiв (сплата комiсiйних банку, 

податки тощо) проводяться за рахунок суми дивiдендiв, призначених до виплати акцiонеру. 

8) Акцiонери - юридичнi особи, якi є нерезидентами i бажають скористатися умовами мiжнародних 

угод про запобiгання подвiйного оподаткування, одночасно з заявою також мають подати виданий 

уповноваженим органом держави реєстрацiї оригiнал документу, що пiдтверджує податкове 

резидентство (сертифiкат податкового резидентства тощо - цей документ має бути виданий за 

формою, затвердженою згiдно iз законодавством вiдповiдної країни, належним чином легалiзований 

та перекладений українською мовою вiдповiдно до вимог законодавства України згiдно з п.103.5 ст. 

103 Податкового Кодексу України). Отже, з суми дивiдендiв Товариством вираховується податок на 

репатрiацiю за ставкою 5 %, за умови надання отримувачем дивiдендiв довiдки про резидентський 

статус; а в разi не подання довiдки про резидентських статус, ставка податку складає 15%. 

Iнших пропозицiй та/або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю п. Джона 

Акселя Бромлей. 

Зазначена пропозицiя п. Джона Акселя Бромлей по третьому питанню порядку денного ставиться на 

голосування. 



Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» не має; 

«Утримались» не має. 

Рiшення ухвалено одностайно. 

Текст ухваленого рiшення з третього питання порядку денного: 

Визначити наступний порядок та строк виплати дивiдендiв за 2012 рiк: 

1) 21 грудня 2013 року - визначити як дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 

Дивiдендiв за 2012 р. 

2) Виплата дивiдендiв здiйснюється в перiод з 21 грудня 2013 року по 21 червня 2014 року. 

3) Для виплати дивiдендiв Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну 

систему України, перераховує дивiденди Центральному депозитарiю на рахунок, вiдкритий у 

Розрахунковому центрi з обслуговування договорiв на фiнансових ринках для зарахування на рахунки 

депозитарних установ та депозитарiїв-кореспондентiв для їх подальшого переказу депозитарними 

установами на рахунки депонентiв або сплати депонентам iншим способом, передбаченим договором, 

а також для їх подальшого переказу депозитарiями-кореспондентами особам, якi мають права на 

отримання доходiв та iнших виплат вiдповiдно до законодавства iншої країни. Виплата дивiдендiв 

здiйснюється в порядку, передбаченому вище та/або у iншому порядку вiдповiдно до чинного 

законодавства України. 

4) Виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством акцiонеру тiльки за умови отримання вiд акцiонера 

або представника акцiонера заяви, яка подається Товариству з 21 грудня 2013 року по 21 червня 2014 

року. Заява повинна мiстити: найменування акцiонера; адресу (юридична та поштова, для 

нерезидентiв – також країна реєстрацiї), телефон, тел./факс, контактна особа; банкiвськi реквiзити 

одержувача (для нерезидентiв – додатково банкiвськi реквiзити в Українi); iншi данi про акцiонера, якi 

необхiднi для виплати дивiдендiв та передбаченi чинним законодавством України. Заява про виплату 

дивiдендiв повинна бути пiдписана керiвником юридичної особи iз вiдбитком печатки (для 

нерезидентiв – вiдбиток печатки проставляється за наявностi) або iншою уповноваженою особою на 

пiдставi окремої довiреностi, примiрник нотарiально завiреної копiї чи оригiналу якої має бути 

переданий Товариству пiд час подання заяви про виплату дивiдендiв. 

5) З метою забезпечення виплати дивiдендiв у термiн з 21 грудня 2013 року по 21 червня 2014 року 

оригiнали заяв акцiонерiв про виплату дивiдендiв та iншi документи мають бути поданi безпосередньо 

акцiонером (його представником) або надiсланi засобами поштового зв’язку (з примiткою «виплата 

дивiдендiв») за адресою за наступною адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Комiнтерну 

(C.Петлюри), 14 не пiзнiше 01 червня 2014 року. 

6) Невиплаченi акцiонерам дивiденди внаслiдок вiдсутностi заяви акцiонера про виплату чи 

вiдсутностi коректних даних для перерахування дивiдендiв депонуються на рахунках Товариства i 

виплачуються за окремим додатковим запитом акцiонерiв. На суму невиплачених та не отриманих 

акцiонерами дивiдендiв проценти не нараховуються.  

7) Витрати, якi з’являються при необхiдностi перерахування дивiдендiв (сплата комiсiйних банку, 

податки тощо) проводяться за рахунок суми дивiдендiв, призначених до виплати акцiонеру. 

8) Акцiонери - юридичнi особи, якi є нерезидентами i бажають скористатися умовами мiжнародних 

угод про запобiгання подвiйного оподаткування, одночасно з заявою також мають подати виданий 

уповноваженим органом держави реєстрацiї оригiнал документу, що пiдтверджує податкове 

резидентство (сертифiкат податкового резидентства тощо - цей документ має бути виданий за 

формою, затвердженою згiдно iз законодавством вiдповiдної країни, належним чином легалiзований 

та перекладений українською мовою вiдповiдно до вимог законодавства України згiдно з п.103.5 ст. 

103 Податкового Кодексу України). Отже з суми дивiдендiв Товариством вираховується податок на 

репатрiацiю за ставкою 5 %, за умови надання отримувачем дивiдендiв довiдки про резидентський 

статус; а в разi не подання довiдки про резидентських статус, ставка податку складає 15%. 

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 

П. Джона Акселя Бромлей, який запропонував змiнити найменування Товариства, в зв’язку з 

впровадженням глобальної стратегiї ONE METLIFE, на наступне: 

українською мовою повне найменування:  

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТЛАЙФ» та  

скорочене найменування: ПрАТ «МЕТЛАЙФ»; 

росiйською мовою: повне найменування:  

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТЛАЙФ» та 

скорочене найменування: ЧАСТНОЕ АО «МЕТЛАЙФ»;  

англiйською мовою повне найменування: 

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "METLIFE" та  

скорочене найменування: 

PJSC "METLIFE".  

Для забезпечення реалiзацiї прав акцiонерiв Товариства щодо отримання дивiдендiв за 2012 рiк та 



прискорення цього процесу, надати право Товариству розпочати процес реєстрацiї нового 

найменування Товариства пiсля надання можливостi акцiонерам Товариства отримати належнi ним 

дивiденди за 2012 рiк та проведення виплат дивiдендiв акцiонерам Товариства.  

Iнших пропозицiй та/або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю п. Джона 

Акселя Бромлей. 

Зазначена пропозицiя п. Джона Акселя Бромлей по четвертому питанню порядку денного ставиться 

на голосування. 

Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» не має; 

«Утримались» не має. 

Рiшення ухвалено одностайно. 

Текст ухваленого рiшення з третього питання порядку денного: 

Змiнити найменування Товариства на наступне: 

українською мовою повне найменування:  

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТЛАЙФ» та  

скорочене найменування: ПрАТ «МЕТЛАЙФ»; 

росiйською мовою: повне найменування:  

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТЛАЙФ» та 

скорочене найменування: ЧАСТНОЕ АО «МЕТЛАЙФ»;  

англiйською мовою повне найменування: 

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "METLIFE" та  

скорочене найменування: 

PJSC "METLIFE".  

Для забезпечення реалiзацiї прав акцiонерiв Товариства щодо отримання дивiдендiв за 2012 рiк та 

прискорення цього процесу, надати право Товариству розпочати процес реєстрацiї нового 

найменування Товариства пiсля надання можливостi акцiонерам Товариства отримати належнi ним 

дивiденди за 2012 рiк та проведення виплат дивiдендiв акцiонерам Товариства.  

З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 

П. Джона Акселя Бромлей, який запропонував внести змiни та доповнення до Статуту Товариства, в 

зв’язку зi змiною найменування Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї, попередньо 

надавши нову редакцiю Статуту для ознайомлення представникам акцiонерiв Товариства. Погодити, 

що представники акцiонерiв уповноваженi пiдписати нову редакцiю Статуту вiдповiдно до наданих 

довiреностей та цього Протоколу.  

Для забезпечення реалiзацiї прав акцiонерiв щодо отримання дивiдендiв за 2012 рiк та прискорення 

цього процесу, надати право Товариству розпочати процес реєстрацiї нового Статуту Товариства 

пiсля надання можливостi акцiонерам Товариства отримати належнi ним дивiденди за 2012 рiк. 

Пропозицiй та/або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю п. Джона 

Акселя Бромлей. 

Зазначена пропозицiя п. Джона Акселя Бромлей по п’ятому питанню порядку денного ставиться на 

голосування. 

Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» немає; 

«Утримались» немає. 

Рiшення ухвалено одностайно. 

Текст ухваленого рiшення з п’ятого питання порядку денного: 

Затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Погодити, що 

представники акцiонерiв уповноваженi пiдписати нову редакцiю Статуту вiдповiдно до наданих 

довiреностей та цього Протоколу. 

Для забезпечення реалiзацiї прав акцiонерiв щодо отримання дивiдендiв за 2012 рiк та прискорення 

цього процесу, надати право Товариству розпочати процес реєстрацiї нового Статуту Товариства 

пiсля надання можливостi акцiонерам Товариства отримати належнi ним дивiденди за 2012 рiк. 

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: 

П. Джона Акселя Бромлей, який запропонував уповноважити п. Олену Галушко, п. Свiтлану 

Бурлакову, п. Валентину Лимар, п. Свiтлану Будiшевську та п. В’ячеслава Нестерова, кожного 

самостiйно та /або окремо, або через уповноважених осiб, представляти iнтереси акцiонерiв 

Товариства та здiйснити всi необхiднi заходи, якi вимагаються законодавством України: 

1. Здiйснити всi необхiднi дiї, пiдписати, затвердити, подати всi необхiднi заяви, форми та документи 

згiдно вимог чинного законодавства України та внутрiшнiх процедур Товариства та державних 

установ, включаючи, але не обмежуючись, всi заяви, форми та документи необхiднi для 

спiвробiтництва та переговорiв з Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг, Нацiональною Комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, державними 



адмiнiстрацiями, податковими органами, фондами пенсiйного та соцiального забезпечення, та iншими 

органами державної влади, Нацiональним депозитарiєм України, Розрахунковим центром з 

обслуговування договорiв на фiнансових ринках, депозитарними установами, банками, нотарiусами 

щодо процесу виплати дивiдендiв та змiни юридичного найменування Товариства. 

2. Здiйснити всi необхiднi дiї для реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства, пiдписаної 

представниками акцiонерiв на пiдставi довiреностей та цього Протоколу та iншi дiї, що випливають у 

зв’язку з проведенням державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства, включаючи але не 

обмежуючись, у всiх вiдповiдних державних органах України, включаючи Нацiональну комiсiю, що 

здiйснює державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, Нацiональну Комiсiю з цiнних паперiв та 

фондового ринку, проiнформувати всiх зацiкавлених осiб та здiйснити всi необхiднi дiї, що 

передбаченi чинним законодавством та внутрiшнiми полiтиками й процедурами Товариства. 

Iнших пропозицiй та/або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю п. Джона 

Акселя Бромлей. 

Зазначена пропозицiя п. Джона Акселя Бромлей по шостому питанню порядку денного ставиться на 

голосування. 

Голосували: 

«За» 8 233 966 голосiв (100%); 

«Проти» немає; 

«Утримались» немає. 

Рiшення ухвалено одностайно. 

Текст ухваленого рiшення з шостого питання порядку денного: 

Уповноважити: п. Олену Галушко, п. Свiтлану Бурлакову, п. Валентину Лимар, п. Свiтлану 

Будiшевську та п. В’ячеслава Нестерова, кожного самостiйно та/або окремо, або через уповноважених 

осiб, представляти iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснити всi необхiднi заходи, якi вимагаються 

законодавством України: 

1. Здiйснити всi необхiднi дiї, пiдписати, затвердити, подати всi необхiднi заяви, форми та документи 

згiдно вимог чинного законодавства України та внутрiшнiх процедур Товариства та державних 

установ, включаючи, але не обмежуючись, всi заяви, форми та документи необхiднi для 

спiвробiтництва та переговорiв з Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг, Нацiональною Комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, державними 

адмiнiстрацiями, податковими органами, фондами пенсiйного та соцiального забезпечення, та iншими 

органами державної влади, Нацiональним депозитарiєм України, Розрахунковим центром з 

обслуговування договорiв на фiнансових ринках, депозитарними установами, банками, нотарiусами 

щодо процесу виплати дивiдендiв та змiни юридичного найменування Товариства. 

2. Здiйснити всi необхiднi дiї для реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства, пiдписаної 

представниками акцiонерiв на пiдставi довiреностей та цього Протоколу та iншi дiї, що випливають у 

зв’язку з проведенням державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства, включаючи але не 

обмежуючись, у всiх вiдповiдних державних органах України, включаючи Нацiональну комiсiю, що 

здiйснює державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, Нацiональну Комiсiю з цiнних паперiв та 

фондового ринку, проiнформувати всiх зацiкавлених осiб та здiйснити всi необхiднi дiї, що 

передбаченi чинним законодавством та внутрiшнiми полiтиками й процедурами Товариства. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.10.2011 490/1/11 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA1008301004 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
20.50 8233966 102924575 100 

Опис 
Iнформацiя вiдсутня (торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється, фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових 

бiржах немає). 

  

27.07.2011 392/1/11 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA1008301004 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
20 8233966 164679320 100 

Опис 
Iнформацiя вiдсутня (торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється, фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових 

бiржах немає, додаткової емiсiї немає). 

  

15.08.2008 334/1/08 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA1008301004 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.01 16467932000 164679320 100 

Опис 
Iнформацiя вiдсутня (торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється, фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових 

бiржах немає, додаткової емiсiї немає). 

  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
3814 3298 34 0 3848 3298 

будівлі та 

споруди 
0 0 34 0 34 0 

машини та 

обладнання 
1413 807 0 0 1413 807 

транспортні 

засоби 
2109 2247 0 0 2109 2247 

інші 292 244 0 0 292 244 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 3814 3298 34 0 3848 3298 

Опис Розшифрування рядка 030 балансу вiдображено в примiтцi 7. Основнi засоби та нематерiальнi 

активи вiдображаються за iсторичною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та 

збиткiв вiд зменшення корисностi. Первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв складається з сум, 

що сплачують постачальникам активiв та пiдрядникам за виконання будiвельно-монтажних робiт; 

реєстрацiйних зборiв, державного мита та аналогiчних платежiв, що здiйснюються в зв’язку з 

придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобiв, сум ввiзного мита, непрямих податкiв 

у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобiв (якщо вони не вiдшкодовуються 

пiдприємству), витрат зi страхування ризикiв доставки основних засобiв, витрат на 

транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобiв та iнших витрат, 

безпосередньо пов’язаних з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для 

використання iз запланованою метою. Амортизацiя нараховується на iсторичну вартiсть основних 

засобiв та нематерiальних активiв з метою списання активiв прямолiнiйним методом протягом 

термiну їхнього корисного використання, який становить: Покращення орендованого майна 36 

мiсяцiв Транспортнi засоби 60 мiсяцiв Комп’ютерне та iнше обладнання 36 мiсяцiв Меблi та 

обладнання 60 мiсяцiв Нематерiальнi активи 36 мiсяцiв Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 

амортизуються у розмiрi 100% в момент введення в експлуатацiю. Витрати, пов’язанi з 

покращенням стану основних засобiв (модернiзацiя, добудування, реконструкцiя тощо), якi 

призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд їх використання, 

додаються до первiсної вартостi об’єкта основних засобiв. Витрати, що здiйснюються для 

пiдтримання об'єкта в робочому станi (проведення технiчного огляду, нагляду, обслуговування, 

ремонту тощо) та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигод вiд його 

використання, включаються до складу адмiнiстративних витрат у звiтi про фiнансовi результати. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)  184107 180240 



Статутний капітал (тис. грн.)  102925 102925 

Скоригований статутний капітал (тис. грн)  0 0 

Опис ЧА=А-З-НМА 

Висновок Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам законодавства 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 0 X X 

Усього зобов'язань X 0 X X 

Опис: Непогашена частина богру вiдсутня. 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

14.01.2013 14.01.2013 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

17.04.2013 17.04.2013 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

11.11.2013 11.11.2013 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

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

підприємця) 

Приватне акцiонерне товариство 

«Делойт енд Туш Юкрейнiан 

Сервiсез Компанi» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
25642478 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 01033, м. Київ, вул. 

Жилянська, 48, 50а 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
1973 22.06.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

102 П 000102 21.05.2013 

31.03.2016 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

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

підприємця) 

Приватне акцiонерне товариство 

«Делойт енд Туш Юкрейнiан 

Сервiсез Компанi» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
25642478 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 01033, м. Київ, вул. 

Жилянська, 48, 50а 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
1973 22.06.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

102 П 000102 21.05.2013 

31.03.2016 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ 

Акцiонерам та керiвництву ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ»: 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство «Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi». 

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1973, яке видане 22 червня 2001 року 

Аудиторською палатою України, термiн дiї якого подовжено до 31 березня 2016 року рiшенням Аудиторської палати 

України № 229/4 вiд 31 березня 2011 року. 



Свiдоцтво, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України, про внесення до реєстру 

аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiї П 

№ 000102, що дiє вiд 21 травня 2013 року до 31 березня 2016 року. 

Мiсцезнаходження аудиторської фiрми: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50а. 

Телефон та факс аудиторської фiрми: тел. (044) 490 90 00, факс (044) 490 90 01. 

Основнi вiдомостi про емiтента 

Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТЛАЙФ»: 

Код за ЄДРПОУ: 32109907. 

Мiсцезнаходження: Україна, 01032 м. Київ, вул. Симона Петлюри (Комiнтерну), 14. 

Дата державної реєстрацiї: Державну реєстрацiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ» 

проведено 16 липня 2002 року. 

Вiдомостi про умови договору на проведення аудиту 

Договiр про надання аудиторських послуг № Aud/2013/22282 вiд 2 грудня 2013 року. 

Аудит розпочато 13 грудня 2013 року та закiнчено 25 квiтня 2014 року. 

 

Звiт щодо фiнансової звiтностi 

Ми, ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi», провели аудит фiнансової звiтностi, що додається, 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ» (надалi – «Компанiя»), яка складається зi звiту про 

фiнансовий стан на 31 грудня 2013 року та вiдповiдних звiтiв про сукупнi доходи, власний капiтал та рух грошових 

коштiв за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також розкриття основних принципiв облiкової полiтики та iнших 

пояснювальних примiток (надалi – «фiнансова звiтнiсть»). 

Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть 

Керiвництво вiдповiдає за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi, а також за створення такої системи внутрiшнього контролю, яка, на думку 

керiвництва, є необхiдною для пiдготовки фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень у результатi 

фiнансових зловживань або помилок. 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Ми вiдповiдаємо за висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi проведеного нами аудиту. Ми 

провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають дотримання вимог 

професiйної етики, а також планування та проведення аудиту для отримання обґрунтованої впевненостi у тому, що ця 

фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 

Аудит включає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття 

iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур, включно з оцiнкою ризикiв щодо суттєвих викривлень фiнансової 

звiтностi у результатi фiнансових зловживань або помилок, базується на професiйному судженнi аудиторiв. Оцiнка 

таких ризикiв включає огляд системи внутрiшнього контролю над пiдготовкою та достовiрним поданням Компанiєю 

фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають цим обставинам, але не з метою 

висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Компанiї. Аудит включає також оцiнку 

доречностi використання облiкової полiтики та обґрунтованостi бухгалтерських оцiнок, зроблених керiвництвом, а 

також оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази забезпечують достатню та обґрунтовану основу для висловлення 

нашої думки. 

Висловлення думки 

На нашу думку, ця фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Компанiї 

станом на 31 грудня 2013 року, а також фiнансовi результати її дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, який 

закiнчився цiєю датою, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Пояснювальний роздiл 

Ми звертаємо вашу увагу на Примiтку 33 до цiєї фiнансової звiтностi. Вплив економiчної кризи та полiтичної 

нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їх остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою 

вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Компанiї. Наш 

висновок не мiстить застережень iз цього питання. 

 

Звiт щодо вимог законодавчих i нормативних актiв 

Аудит фiнансової звiтностi Компанiї, проведений нами, не мав на метi отримання аудиторських доказiв щодо окремих 

компонентiв, елементiв або примiток до фiнансової звiтностi Компанiї та, вiдповiдно, ми не висловлюємо думку щодо 

окремих компонентiв, елементiв або примiток до цiєї фiнансової звiтностi. Згiдно з вимогами Рiшення Державної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)» № 1360 вiд 29 вересня 2011 року, 

ми також повiдомляємо про таке:  

• Вiдповiдно до вимог Цивiльного кодексу України, вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства пiсля закiнчення 

другого та кожного наступного фiнансового року має перевищувати суму статутного капiталу. Окрiм того, згiдно з 

вимогами Закону України «Про страхування» № 85/96-ВР вiд 7 березня 1996 року (зi змiнами), мiнiмальний розмiр 

статутного капiталу страховика, який займається страхуванням життя, становить еквiвалент 10,000 тисяч євро за 

валютним обмiнним курсом Нацiонального банку України. Станом на 31 грудня 2013 року статутний капiтал Компанiї 



становить 102,925 тисяч гривень, що є еквiвалентом 9,322 тисяч євро за курсом обмiну валют, встановленим 

Нацiональним банком України станом на 31 грудня 2013 року. Вiдповiдно до роз’яснень Нацiональної комiсiї, що 

здiйснює регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг («Нацкомфiнпослуг»), ця вимога набула чинностi 17 травня 

2013 року. Враховуючи положення частини другої статтi 5 Цивiльного кодексу України, згiдно з якою акт цивiльного 

законодавства не має зворотної дiї у часi, крiм випадкiв коли вiн пом’якшує або скасовує цивiльну вiдповiдальнiсть 

особи, страховикам, якi були створенi до набуття чинностi Законом «Про внесення змiн до Закону України «Про 

страхування» № 2774-IV вiд 7 липня 2005 року, на думку Нацкомфiнпослуг, не потрiбно приводити свою дiяльнiсть у 

вiдповiднiсть iз зазначеним Законом у частинi збiльшення розмiру статутного капiталу. Станом на 31 грудня 2013 

року сума чистих активiв Компанiї становила 183,434 тисячi гривень. 

• Ми розглянули iншу iнформацiю, пiдготовлену Компанiєю, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку, вiдповiдно до вимог Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку «Про 

затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв» № 2826 вiд 3 грудня 2013 року, та не 

виявили суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, яка пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, яка 

розкривається Компанiєю та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом iз 

фiнансовою звiтнiстю станом на 31 грудня 2013 року та за рiк, який закiнчився цiєю датою. 

• Вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17 вересня 2008 року рiшення про 

вчинення значного правочину, для якого ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 10 i 

бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Компанiї за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, приймається вiдповiдним 

органом товариства. 

Керiвництво Компанiї не виявило значних правочинiв за рiк, який закiнчився 31 грудня 2013 року, рiшення щодо 

вчинення яких вимагає затвердження вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 

17 вересня 2008 року. Пiд час виконання наших процедур протягом аудиту фiнансової звiтностi Компанiї нашої уваги 

не привернув жодний факт, який би давав нам пiдстави вважати, що Компанiя не дотримується вимог Закону України 

«Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17 вересня 2008 року щодо прийняття рiшень про виконання значних 

правочинiв за рiк, який закiнчився 31 грудня 2013 року. 

• Вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17 вересня 2008 року у Компанiї має 

бути створений виконавчий орган управлiння, а також Компанiя може заснувати Аудиторський комiтет та службу 

внутрiшнього аудиту. Для управлiння дiяльнiстю Компанiї було засновано Правлiння та створено службу 

внутрiшнього аудиту, яка звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв. 

 

• Пiд час проведення аудиту нами було оцiнено ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

фiнансових зловживань або помилок. Оцiнка таких ризикiв включає огляд системи внутрiшнього контролю над 

пiдготовкою та достовiрним поданням фiнансової звiтностi для розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають 

цим обставинам, але не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Компанiї, 

включно з процедурами контролю, призначеними для виявлення та запобiгання зловживанням. Вiдповiдно, ми не 

висловлюємо думку щодо цього питання. 

 

 

25 квiтня 2014 року 

 

 

Сертифiкований аудитор Володимир Вахт 

Сертифiкат аудитора Серiя А № 004313 

Аудиторської палати України, виданий 19 липня 2000 року згiдно з Рiшенням  

Аудиторської палати України № 93 та подовжений 23 квiтня 2009 року згiдно з Рiшенням 

Аудиторської палати України № 201/2 до 19 липня 2014 року 

ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi» 

Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50а  

 

 

Генеральний директор Євген Заноза 

Сертифiкат аудитора Серiя А № 005431 

Аудиторської палати України, виданий 26 червня 2003 року згiдно з Рiшенням  

Аудиторської палати України № 124 та подовжений 30 травня 2013 року згiдно з Рiшенням Аудиторської палати 

України № 271/2 до 26 червня 2018 року 

ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi» 

Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50а  



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 2013 4 3 

2 2012 2 1 

3 2011 3 2 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): Iншого немає Ні 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

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

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  
 

X 

Підняттям рук  X 
 

Інше (запишіть): Iншого немає Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту X 
 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства за 2012 рiк. 

Змiна юридичного найменування Товариства. 
Так 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (так/ні)  
Так 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  0 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
0 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  Iнформацiя вiдсутня (Наглядової 

ради не створено). 

Інші (запишіть)  Iнформацiя вiдсутня (Наглядової 

ради не створено). 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 



Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  
 

X 

Інше (запишіть)  Iнформацiя вiдсутня (Наглядової 

ради не створено). 

 

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): Iнформацiя вiдсутня (Наглядової ради не створено). 
 

X 

 

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

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

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

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  Iнформацiя вiдсутня (Наглядової 

ради не створено). 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

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

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 1 

 

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

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

кожного з цих питань?  

 
Загальні Наглядова Виконавчий Не належить 



збори 

акціонерів  

рада  орган  до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Ні Ні Ні Так 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні 

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

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  
 

X 

Положення про наглядову раду  
 

X 

Положення про виконавчий орган 
 

X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) 
 

X 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  Вказанi документи та iншi подiбнi 

документи не iснують. 



 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Ні 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Так Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Так Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Ні Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Виконавчий орган X 
 

Інше (запишіть) Iншого немає. 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 



(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  Акцiонерне товариство не 

змiнювало аудитора протягом 

останнiх трьох рокiв. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант X 
 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) Iншi органи вiдсутнi. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  Iншого немає. 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  X 
 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 



Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): Iншi способи вiдсутнi.  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  X 

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  
 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодексу 

(принципiв, правил) корпоративного управлiння акцiонерне товариство не має.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння акцiонерне товариство не має.  

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 

Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння акцiонерне товариство не має.  

Звіт про корпоративне управління* 

Мета провадження діяльності фінансової установи 

1.1. Товариство створюється з метою формування ринкових вiдносин, розширення страхового 

простору та отримання прибутку в iнтересах Акцiонерiв Товариства шляхом надання послуг iз 

страхування життя згiдно iз Законом України "Про страхування" та здiйснення господарської 

дiяльностi у сферi страхування, перестрахування i фiнансової дiяльностi, пов'язаної з 

формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. 1.2. Предметом безпосередньої 

дiяльностi Товариства є: 1.2.1. Страхування життя; 1.2.2. Перестрахування з видiв страхування, на 

проведення яких Товариство отримало вiдповiдну лiцензiю; 1.2.3. Фiнансова дiяльнiсть, пов’язана 

з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. 1.3. Товариство також 

здiйснює види дiяльностi, що визначенi у п. 4.2, у виглядi: 1.3.1. надання вiдповiдних послуг для 



iнших страховикiв на пiдставi цивiльно-правових договорiв; 1.3.2. надання послуг (виконання 

робiт), що безпосередньо пов’язанi з зазначеними видами дiяльностi; 1.3.3. здiйснення будь-яких 

операцiй для задоволення власних господарських потреб; 1.3.4. надання кредитiв 

страхувальникам, якi уклали договори страхування життя з Товариством. 1.4. Товариство здiйснює 

страхову дiяльнiсть, передбачену у п. 4.2 пiсля отримання вiдповiдної(-их) лiцензiї(-й) вiдповiдно 

до Законодавства України.  

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

установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Акцiонер Товариства - American Life Insurance Company, зареєстровано: 1 ALICO Plaza, 600 King 

Street, Wilmington, Delaware, 19801, США, % власностi 99,9988. Вiдповiдає встановленим 

законодавством вимогам. Змiн не вiдбувалося. 

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. 

Таких порушень протягом року не було. Товариство не має наглядової ради.  

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 

установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність 

таких заходів. 

Вiдповiдно до Постанови Нацкомфiнпослуг № 144/17-4/20 ФМ вiд 16 вересня 2013 року до 

Товариства було застосовано штраф у сумi 34 000, 00 грн. за порушення вимог Закону України 

«Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, 

або фiнансування тероризму» та iнших нормативних актiв у результатi невчасного внесення 

фiнансової операцiї до реєстру фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу. 

Iнших заходiв впливу в звiтному роцi застосовано не було.  

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або відсутність такої системи. 

Товариство здiйснює систему управлiння ризиками вiдповiдно до мiжнародних стандартiв, 

корпоративних полiтик та правил групи, до якої входить Товариство – MetLife Inc. В товариствi 

дiє система управлiння ризиками, що є складовою частиною загальних вимог до системи 

корпоративного управлiння. Ця функцiя передбачає впровадження методiв управлiння ризиками 

та аналiзу оцiнки та контролю ризикiв. Система управлiння ризиками включає в себе 

вiдповiдальнiсть за виявлення та оцiнку ризикiв, органiзацiйну структуру управлiння, включаючи 

обмеження прийняття рiшень, процедури планування та складання звiтностi у вiдповiдностi до 

чинного законодавства та мiжнародних стандартiв. Товариство здiйснює управлiння ризиками 

легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму. З 

метою здiйснення контролю ризику та зменшення ризику до прийнятного рiвня всi клiєнти, в 

процесi монiторингу, класифiкуються за рiвнем ризику. Проводяться навчальнi заходи щодо 

ознайомлення працiвникiв з порядком управлiння ризиками у сферi легалiзацiї (вiдмивання) 

доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму, в тому числi шляхом 

проведення практичних занять щодо здiйснення ними оцiнки ризикiв, з урахуванням встановлених 

критерiїв ризику, практичного застосування критерiїв ризику. З метою зменшення ризику, у разi 

наявностi у клiєнта пiдвищеного чи високого рiвня ризику, до прийнятного рiвня (низький чи 

середнiй рiвень ризику) працiвники установи здiйснюють управлiння ризиками, яке полягає у 

поглибленому визначеннi, оцiнцi, посиленому монiторингу, контролю ризикiв, з урахуванням 

результатiв поглибленої iдентифiкацiї та вивчення фiнансової дiяльностi клiєнта, послуг, що 

надаються клiєнту, аналiзу операцiй, проведених ним, та їх вiдповiдностi фiнансовому стану i 

змiсту дiяльностi клiєнта та у разi необхiдностi прийняття рiшень про вiдмову у встановленнi 

дiлових вiдносин, вiдмову у проведеннi фiнансових операцiй, зупиненнi фiнансових операцiй, 

направленнi iнформацiї про операцiї Держфiнмонiторингу, а у випадках передбачених 



законодавством вiдповiдним правоохоронним органам та Нацкомфiнпослуг. 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 

(контролю). 

Система внутрiшнього контролю функцiонувала протягом звiтного перiоду згiдно з вимогами 

чинного законодавства та корпоративними положеннями. Фiнансова звiтнiсть складена згiдно з 

вимогами мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiтнiсть страховика за 2013 р. складено у 

вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 

фінансової установи розмір, або їх відсутність. 

Iнформацiя вiдсутня. Вiдчуження активiв протягом року не вiдбувалось.  

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 

встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi страховика розмiр, 

протягом звiтного перiоду не вiдбувалося.  

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-

фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. 

а) 20 грудня 2013 року Загальними Зборами Акцiонерiв прийнято рiшення про нарахування та 

виплату дивiдендiв за 2012 рiк в сумi 36 064 771 грн 08 коп., в т. ч. на користь American Life 

Insurance Company - 36 064 тис. грн. б) Товариством проведено операцiй з перестрахування на 

суму 1783 тис. грн. Перестраховиком Товариства є Акцiонер Товариства - American Life Insurance 

Company.  

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

Аудиторський висновок Товариства готується у вiдповiдностi з рекомендацiями органiв, якi 

здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг: висновок розкриває змiст облiкової 

полiтики, мiстить всi необхiднi розкриття та розрахунки за окремими статтями. 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 

протягом року. 

Iнформацiя вiдсутня. Товариство не має наглядової ради. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

Двадцять рокiв  

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 

аудиторські послуги фінансовій установі. 

Чотири роки 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 

надавалися фінансовій установі протягом року. 

В 2013 роцi iншi послуги не надавалися  

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 

та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв вiдсутнi 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 

протягом останіх п`яти років. 

До 2010 року аудиторський висновок для Товариства готувало ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКупперс 



(Аудит)». З 2010 року аудиторський висновок для Товариства готує ПрАТ "Делойт енд Туш 

ЮСК".  

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 

Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 

фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

Не застосовувались  

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність механізму розгляду скарг. 

В товариствi запроваджений механiзм розгляду скарг. Так Товариством затверджене Положення 

про розгляд скарг i звернень, яке встановлює принципи, порядок, розгляду звернень. Вiдповiдно 

до Статуту Товариства Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До 

компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

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

скарги. 

Департамент з обслуговування клiєнтiв вiдповiдає за належну оцiнку, розгляд звернень у 

вiдповiдностi до законодавства та внутрiшнiх полiтик, процедур Товариства. Окремi 

спiвробiтники Департаменту з обслуговування клiєнтiв обробляють звернення вiдповiдно до 

наданих повноважень та довiреностей.  

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 

розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 

(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 

Протягом 2013 року Товариством зареєстровано 106 звернень, з них у письмовiй формi отримано 

40. Повiдомляємо, що Товариством також обробляються й телефоннi дзвiнки та прирiвнюються 

Товариством до звернень, якi надходять до Товариства. Отже серед 106 зареєстрованих звернень: 

40 – письмовi звернення, 66 – звернень у формi телефонного дзвiнка. З них: а) 25 звернень були 

пов’язаннi iз питаннями щодо визнання подiї страховим випадкам та здiйсненням страхової 

виплати по ним; б) 33 – звернення (письмовi та у формi телефонного дзвiнка), в яких зафiксовано 

скарги на здiйснення страховими посередниками Товариства функцiй страхового консультанта; в) 

33 - звернення, пов’язаннi iз нерозумiнням страхових продуктiв Товариства та їх характеристик; г) 

15 – звернення, пов’язаннi iз незадоволенням якiстю роботи Департаменту з обслуговування 

клiєнтiв. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

Протягом 2013 року Товариство приймало участь у наступних судових справах: 1. Кривошей А.В. 

(позивач) проти Товариства (вiдповiдач). Позивач звернувся до суду як вигодо набувач за 

договором страхування укладеним iз Товариством з вимогою до Товариства сплатити йому 

страхову виплату вiдповiдно до умов договору в результатi настання нещасного випадку. 

Товариством було вiдмовлено позивачу до моменту позову у здiйсненнi страхової виплати 

вiдповiдно до невизнання подiї страховим випадком згiдно з Правилами страхування та 

законодавством України. Окрiм того позивач приховав свою медичну iнформацiю. 1.10.2012 

вiдбулося слухання у судi першої iнстанцiї, на яке позивач не з’явився 16.11.2012 вiдбулося друге 

слухання у судi першої iнстанцiї, який ухвалив рiшення га користь вiдповiдача. Позивач подав 

апеляцiйну скаргу. 17 сiчня 2013 року вiдбулося слухання справи в апеляцiйному судi у м. Києвi. 

Слухання було вiдкладено на 21 лютого 2013 року через неявку позивача. 21 лютого 2013 року 

вiдбулося слухання, на якому позивач обґрунтував свої вимоги. Натомiсть представник 



Товариства пояснив суду умови договору страхування та правил страхування Товариства. 

Вiдповiдно до матерiалiв справи, пояснень сторiн, суд ухвалив рiшення на користь Товариства. 2. 

Кричфалушiй М.М. (позивач) проти Товариства. Позивач звернулась до суду з позовом до 

Товариства, вимагаючи сплатити їй страхову виплату, у якiй було вiдмовлено Товариством на 

пiдставi приховування статну здоров’я на момент укладання страхового договору. У червнi 2013 

року позивач подала позов до Хустського районного суду Закарпатської областi. Слухання не 

вiдбулось оскiльки Товариство оскаржило рiшення суду про вiдкриття провадження по справi у 

зв’язку з територiальною пiдсуднiстю. В свою чергу, Шевченкiвський суд м. Києва вiдмовив у 

вiдкриттi провадження у зв’язку з неналежним оформленням документiв по справi. 3. Iсаєнко О. 

(позивач) проти Товариства. Позивач звернулась до Жовтневого районного суду м. Луганськ про 

визнання агентського договору, укладеного з Товариством, недiйсним. 5 вересня 2013 року суд, 

розглянувши матерiли справи, прийняв рiшення на користь позивача. 4. Буда Н.I. (позивач) проти 

Товариства. Позивач звернулась до Тернопiльського мiжрайонного суду з позовом до Товариства 

щодо виплати позивачу страхової суми. Позивач не погодилась iз розмiром страхової суми, що їй 

виплатило Товариство у зв’язку з настанням страхового випадку. Слухання було призначено на 26 

грудня 2013 року. Товариство приготувало матерiали по справi, але звернулось до суду з 

клопотанням про перенесення слухання на iнший час. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "МЕТЛАЙФ" 
за ЄДРПОУ 32109907 

Територія 
 

за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 10 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 65.11 

Середня кількість 

працівників 
115 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса м.Київ вул.С.Петлюри (Комiнтерну), б.14 
 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2013 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 1235 673 0 

первісна вартість 1001 2252 2113 0 

накопичена амортизація 1002 1017 1440 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 3848 3298 0 

первісна вартість 1011 13377 11766 0 

знос 1012 9529 8468 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 



накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 510317 310537 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 30 30 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 515430 314538 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1026 780 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 7035 10903 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

278 

 

108 

 

0 

з бюджетом 1135 0 0 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 18557 14921 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 37 56 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1379 1607 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 298364 730344 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 188068 186238 0 

Готівка 1166 5 7 0 

Рахунки в банках 1167 188063 186231 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 244 9165 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

230 

 

132 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 14 9033 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 



Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 514988 954121 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 1030418 1268659 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 102925 102925 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 122505 122505 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 3189 5114 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -48199 -46437 0 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 180420 184107 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 2784 3229 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 809842 1008149 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 800635 990594 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 9207 17555 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 



Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 812626 1011378 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 8623 11236 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 4362 6715 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 4362 4912 0 

за розрахунками зі страхування 1625 14 5 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 86 0 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 34262 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 2668 1075 0 

за страховою діяльністю 1650 16988 14359 0 

Поточні забезпечення 1660 1218 1351 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 1 1 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 3498 4084 0 

Усього за розділом IІІ 1695 37372 73174 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 1030418 1268659 0 

 

Примітки 

ОСНОВНI ЗАСОБИ (коди рядкiв 1010, 1011, 1012) 

Меблi та обладнання Комп’ютерне обладнання 

Транспортнi засоби Покращення орендованого майна 

Всього 

За первiсною вартiстю  

 

1 сiчня 2012 року 2,259 5,772 4,136 288 12,455 

 

Надходження 94 966 1,488 - 2,548 

Вибуття - - (1,437) - (1,437) 

Списання (69) (113) - (7) (189) 

 

31 грудня 2012 року 2,284 6,625 4,187 281 13,377 

 

Надходження 86 226 825 - 1,137 

Вибуття - (12) (1,182) - (1,194) 

Списання (772) (768) - (14) (1,554) 

 



31 грудня 2013 року 1,598 6,071 3,830 267 1 11,766 

 

Накопичена амортизацiя  

 

1 сiчня 2012 року 1,838 4,030 2,921 196 8,985 

 

Нарахування за перiод 185 1,295 569 58 2,107 

Зменшення у результатi вибуття/списання (31) (113) 

(1,412) (7) (1,563) 

 

31 грудня 2012 року 1,992 5,212 2,078 247 9,529 

 

Нарахування за перiод 125 815 642 34 1,616 

Зменшення у результатi вибуття/списання (763) (763) 

(1,137) (14) (2,677) 

 

31 грудня 2013 року 1,354 5,264 1,583 267 8,468 

 

Чиста балансова вартiсть  

 

31 грудня 2013 року 244 807 2,247 - 3,298 

 

31 грудня 2012 року 292 1,413 2,109 34 3,848 

 

1 сiчня 2012 року 421 1,742 1,215 92 3,470 

Амортизацiйнi нарахування в сумi 567 тисяч гривень за 

рiк, який закiнчився 31 грудня 2013 року, були вiднесенi 

до витрат на залучення страхових полiсiв. 

Амортизацiйнi нарахування в сумi 568 тисяч гривень за 

рiк, який закiнчився 31 грудня 2012 року, були вiднесенi 

до витрат на залучення страхових полiсiв. 

Станом на 31 грудня 2013 року матерiальнi активи 

включали повнiстю амортизованi основнi засоби у сумi 

6,118 тисяч гривень (31 грудня 2012 року: 6,504 тисячi 

гривень). 

 

НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ (коди рядкiв 1000, 1001, 

1002) 

Програмне забезпечення Всього 

За первiсною вартiстю  

 

1 сiчня 2012 року 2,004 2,004 

 

Надходження 248 248 

 

31 грудня 2012 року 2,252 2,252 

 

Надходження 6 6 

Списання (145) (145) 

 

31 грудня 2013 року 2,113 2,113 

 

Накопичена амортизацiя  



 

1 сiчня 2012 року 434 434 

 

Нарахування за перiод 583 583 

 

31 грудня 2012 року 1,017 1,017 

 

Нарахування за перiод 559 559 

Зменшення у результатi списання (136) (136) 

 

31 грудня 2013 року 1,440 1,440 

 

Чиста балансова вартiсть  

 

Станом на 31 грудня 2013 року 673 673 

 

Станом на 31 грудня 2012 року 1,235 1,235 

 

Станом на 1 сiчня 2012 року 1,570 1,570 

Амортизацiйнi нарахування в сумi нуль тисяч гривень за 

рiк, який закiнчився 31 грудня 2013 року, були вiднесенi 

до витрат на залучення страхових полiсiв. 

Амортизацiйнi нарахування в сумi 2 тисячi гривень за рiк, 

який закiнчився 31 грудня 2012 року, були вiднесенi до 

витрат на залучення страхових полiсiв. 

Станом на 31 грудня 2013 року нематерiальнi активи 

включають повнiстю амортизованi активи у сумi 551 

тисяча гривень (31 грудня 2012 року: 175 тисяч гривень, 1 

сiчня 2012 року: 98 тисяч гривень). 

 

IНВЕСТИЦIЇ, УТРИМУВАНI ДО ПОГАШЕННЯ (коди 

рядкiв 1035, 1140, 1160) 

31 грудня  

2013 року 31 грудня  

2012 року 1 сiчня  

2012 року 

 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення  

Облiгацiї внутрiшньої державної позики за 

зобов’язаннями iз податку на додану вартiсть 446,038 

442,883 243,717 

Iншi облiгацiї внутрiшньої державної позики 379,381 

360,619 387,707 

Борговi цiннi папери, випущенi фiнансовими установами - 

- 15,020 

Короткостроковi депозити 203,300 - 7,500 

Нарахованi вiдсотки 27,083 23,736 27,881 

 

Всього iнвестицiй, утримуваних до погашення 1,055,802 

827,238 681,825 

 

 

Код рядка 31 грудня  



2013 року 31 грудня  

2012 року 1 сiчня  

2012 року 

 

Довгостроковi iнвестицiї 1035 310,537 510,317 414,695 

Поточна частина довгострокових iнвестицiй 1160 240,303 

171,883 74,662 

Вiдсотки, нарахованi за довгостроковими iнвестицiями 

1140 14,921 18,557 16,916 

Короткостроковi iнвестицiї 1160 477,879 121,302 164,587 

Вiдсотки, нарахованi за короткостроковими iнвестицiями 

1160 12,162 5,179 10,965 

 

Всього iнвестицiй, утримуваних до погашення 1,055,802 

827,238 681,825 

 

Рух iнвестицiй, утримуваних до погашення  

 

Станом на 1 сiчня 2012 року 681,825 

 

Придбання 400,191 

Погашення за строком (279,786) 

Продаж - 

Чистi нарахованi вiдсотки (4,145) 

Амортизацiйнi коригування 27,775 

Вплив курсових рiзниць 1,378 

 

Станом на 31 грудня 2012 року 827,238 

 

Придбання 922,715 

Погашення за строком (696,440) 

Продаж (30,076) 

Чистi нарахованi вiдсотки 3,347 

Амортизацiйнi коригування 28,700 

Вплив курсових рiзниць 318 

 

Станом на 31 грудня 2013 року 1,055,802 

Виплата купону за облiгацiями внутрiшньої державної 

позики у портфелi Компанiї передбачена 2 або 4 рази на 

рiк. 

 

СТРАХОВА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА 

ЗАБОРГОВАНIСТЬ (коди рядкiв 1125, 1130, 1145) 

Код рядка 31 грудня  

2013 року 31 грудня  

2012 року 1 сiчня  

2012 року 

Страхова дебiторська заборгованiсть  

 

Заборгованiсть вiд клiєнтiв 1125 10,903 7,035 5,897 

Заборгованiсть вiд агентiв, брокерiв та посередникiв 1130 

108 278 757 

Заборгованiсть вiд перестраховикiв 1145 56 37 37 



 

Всього страхової дебiторської заборгованостi 11,067 7,350 

6,691 

 

 

 

ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ (код рядка 

1165) 

31 грудня  

2013 року 31 грудня  

2012 року 1 сiчня  

2012 року 

 

Грошовi кошти у касi та на поточних  

рахунках в банках 33,242 7,173 10,082 

Короткостроковi депозити в банках 152,996 180,895 

109,972 

 

Всього грошових коштiв та їх  

еквiвалентiв 186,238 188,068 120,054 

Депозити, включенi до складу грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв, являють собою вклади iз початковим 

термiном погашення до 90 днiв. 

Нарахованi вiдсотки, включенi до складу грошових коштiв 

та їх еквiвалентiв станом на 31 грудня 2013 року 

становили 873 тисячi гривень (31 грудня 2012 року: 1,657 

тисяч гривень, 1 сiчня 2012 року: 972 тисячi гривень). 

 

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ (код рядка 1400) 

Зареєстро-ваний капiтал Кiлькiсть простих акцiй 

Номiнальна вартiсть простих акцiй 

 

Станом на 1 сiчня 2012 року 102,925 8,233,966 12.50 

 

Станом на 31 грудня 2012 року 102,925 8,233,966 12.50 

 

Станом на 31 грудня 2013 року 102,925 8,233,966 12.50 

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв i 1 сiчня 2012 року 

усi випущенi простi акцiї Компанiї були зареєстрованими 

та повнiстю оплаченими. 

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв i 1 сiчня 2012 року 

номiнальна вартiсть акцiй становила 12.5 гривнi за акцiю. 

Усi акцiї належать до одного класу та мають рiвнi права 

голосу. 

Згiдно з вимогами Закону України «Про страхування» № 

85/96-ВР вiд 7 березня 1996 року та вiдповiдною 

поправкою вiд 7 липня 2005 року мiнiмальний розмiр 

статутного капiталу страховика, який займається 

страхуванням життя, збiльшився з 1,500 тисяч євро до 

10,000 тисяч євро за валютним обмiнним курсом 

Нацiонального банку України. Станом на 31 грудня 2013 

року статутний капiтал Компанiї становив 102,925 тисяч 

гривень, що є еквiвалентом 9,322 тисяч євро за курсом 



обмiну валют, встановленим Нацiональним банком 

України станом на 31 грудня 2013 року. Вiдповiдно до 

роз’яснень Нацiональної комiсiї, що здiйснює 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 

(«Нацкомфiнпослуг»), ця вимога набула чинностi 17 

травня 2013 року. Враховуючи положення частини другої 

статтi 5 Цивiльного кодексу України, згiдно з якою акт 

цивiльного законодавства не має зворотної дiї у часi, крiм 

випадкiв коли вiн пом’якшує або скасовує цивiльну 

вiдповiдальнiсть особи, страховикам, якi були створенi до 

набуття чинностi Законом України «Про внесення змiн до 

Закону України «Про страхування» № 2774-IV вiд 7 липня 

2005 року, на думку Нацкомфiнпослуг, не потрiбно 

приводити свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть iз зазначеним 

законом у частинi збiльшення розмiру статутного 

капiталу.  

 

На Загальних зборах акцiонерiв 20 грудня 2013 року були 

затвердженi i оголошенi до виплати власникам повнiстю 

оплачених акцiй дивiденди у сумi 4.38 гривнi за акцiю 

(загальна сума дивiдендiв склала 36,065 тисяч гривень, у 

тому числi податковi утримання у розмiрi 1,803 тисячi 

гривень). Дивiденди до виплати та вiдповiднi податковi 

утримання включенi до цiєї фiнансової звiтностi як 

зобов’язання (рядки 1640 i 1620 звiту про фiнансовий 

стан).  

 

ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ (код рядка 1410) 

Протягом року, який закiнчився 31 грудня 2011 року, для 

дотримання Лiцензiйних умов провадження страхової 

дiяльностi, затверджених розпорядженням № 40 

Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових 

послуг в Українi, було здiйснено консолiдацiю акцiй 

Компанiї iз подальшим рiшенням щодо зменшення 

номiнальної вартостi акцiй до 12.5 гривнi за акцiю. Таким 

чином, статутний капiтал Компанiї було зменшено iз 

вiдображенням зменшення у додатковому капiталi. 

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв i 1 сiчня 2012 року 

додатковий капiтал Компанiї становив 122,505 тисяч 

гривень. 

 

СТРАХОВА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА 

ЗАБОРГОВАНIСТЬ (коди рядкiв 1615, 1620, 1640, 1645, 

1650, 1665, 1690) 

Код рядка 31 грудня  

2013 року 31 грудня  

2012 року 1 сiчня  

2012 року 

 

Страхова кредиторська заборгованiсть:  

 

Заборгованiсть перед клiєнтами 1650 14,359 16,988 12,617 

Заборгованiсть перед агентами, брокерами та iншими 



посередниками 1615 11,236 8,623 9,059 

Заборгованiсть перед перестраховиками 1645 1,075 2,668 

2,002 

Доходи майбутнiх перiодiв 1665 1 1 1 

 

Всього страхової кредиторської заборгованостi 26,671 

28,280 23,679 

 

Iнша кредиторська заборгованiсть  

 

Короткостроковi зобов’язання за розрахунками з 

учасниками 1640 34,262 - - 

Кредиторська заборгованiсть з податку на прибуток 1620 

4,912 4,362 2,506 

Нарахованi витрати 1690 2,180 2,707 2,408 

Податок до утримання з дивiдендiв 1620 1,803 - - 

Кредиторська заборгованiсть за товари та послуги 1690 

149 556 343 

Iнше 1690 1,755 235 571 

 

Всього iншої кредиторської заборгованостi 45,061 7,860 

5,828 

 

Всього страхової та iншої кредиторської заборгованостi 

71,732 36,140 29,507 

 

Станом на 31 грудня 2013 року до складу заборгованостi 

перед клiєнтами були включенi авансовi страховi премiї у 

сумi 8,862 тисячi гривень (31 грудня 2012 року: 11,066 

тисяч гривень, 1 сiчня 2012 року: 7,927 тисяч гривень), 

представленi передплатами, отриманими вiд дiйсних 

клiєнтiв та депозитами за полiсами першого року на стадiї 

випуску. 

Короткостроковi зобов’язання за розрахунками з 

учасниками включають дивiденди до виплати акцiонерам 

(Примiтка 11). 

Станом на 31 грудня 2013 року фiнансова страхова 

кредиторська заборгованiсть включала заборгованiсть 

перед клiєнтами (рядок 1650), перед агентами, брокерами 

та iншими посередниками (рядок 1615) та заборгованiсть 

перед перестраховиками (рядок 1645) у сумi 26,670 тисяч 

гривень (станом на 31 грудня та 1 сiчня 2012 року: 28,279 

тисяч гривень та 23,678 тисяч гривень, вiдповiдно). 

Станом на 31 грудня 2013 року iнша фiнансова 

кредиторська заборгованiсть включала нарахованi витрати 

(рядок 1690), кредиторську заборгованiсть за товари та 

послуги (рядок 1690), короткостроковi зобов’язання за 

розрахунками з учасниками (рядок 1640) та iншу 

кредиторську заборгованiсть (рядок 1690) на загальну 

суму 38,346 тисяч гривень (станом на 31 грудня та 1 сiчня 

2012 року: 3,498 тисяч гривень та 3,322 тисячi гривень, 

вiдповiдно). 

 



СТРАХОВI ЗОБОВ`ЯЗАННЯ (коди рядкiв 1530, 1531, 

1532) 

Страховi зобов’язання, наведенi у таблицi нижче, 

включають математичнi резерви, резерв негарантованого 

бонусу, резерв незароблених премiй (розкривається у 

рядку 1531 звiту про фiнансовий стан), а також резерви 

заявлених, але не погашених збиткiв та понесених, але не 

заявлених збиткiв (розкриваються у рядку 1532 звiту про 

фiнансовий стан). 

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв i 1 сiчня 2012 року 

поточна частина страхових резервiв, включена до рядкiв 

1531 та 1532 звiту про фiнансовий стан, становила 38,644 

тисячi гривень, 25,145 тисяч гривень та 23,504 тисячi 

гривень, вiдповiдно, i включала резерв незароблених 

премiй, а також резерви заявлених, але не погашених 

збиткiв та понесених, але не заявлених збиткiв.  

Станом на 31 грудня 2013 року страховi зобов’язання були 

представленi таким чином: 

Код рядка Валовi страховi зобов'язання Код рядка Частка 

перестрахо-викiв у страхових зобов’язаннях Чистi 

страховi зобов’язання  

 

Математичнi резерви 1531 810,315 1181 (102) 810,213 

Резерв негарантованого бонусу 1531 159,190 1181 - 

159,190 

Резерв незароблених премiй 1531 21,089 1181 (30) 21,059 

Заявленi страховi збитки 1532 16,135 1182 (8,980) 7,155 

Страховi збитки понесенi, але не заявленi 1532 1,420 1182 

(53) 1,367 

 

Всього страхових зобов’язань 1,008,149 (9,165) 998,984 

Резерв заявлених, але не погашених збиткiв станом на 31 

грудня 2013 року включав 9,880 тисяч гривень заявлених, 

але не погашених збиткiв за одним договором страхування 

вiд нещасного випадку. Страховий випадок вiдбувся у 

2013 роцi. Частка перестраховика у ньому становить 8,980 

тисяч гривень. 

 

Станом на 31 грудня 2012 року страховi зобов’язання були 

представленi таким чином: 

 

Код рядка Валовi страховi зобов'язання Код рядка Частка 

перестрахо-викiв у страхових зобов’язаннях Чистi 

страховi зобов’язання  

 

Математичнi резерви 1531 658,515 1181 (191) 658,324 

Резерв негарантованого бонусу 1531 126,182 1181 - 

126,182 

Резерв незароблених премiй 1531 15,938 1181 (39) 15,899 

Заявленi страховi збитки 1532 8,600 1182 - 8,600 

Страховi збитки понесенi, але не заявленi 1532 607 1182 

(14) 593 

 



Всього страхових зобов’язань 809,842 (244) 809,598 

 

Станом на 1 сiчня 2012 року страховi зобов’язання були 

представленi таким чином: 

Код рядка Валовi страховi зобов'язання Код рядка Частка 

перестрахо-викiв у страхових зобов’язаннях Чистi 

страховi зобов’язання  

 

Математичнi резерви 1531 529,139 1181 (85) 529,054 

Резерв негарантованого бонусу 1531 87,692 1181 - 87,692 

Резерв незароблених премiй 1531 14,128 1181 (26) 14,102 

Заявленi страховi збитки 1532 8,843 1182 - 8,843 

Страховi збитки понесенi, але не заявленi 1532 533 1182 

(12) 521 

 

Всього страхових зобов’язань 640,335 (123) 640,212 

 

Змiни страхових зобов’язань, включенi до 

нижченаведених таблиць, подано у рядках звiту про 

сукупнi доходи таким чином: 

• змiна резерву незароблених премiй – рядки 2013 i 2014; 

• змiна математичного резерву та резерву негарантованого 

бонусу – рядок 2105; 

• змiни резервiв заявлених, але не погашених збиткiв та 

понесених, але не заявлених збиткiв – рядок 2110. 

За рiк, який закiнчився 31 грудня 2013 року, змiни у 

резервi незароблених премiй включали змiну валової суми 

резерву незароблених премiй у розмiрi 5,151 тисяча 

гривень (рядок 2013) та зменшення частки перестраховика 

у резервi незароблених премiй у сумi 9 тисяч гривень 

(рядок 2014). 

За рiк, який закiнчився 31 грудня 2012 року, змiни у 

резервi незароблених премiй включали змiну валової суми 

резерву незароблених премiй у розмiрi 1,810 тисяч 

гривень (рядок 2013) та збiльшення частки перестраховика 

у резервi незароблених премiй у сумi 13 тисяч гривень 

(рядок 2014). 

 

За роки, якi закiнчилися 31 грудня 2013 та 2012 рокiв, 

змiни страхових зобов’язань стосовно математичного 

резерву та резерву негарантованого бонусу були 

представленi таким чином: 

Код рядка Змiна математичних резервiв Змiна частки 

перестрах-ховика у математичних резервах Змiна  

резерву негаранто-ваного бонусу Всього змiн за рiк, який 

закiнчився 31 грудня 2013 року 

Збитки вiд змiни у резервi довгострокових зобов’язань 

2105 151,800 89 33,008 184,897 

Код рядка Змiна математичних резервiв Змiна частки 

перестрах-ховика у математичних резервах Змiна  

резерву негаранто-ваного бонусу Всього змiн за рiк, який 

закiнчився 31 грудня 2012 року 

Збитки/(прибутки) вiд змiни у резервi довгострокових 



зобов’язань 2105 129,376 (106) 38,490 167,760 

За роки, якi закiнчилися 31 грудня 2013 та 2012 рокiв, 

змiни страхових зобов’язань стосовно резервiв заявлених, 

але не погашених збиткiв та понесених, але не заявлених 

збиткiв були представленi таким чином: 

Код рядка Змiна резерву заявлених, але не погашених 

збиткiв Змiна частки перестра- ховика у резервi заявлених, 

але не погашених збиткiв Змiна резерву понесених, але не 

заявлених збиткiв Змiна частки перестра- ховика у резервi 

понесених, але не заявлених збиткiв Всього змiн за рiк, 

який закiнчився 31 грудня 2013 року 

Результат вiд змiни iнших страхових резервiв 2110 7,535 

(8,980) 813 (39) (671) 

Код рядка Змiна резерву заявлених, але не погашених 

збиткiв Змiна частки перестра- ховика у резервi заявлених, 

але не погашених збиткiв Змiна резерву понесених, але не 

заявлених збиткiв Змiна частки перестра- ховика у резервi 

понесених, але не заявлених збиткiв Всього змiн за рiк, 

який закiнчився 31 грудня 2012 року 

Результат вiд змiни iнших страхових резервiв 2110 (243) - 

74 (2) (171) 

Iнформацiя про рух валової суми страхових резервiв була 

представлена таким чином: 

Математичнi резерви Резерв негарантова-ного бонусу 

Резерв незароблених премiй Резерв заявлених, але не 

погашених збиткiв Резерв понесених, але не заявлених 

збиткiв 

 

Станом на 1 сiчня 2012 року 529,139 87,692 14,128 8,843 

533 

 

Змiна 129,376 38,490 1,810 (243) 74 

 

Станом на 31 грудня 2012 року 658,515 126,182 15,938 

8,600 607 

 

Змiна 151,800 33,008 5,151 7,535 813 

 

Станом на 31 грудня 2013 року 810,315 159,190 21,089 

16,135 1,420 

 

 

IНШI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (коди рядкiв 1520, 1660) 

Код рядка 31 грудня  

2013 року 31 грудня  

2012 року 1 сiчня  

2012 року 

 

Забезпечення виплат персоналу  

 

Забезпечення виплат довгострокового заохочення 1520 

1,152 707 273 

Забезпечення виплат на невикористанi вiдпустки 1660 



1,351 1,218 1,478 

 

2,503 1,925 1,751 

 

Iншi забезпечення  

 

Забезпечення виплат за судовими рiшеннями 1520 2,077 

2,077 2,722 

 

2,077 2,077 2,722 

 

Всього забезпечень майбутнiх витрат i платежiв 4,580 

4,002 4,473 

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв i 1 сiчня 2012 року 

сума забезпечення виплат за судовими рiшеннями у 

розмiрi 2,077 тисяч гривень (31 грудня 2012 року: 2,077 

тисяч гривень, 1 сiчня 2012 року: 2,722 тисячi гривень) 

представлена забезпеченням за судовою справою з 

Державною податковою iнспекцiєю у Шевченкiвському 

районi мiста Києва.  

Керівник Джон Аксель Бромлей 

Головний бухгалтер С.Ю.Будiшевська 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "МЕТЛАЙФ" 
за ЄДРПОУ 32109907 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2013 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 294831 243641 

Премії підписані, валова сума 2011 301774 246505 

Премії, передані у перестрахування 2012 1783 1067 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 5151 1810 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 -9 13 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 34280 ) ( 28945 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 19127 ) ( 8462 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

241424 

 

206234 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 -184897 -167760 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 671 171 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -8348 169 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 9019 2 

Інші операційні доходи 2120 894 354 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 33585 ) ( 36963 ) 

Витрати на збут 2150 ( 111317 ) ( 92027 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 2379 ) ( 1021 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( 89189 ) ( 91012 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 144244 141860 

Інші доходи 2240 6839 869 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 708 ) ( 699 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

61186 

 

51018 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -21434 -12525 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

39752 

 

38493 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 39752 38493 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 3367 4913 

Витрати на оплату праці 2505 26367 29695 

Відрахування на соціальні заходи 2510 6226 6405 

Амортизація 2515 2208 2866 



Інші операційні витрати 2520 360916 292940 

Разом 2550 399084 336819 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 8233966 8233966 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 8233966 8233966 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 4.83 4.67 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 4.83 4.67 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 4.38 

 

Примітки 

ЗАРОБЛЕНI СТРАХОВI ПРЕМIЇ 

2013 2012 

 

Валовi страховi премiї 297,361 243,097 

Комiсiї за ведення справи 4,413 3,408 

 

Всього зароблених страхових премiй 301,774 246,505 

 

СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ 

(ТОВАРIВ. РОБIТ, ПОСЛУГ) ТА ЧИСТI ПОНЕСЕНI 

ЗБИТКИ ЗА СТРАХОВИМИ ВИПЛАТАМИ 

2013 2012 

 

Викупнi суми 34,280 28,945 

Збитки за страховими випадками смертi, нещасних 

випадкiв або здоров’я 11,397 8,324 

Збитки за випадками дожиття 7,730 138 

 

Всього собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, 

послуг) та чистих понесених збиткiв за страховими 

виплатами 53,407 37,407 

 

 

АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ 

 

2013 2012 

 

Заробiтна плата, премiї та вiдповiднi податки 21,047 

23,490 

Оренднi витрати 2,930 2,785 

Амортизацiйнi витрати та списання МШП 1,641 2,277 

Професiйнi послуги 1,584 1,419 

Витрати на обслуговування та ремонт основних засобiв 

1,549 1,780 

Iншi виплати працiвникам 1,494 1,500 

Поштовi витрати 743 682 

Витрати на вiдрядження 465 477 

Телекомунiкацiйнi витрати 425 308 

Комунальнi послуги 395 394 



Витрати на утримання архiву 340 336 

Комiсiї банкiв 212 159 

Представницькi витрати 88 159 

Витрати на страхування 37 48 

Iнше 635 1,149 

 

Усього адмiнiстративних витрат (звiт про фiнансовi 

результати, код рядка 2130) 33,585 36,963 

 

АКВIЗИЦIЙНI ВИТРАТИ 

Комiсiйнi витрати: 2013 2012 

 

Комiсiї та бонуси агентам, брокерам та iншим 

посередникам 86,842 62,960 

 

Всього комiсiйних витрат 86,842 62,960 

 

Iншi аквiзицiйнi витрати:  

 

Заробiтна плата, премiї та вiдповiднi податки 11,546 

12,610 

Маркетинговi витрати 3,079 2,828 

Витрати на навчання агентiв, брокерiв та iнших 

посередникiв 1,930 3,942 

Витрати на обслуговування та ремонт основних засобiв 

1,392 1,218 

Оренднi витрати 1,090 1,432 

Витрати на рекламу 1,045 1,584 

Витрати на пiдтримку агентiв 1,003 1,545 

Витрати на вiдрядження 1,001 1,260 

Комiсiї банкiв 604 349 

Амортизацiйнi витрати та списання МШП 567 589 

Iншi виплати працiвникам 532 491 

Телекомунiкацiйнi витрати 211 219 

Поштовi витрати 190 192 

Представницькi витрати 85 102 

Професiйнi послуги 73 144 

Витрати на навчання 20 68 

Витрати на страхування 7 20 

Iнше 100 474 

 

Всього iнших аквiзицiйних витрат 24,475 29,067 

 

Всього аквiзицiйних витрат (звiт про фiнансовi результати, 

код рядка 2150) 111,317 92,027 

 

 

IНШI ФIНАНСОВI ДОХОДИ  

2013 2012 

Доходи з вiдсоткiв за фiнансовими активами, 

утримуваними до погашення 118,884 113,161 

Доходи з вiдсоткiв за грошовими коштами та їх 

еквiвалентами 25,360 28,699 



 

Всього доходiв з вiдсоткiв (звiт про фiнансовi результати, 

код рядка 2220) 144,244 141,860 

 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Протягом року, який закiнчився 31 грудня 2013 року, 

податок на прибуток вiд страхування життя становив 0%, 

страхування iнших видiв, нiж страхування життя – 3%, 

прибуток вiд продажу цiнних паперiв – 10%, iншi доходи – 

19%. 

Протягом року, який закiнчився 31 грудня 2012 року, 

податок на прибуток вiд страхування життя становив 0%, 

страхування iнших видiв, нiж страхування життя – 3%, 

прибуток вiд продажу цiнних паперiв – 10%, iншi доходи – 

21%. 

Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за 

роки, якi закiнчилися 31 грудня 2013 та 2012 рокiв, були 

представленi таким чином: 

2013 2012 

Поточний податок на прибуток  

Податок на прибуток 21,434 12,537 

 

Всього поточного податку на прибуток 21,434 12,537 

 

Вiдстрочений податок на прибуток  

Тимчасовi рiзницi - (12) 

 

Всього вiдстроченого податку на прибуток - (12) 

 

Всього витрат з податку на прибуток 21,434 12,525 

Суми вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань 

станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв визначались на 

основi податкових ставок, якi, як очiкується, будуть 

застосовуватись до перiоду, в якому передбачається 

реалiзувати вiдповiднi тимчасовi рiзницi. 

Узгодження прибутку до оподаткування та витрат з 

податку на прибуток за роки, якi закiнчилися 31 грудня 

2013 та 2012 рокiв, було представлене таким чином: 

2013 2012 

 

Прибуток до оподаткування 61,186 51,018  

 

Теоретичний податок на прибуток за ставкою 0%, 3% та 

19%/21% у залежностi вiд виду дiяльностi 13,236 10,128  

Податковий вплив:  

Оподатковуваних доходiв за ставкою оподаткування 0% - 

-  

Оподатковуваних доходiв за ставкою оподаткування 3% 

2,163 775  

Оподатковуваних доходiв за ставкою оподаткування 

19%/21% 2,841 1,622  

Податкових витрат, якi не вiдносяться на валовi витрати в 

цiлях оподаткування 3,194 - 



 

Всього витрат з податку на прибуток 21,434 12,525  

 

Iнформацiя про рух вiдстроченого податкового активу 

була представлена таким чином: 

2013 2012 

 

Залишок на початок перiоду 30 18 

 

Доходи, визнанi у звiтi про сукупнi доходи - 12 

Нарахованi витрати - - 

 

Залишок на кiнець перiоду 30 30 

Вiдстрочений податковий актив станом на 31 грудня 2013 

та 2012 рокiв виникає за нарахованими витратами 

Компанiї. 

Керівник Бромлей Джон Аксель 

Головний бухгалтер Будiшевська Свiтлана Юрiївна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "МЕТЛАЙФ" 
за ЄДРПОУ 32109907 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

0 

 

0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 21510 27679 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 299141 247445 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 960796 368681 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 82218 ) 

 

( 61723 ) 

Праці 3105 ( 22530 ) ( 25289 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 7097 ) ( 7367 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 20884 ) ( 10681 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 417 ) ( 410 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 11047 ) ( 9768 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 25020 ) ( 26962 ) 

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



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

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 47901 ) ( 30805 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 1064793 ) ( 401569 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -460 69231 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 622 650 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 1137 ) ( 2548 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -515 -1898 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -975 67333 

Залишок коштів на початок року 3405 186411 119082 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -71 -4 

Залишок коштів на кінець року 3415 185365 186411 

 

Примітки 

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв, а також 1 сiчня 

2012 року залишки грошових коштiв та їх еквiвалентiв для 

цiлей подання звiту про рух грошових коштiв за роки, якi 

закiнчилися 31 грудня 2013 та 2012 рокiв, iз 

використанням прямого методу, було зменшено на суму 

нарахованих вiдсоткiв у розмiрi 873 тисячi гривень, 1,657 

тисяч гривень та 972 тисячi гривень, вiдповiдно. Стосовно 

розкриття цих сум див. Примiтку 10. 

* Рядок 3150 «Витрачання на оплату зобов’язань за 

страховими контрактами» включає страховi виплати, 

викупнi суми та виплати за договорами дожиття. 

** Рядки 3095 «Iншi надходження» та 3190 «Iншi 

витрачання», роздiл «Рух коштiв у результатi операцiйної 

дiяльностi» у звiтi про рух грошових коштiв за роки, якi 

закiнчилися 31 грудня 2013 та 2012 рокiв, включають: 

За рiк, який закiнчився 31 грудня 2013 року 

Код рядка  

Надходження Витрачання  

3095 3190 

Iншi надходження/(витрачання):  

Надходження вiд/(витрачання на) фiнансовi iнструменти, 

утримуванi до погашення 957,974 (1,062,929) 

Iншi надходження/(витрачання) 2,822 (1,864) 

 

Всього iнших надходжень/(витрачань) 960,796 (1,064,793) 

За рiк, який закiнчився 31 грудня 2012 року 

Код рядка 

3095 3190 

Надходження Витрачання  

Iншi надходження/(витрачання):  

Надходження вiд/(витрачання на) фiнансовi iнструменти, 

утримуванi до погашення 361,153 (401,569) 

Iншi надходження/(витрачання) 7,528 - 

 

Всього iнших надходжень/(витрачань) 368,681 (401,569) 

Керівник Бромлей Джон Аксель 

Головний бухгалтер Будiшевська Свiтлана Юрiївна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "МЕТЛАЙФ" 
за ЄДРПОУ 32109907 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки Рух грошових коштiв розраховується за прямим методом. 

Керівник 
 

Головний бухгалтер 
 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТЛАЙФ" за ЄДРПОУ 32109907 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2013 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 102925 0 122505 3189 -48199 0 0 180420 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 102925 0 122505 3189 -48199 0 0 180420 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 39752 0 0 39752 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 -36065 0 0 36065 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 1925 -1925 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

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

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 1925 1762 0 0 3687 

Залишок на 

кінець року 
4300 102925 0 122505 5114 -46437 0 0 184107 

 

Примітки 
 

Керівник Бромлей Джон Аксель 

Головний бухгалтер Будiшевська Свiтлана Юрiївна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

Визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог 

МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi». Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана у 

результатi продажу активу або сплачена за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї на 

основному (або найсприятливiшому) ринку на дату оцiнки за поточних ринкових умов (тобто 

вихiдна цiна), незалежно вiд того чи спостерiгається така цiна безпосередньо, чи оцiнена за 

допомогою iншої методики оцiнки.  

 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, за виключенням iнвестицiй, утримуваних до 

погашення, i грошових коштiв та їх еквiвалентiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, є 

сумою, за яку iнструмент можна обмiняти в операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та 

незалежними одна вiд одної сторонами, за винятком операцiй примусового продажу або лiквiдацiї. 

На думку Компанiї, балансова вартiсть її фiнансових активiв та зобов’язань приблизно дорiвнює їх 

справедливiй вартостi станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв i 1 сiчня 2012 року. 

 

ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ 

Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль у страховiй дiяльностi та операцiях Компанiї. Основнi 

ризики, властивi операцiям Компанiї, включають ризик географiчної концентрацiї, валютний 

ризик, ризик змiни вiдсоткових ставок, страховий ризик, ризик лiквiдностi та кредитний ризик. 

Опис полiтики управлiння зазначеними ризиками Компанiєю наведено нижче. 

Основа управлiння ризиками – Полiтика з управлiння ризиками нацiлена на виявлення, аналiз та 

управлiння ризиками, з якими стикається Компанiя, встановлення вiдповiдних лiмiтiв та процедур 

контролю, а також подальший монiторинг рiвнiв ризику. 

Правлiння Компанiї визначає загальну стратегiю управлiння ризиками.  

Компанiя здiйснює управлiння такими ризиками: 

Ризик географiчної концентрацiї – Ризик географiчної концентрацiї являє собою ризик можливого 

виникнення природних, економiчних або полiтичних катастроф, характерних для певних 

географiчних регiонiв, у результатi чого дiяльнiсть Компанiї зазнає негативного впливу. Ризик 

виникає тодi, коли Компанiя видає страховi полiси концентровано у певних географiчних регiонах, 

наприклад, ризик концентрацiї покриття у регiонах, якi зазнають пiдвищеного впливу ураганiв або 

землетрусiв. Iнформацiя про ризик географiчної концентрацiї Компанiї розкривається у Примiтцi 

24. 

Валютний ризик – Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансових 

iнструментiв коливатиметься у результатi змiн курсiв обмiну валют. Компанiя зазнає впливу 

коливань курсiв обмiну основних валют на позицiї звiту про фiнансовий стан та рух грошових 

коштiв. Iнформацiя про валютний ризик Компанiї розкривається у Примiтцi 25.  

Ризик змiни вiдсоткових ставок – Ризик змiни вiдсоткових ставок є ризиком того, що вартiсть 

iнвестицiй змiниться у результатi змiн абсолютного рiвня вiдсоткових ставок. Компанiя здiйснює 

управлiння своїм ризиком змiни вiдсоткових ставок на потоки грошових коштiв шляхом 

проведення регулярних оцiнок потенцiйних збиткiв, якi можуть виникнути у результатi 

несприятливих змiн на ринку. Ризик змiни вiдсоткових ставок Компанiї має обмежений характер, 

оскiльки Компанiя не утримує фiнансових активiв iз плаваючими ставками i не має зобов’язань, за 

якими нараховуються вiдсотки. Iнформацiя про середньозваженi ставки активiв Компанiї, за 

якими нараховуються вiдсотки, розкривається у Примiтцi 26. 

Страховий ризик – Страховим ризиком є ризик надання компенсацiї власниковi страхового полiса, 

якщо визначена непевна майбутня подiя (страховий випадок) негативно вплине на власника 

страхового полiса. Керiвництво Компанiї здiйснює управлiння страховим ризиком шляхом 

формування вiдповiдних страхових резервiв. Iнформацiя про чутливiсть Компанiї до страхового 



ризику розкривається у Примiтцi 27. 

 

Ризик лiквiдностi – Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, щоб Компанiя мала достатнi кошти 

для здiйснення страхових платежiв та задоволення iнших фiнансових зобов’язань, пов’язаних з 

фiнансовими iнструментами, по мiрi настання термiнiв їх погашення. Iнформацiя про ризик 

лiквiдностi Компанiї розкривається у Примiтцi 28. 

Кредитний ризик – Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Компанiї у 

результатi невиконання контрагентом своїх зобов’язань. Кредитний ризик виникає, головним 

чином, у зв’язку з операцiями перестрахування та операцiями з фiнансовими iнструментами. 

Iнформацiя про кредитний ризик Компанiї розкривається у Примiтцi 29. 

У таблицях, якi розкривають полiтику управлiння ризиками у Примiтках 24-26 та 28-29, викладено 

зведену iнформацiю про ризики щодо фiнансових активiв та зобов’язань. 

Фiнансовi активи включають суми, поданi у таких рядках звiту про фiнансовий стан: 

Код рядка  

Iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи i послуги 1125 

Дебiторська заборгованiсть iз: 

нарахованих доходiв 1140 

внутрiшнiх розрахункiв 1145 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 1165 

Фiнансовi зобов’язання включають суми, поданi у таких рядках звiту про фiнансовий стан: 

Код рядка 

Поточна кредиторська заборгованiсть за: 

товари, роботи, послуги 1615 

розрахунками зi страхування 1625 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1640 

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 

Поточнiа кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 1650 

Iншi поточнi зобов’язання 1690 

 

РИЗИК ГЕОГРАФIЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦIЇ 

У Компанiї вiдсутнiй ризик географiчної концентрацiї, оскiльки всi її фiнансовi активи i 

зобов’язання зосередженi в Українi, окрiм зобов’язань з перестрахування вiд країн ОЄСР у сумi 

1,075 тисяч гривень станом на 31 грудня 2013 року (31 грудня 2012 року: 2,668 тисяч гривень, 1 

сiчня 2012 року: 2,002 тисячi гривень) та активiв у сумi 56 тисяч гривень станом на 31 грудня 2013 

року (31 грудня 2012 року: 37 тисяч гривень, 1 сiчня 2012 року: 37 тисяч гривень). 

 

ВПЛИВ КУРСIВ ОБМIНУ ВАЛЮТ НА ФIНАНСОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Примiтки Гривнi Долари США Євро Всього 

Фiнансовi активи станом на 31 грудня 2013 року  

 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення:  

облiгацiї внутрiшньої державної позики 8 848,034 - - 848,034 

короткостроковi депозити 8 207,768 - - 207,768 

Страхова дебiторська заборгованiсть 9 11,011 56 - 11,067 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 10 121,571 64,664 3 186,238 

Iнша поточнадебiторська заборгованiсть 1,606 - - 1,606 

 

Всього фiнансових активiв 1,189,990 64,720 3 1,254,713 

 

Фiнансовi зобов’язання станом на 31 грудня 2013 року  



 

Страхова кредиторська заборгованiсть 13 26,670 - - 26,670 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками iз страхування 5 - - 5 

Iнша кредиторська заборгованiсть 13 38,346 - - 38,346 

 

Всього фiнансових зобов’язань 65,021 - - 65,021 

 

Примiтки Гривнi Долари США Євро Всього 

Фiнансовi активи станом на 31 грудня 2012 року  

 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення:  

облiгацiї внутрiшньої державної позики 8 756,707 70,531 - 827,238 

Страхова дебiторська заборгованiсть 9 7,350 - - 7,350 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 10 185,690 2,378 - 188,068 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1,379 - - 1,379 

 

Всього фiнансових активiв 951,126 72,909 - 1,024,035 

 

Фiнансовi зобов’язання станом на 31 грудня 2012 року  

 

Страхова кредиторська заборгованiсть 13 28,279 - - 28,279 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками iз страхування 14 - - 14 

Iнша кредиторська заборгованiсть 13 3,498 - - 3,498 

 

Всього фiнансових зобов’язань 31,791 - - 31,791 

 

 

Примiтки Гривнi Долари США Євро Всього 

Фiнансовi активи станом на 1 сiчня 2012 року  

 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення:  

облiгацiї внутрiшньої державної позики 8 674,325 - - 674,325 

короткостроковi депозити 8 7,500 - - 7,500 

Страхова дебiторська заборгованiсть 9 6,691 - - 6,691 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 10 119,755 299 - 120,054 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1,803 - - 1,803 

 

Всього фiнансових активiв 810,074 299 - 810,373 

 

Фiнансовi зобов’язання станом на 1 сiчня 2012 року  

 

Страхова кредиторська заборгованiсть 13 23,678 - - 23,678 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками iз страхування 4 - - 4 

Iнша кредиторська заборгованiсть 13 3,322 - - 3,322 

 

Всього фiнансових зобов’язань 27,004 - - 27,004 

Аналiз чутливостi  

У нижченаведенiй таблицi представлений аналiз чутливостi Компанiї до збiльшення та зменшення 

курсу долара США та євро до гривнi. Використовуваний вiдсоток змiни курсу являє собою 

очiкуваний рiвень збiльшення/(зменшення) курсу обмiну валют, який використовується 

Компанiєю пiд час складання внутрiшнiх звiтiв з валютного ризику для провiдного управлiнського 

персоналу Компанiї i який являє собою оцiнку керiвництвом Компанiї допустимої змiни курсiв 

обмiну валют. Аналiз чутливостi включає тiльки залишки монетарних активiв, виражених в 



iноземних валютах, та коригує їх перерахунок у валюту звiтностi на кiнець перiоду з урахуванням 

змiни курсiв обмiну валют. Аналiз чутливостi включає лише непогашенi монетарнi статтi, 

вираженi в iноземних валютах, i коригує їх перерахунок на кiнець перiоду на вiдповiднi змiни у 

курсах обмiну валют. 

Станом на  

31 грудня 2013 року Станом на  

31 грудня 2012 року Станом на  

1 сiчня 2012 року 

Вплив на прибуток /(збиток) Вплив на прибуток /(збиток) Вплив на прибуток /(збиток) 

Змiна на 25% Змiна на 10% Змiна на 10% 

 

Змiцнення долара США 16,180 7,291 30 

Послаблення долара США (16,180) (7,291) (30) 

 

Змiцнення євро 1 - - 

Послаблення євро (1) - - 

 

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНI ВIДСОТКОВI СТАВКИ 

У таблицi нижче викладена iнформацiя про середньозваженi вiдсотковi ставки для утримуваних 

Компанiєю активiв, за якими нараховуються вiдсотки. Ефективнi вiдсотковi ставки подаються за 

категорiями фiнансових активiв та зобов’язань для визначення рiвня ризику змiни вiдсоткових 

ставок та ефективностi полiтики з управлiння цим ризиком, яку використовує Компанiя. Станом 

на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв i 1 сiчня 2012 року у Компанiї не було зобов’язань, за якими 

нараховуються вiдсотки. 

 

Примiтки Гривнi Долари США 

Фiнансовi активи станом на 31 грудня 2013 року  

 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення:  

облiгацiї внутрiшньої державної позики 8 8.10% - 

короткостроковi депозити 8 12.35% - 

Страхова дебiторська заборгованiсть 9 -  

Грошовi кошти та їх еквiваленти 10 9.75% 1.84% 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - - 

 

Примiтки Гривнi Долари США 

Фiнансовi активи станом на 31 грудня 2012 року  

 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення:  

облiгацiї внутрiшньої державної позики 8 8.59% 9.26% 

Страхова дебiторська заборгованiсть 9 - - 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 10 21.99% 4% 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - - 

 

Примiтки Гривнi Долари США 

Фiнансовi активи станом на 1 сiчня 2012 року  

 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення 8 11.21% - 

Страхова дебiторська заборгованiсть 9 - - 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 10 21.62% - 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - - 

 

 



КОНЦЕНТРАЦIЯ ФIНАНСОВОГО ТА СТРАХОВОГО РИЗИКУ 

У процесi своєї звичайної дiяльностi Компанiя мусить формувати страховi резерви за страховими 

полiсами. Нижче наведена таблиця, що демонструє рiвень концентрацiї страхових зобов’язань 

(резервiв) Компанiї за страховими полiсами у розрiзi страхових продуктiв Компанiї. 

Станом на 31 грудня 2013 року: 

Валовi Перестрахування 

Страховi зобов’язання за страховими договорами з DPF Страховi зобов’язання за страховими 

договорами без DPF Всього страховi зобов’язання за страховими договорами Страховi 

зобов’язання за страховими договорами з DPF Страховi зобов’язання за страховими договорами 

без DPF Всього страховi зобов’язання за страховими договорами 

 

Страхування на випадок смертi 3,222 6,811 10,033 - 72 72 

Довiчне страхування 4,141 - 4,141 - - - 

Страхування на випадок смертi або дожиття 663,962 - 663,962 - - - 

Страхування на випадок дожиття 295,774 - 295,774 - - - 

Додатковi програми страхування життя - 3,739 3,739 - 5 5 

Додатковi програми страхування життя внаслiдок нещасного випадку - 12,945 12,945 - 55 55 

 

Всього страхування життя 967,099 23,495 990,594 - 132 132 

Чутливiсть до фiнансового та страхового ризику – Керiвництво Компанiї має робити припущення 

та оцiнки щодо розрахунку страхових зобов’язань. Нижче наведений аналiз чутливостi страхових 

зобов’язань Компанiї на змiни в таких припущеннях. 

Страховi договори 

Станом на 31 грудня 2013 року  

Змiна в припущеннях Вплив на  

валовi  

страховi зобов’язання Вплив на чистi страховi зобов’язання Вплив на прибуток до оподаткування 

 

Рiвень смертностi/захворювань 10% 1,001,961 1,001,829 (11,367) 

Iнвестицiйний дохiд (0.50%) (987,837) (987,705) 2,757 

Ставка дисконтування (0.40%) 1,058,536 1,058,405 (67,943) 

 

Станом на 31 грудня 2012 року: 

Валовi Перестрахування 

Страховi зобов’язання за страховими договорами з DPF Страховi зобов’язання за страховими 

договорами без DPF Всього страховi зобов’язання за страховими договорами Страховi 

зобов’язання за страховими договорами з DPF Страховi зобов’язання за страховими договорами 

без DPF Всього страховi зобов’язання за страховими договорами 

 

Страхування на випадок смертi 2,803 - 2,803 - - -  

Довiчне страхування 2,276 5,322 7,598 - 161 161  

Страхування на випадок смертi або дожиття 538,307 - 538,307 - - -  

Страхування на випадок дожиття 237,820 - 237,820 - - -  

Додатковi програми страхування життя - 3,246 3,246 - 22 22  

Додатковi програми страхування життя внаслiдок нещасного випадку - 10,861 10,861 - 47 47  

 

Всього страхування життя 781,206 19,429 800,635 - 230 230 

Страховi договори 

Станом на 31 грудня 2012 року  

Змiна в припущеннях Вплив на  

валовi  

страховi зобов’язання Вплив на чистi страховi зобов’язання Вплив на прибуток до оподаткування 

 



Рiвень смертностi/захворювань 10% 810,061 809,832 (9,427)  

Iнвестицiйний дохiд (0.50%) (797,415) (797,185) 3,220 

Ставка дисконтування (0.40%) 886,797 886,567 (86,162)  

 

Станом на 1 сiчня 2012 року: 

Валовi Перестрахування 

Страховi зобов’язання за страховими договорами з DPF Страховi зобов’язання за страховими 

договорами без DPF Всього страховi зобов’язання за страховими договорами Страховi 

зобов’язання за страховими договорами з DPF Страховi зобов’язання за страховими договорами 

без DPF Всього страховi зобов’язання за страховими договорами 

 

Страхування на випадок смертi 1,818 - 1,818 - - -  

Довiчне страхування 1,547 5,501 7,048 - 72 72  

Страхування на випадок смертi або дожиття 423,830 - 423,830 - - -  

Страхування на випадок дожиття 185,780 - 185,780 - - -  

Додатковi програми страхування життя - 2,950 2,950 - 11 11  

Додатковi програми страхування життя внаслiдок нещасного випадку - 9,533 9,533 - 28 28  

 

Всього страхування життя 612,975 17,984 630,959 - 111 111  

Страховi договори 

Станом на 1 сiчня 2012 року  

Змiна в припущеннях Вплив на  

валовi  

страховi зобов’язання Вплив на чистi страховi зобов’язання Вплив на прибуток до оподаткування 

 

Рiвень смертностi/захворювань 10% 639,715 639,603 (8,755)  

Iнвестицiйний дохiд (0.50%) (629,363) (629,252) 1,596 

Ставка дисконтування (0.40%) 685,296 685,185 (54,337)  

 

РИЗИК ЛIКВIДНОСТI 

Аналiз ризику лiквiдностi на основi балансової вартостi фiнансових активiв та зобов’язань 

Компанiї наведений нижче у таблицi: 

Примiтки До 1 року Вiд 1 до  

5 рокiв Всього  

Фiнансовi активи станом на 31 грудня 2013 року  

 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення:  

облiгацiї внутрiшньої державної позики 8 537,497 310,537 848,034 

короткостроковi депозити 8 207,768 - 207,768 

Страхова дебiторська заборгованiсть 9 11,067 - 11,067 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 10 186,238 - 186,238 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1,606 - 1,606 

 

Всього фiнансових активiв 944,176 310,537 1,254,713 

 

Фiнансовi зобов’язання станом на 31 грудня 2013 року  

 

Страхова кредиторська заборгованiсть 13 26,670 - 26,670 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками iз страхування 5 - 5 

Iнша кредиторська заборгованiсть 13 38,346 - 38,346 

 

Всього фiнансових зобов’язань 65,021 - 65,021 

 



Примiтки До 1 року Вiд 1 до  

5 рокiв Всього  

Фiнансовi активи станом на 31 грудня 2012 року  

 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення:  

облiгацiї внутрiшньої державної позики 8 316,921 510,317 827,238 

Страхова дебiторська заборгованiсть 9 7,350 - 7,350 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 10 188,068 - 188,068 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1,379 - 1,379 

 

Всього фiнансових активiв 513,718 510,317 1,024,035 

 

Фiнансовi зобов’язання станом на 31 грудня 2012 року  

 

Страхова кредиторська заборгованiсть 13 28,279 - 28,279 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками iз страхування 14 - 14 

Iнша кредиторська заборгованiсть 13 3,498 - 3,498 

 

Всього фiнансових зобов’язань 31,791 - 31,791 

 

Примiтки До 1 року Вiд 1 до  

5 рокiв Всього  

Фiнансовi активи станом на 1 сiчня 2012 року  

Iнвестицiї, утримуванi до погашення:  

облiгацiї внутрiшньої державної позики 8 259,630 414,695 674,325 

короткостроковi депозити 8 7,500 7,500 

Страхова дебiторська заборгованiсть 9 6,691 - 6,691 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 10 120,054 - 120,054 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1,803 - 1,803 

 

Всього фiнансових активiв 395,678 414,695 810,373 

 

Фiнансовi зобов’язання станом на 1 сiчня 2012 року  

Страхова кредиторська заборгованiсть 13 23,678 - 23,678 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками iз страхування 4 - 4 

Iнша кредиторська заборгованiсть 13 3,322 - 3,322 

 

Всього фiнансових зобов’язань 27,004 - 27,004 

У таблицi нижче наведений аналiз лiквiдностi згiдно з МСФЗ 7. Суми, iнформацiя про якi 

розкривається у цих таблицях, не вiдповiдають даним, наведеним у звiтi про фiнансовий стан, 

оскiльки це подання мiстить аналiз за строками погашення фiнансових зобов’язань, який 

вiдображає залишковi недисконтованi контрактнi потоки грошових коштiв (у тому числi 

майбутню виплату вiдсоткiв), якi не визнаються у звiтi про фiнансовий стан за методом 

ефективної вiдсоткової ставки. 

Примiтки До 1 року Всього  

Фiнансовi зобов’язання станом на 31 грудня 2013 року  

 

Страхова кредиторська заборгованiсть 13 26,670 26,670 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками iз страхування 5 5 

Iнша кредиторська заборгованiсть 13 38,346 38,346 

 

Всього фiнансової кредиторської заборгованостi 65,021 65,021 

Примiтки До 1 року Всього  



Фiнансовi зобов’язання станом на 31 грудня 2012 року  

 

Страхова кредиторська заборгованiсть 13 28,279 28,279 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками iз страхування 14 14 

Iнша кредиторська заборгованiсть 13 3,498 3,498 

 

Всього фiнансової кредиторської заборгованостi 31,791 31,791  

Примiтки До 1 року Всього  

Фiнансовi зобов’язання станом на 1 сiчня 2012 року  

 

Страхова кредиторська заборгованiсть 13 23,678 23,678 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками iз страхування 4 4 

Iнша кредиторська заборгованiсть 13 3,322 3,322 

 

Всього фiнансової кредиторської заборгованостi 27,004 27,004 

 

КРЕДИТНИЙ РИЗИК 

Фiнансовi активи класифiкуються з урахуванням поточних кредитних рейтингiв, присвоєних 

мiжнародними рейтинговими агентствами. Найвищий можливий рейтинг – ААА. Iнвестицiйний 

рiвень фiнансових активiв вiдповiдає рейтингам вiд ААА до ВВВ. Фiнансовi активи з рейтингом 

нижче ВВВ вiдносяться до спекулятивного рiвня. 

Примiтки BBB CCC Не визначено 31 грудня 2013 року 

Всього 

Фiнансовi активи станом на 31 грудня 2013 року  

 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення:  

облiгацiї внутрiшньої державної позики 8 848,034 - - 848,034 

короткостроковi депозити 8 168,690 39,078 - 207,768 

Страхова дебiторська заборгованiсть 9 - - 11,067 11,067 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 10 92,988 47,956 45,294 186,238 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - - 1,606 1,606 

 

Всього фiнансових активiв 1,109,712 87,034 57,967 1,254,713 

 

Примiтки BBB CCC Не визначено 31 грудня 2012 року 

Всього 

Фiнансовi активи станом на 31 грудня 2012 року  

 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення:  

облiгацiї внутрiшньої державної позики 8 827,238 - - 827,238 

Страхова дебiторська заборгованiсть 9 - - 7,350 7,350 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 10 171,501 - 16,567 188,068 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - - 1,379 1,379 

 

Всього фiнансових активiв 998,739 - 25,296 1,024,035 

Примiтки BBB CCC Не визначено 1 сiчня  

2012 року 

Всього 

Фiнансовi активи станом на 1 сiчня 2012 року  

 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення:  

облiгацiї внутрiшньої державної позики 8 674,325 - - 674,325 

короткостроковi депозити 8 7,500 - - 7,500 



Страхова дебiторська заборгованiсть 9 - - 6,691 6,691 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 10 75,524 - 44,530 120,054 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - - 1,803 1,803 

 

Всього фiнансових активiв 757,349 - 53,024 810,373 

 

УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ 

2013 2012 2011 

 

Потрiбний рiвень чистих активiв* 102,925 102,925 102,925 

Наявний рiвень чистих активiв 183,434 179,185 140,357 

* Потрiбний рiвень чистих активiв визначений згiдно з рiшенням ДКЗРРФПУ № 40 вiд 28 серпня 

2003 року. 

Iнформацiя про вимоги до статутного капiталу розкривається у Примiтцi 11. 

 

УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Зобов’язання з капiтальних витрат – Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв i 1 сiчня 2012 року 

Компанiя не мала зобов’язань з капiтальних витрат. 

Зобов’язання за договорами операцiйної оренди – Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за 

договорами операцiйної оренди, у яких Компанiя виступає орендарем, представленi таким чином: 

31 грудня  

2013 року 31 грудня  

2012 року 1 сiчня  

2012 року 

 

Не бiльше одного року 1,023 1,023 1,023 

Бiльше одного року, але не бiльше п’яти рокiв - - - 

Бiльше п’яти рокiв - - - 

 

Всього зобов’язань за договорами операцiйної оренди 1,023 1,023 1,023 

Судовi позови – Час вiд часу у процесi звичайної дiяльностi Компанiї клiєнти та контрагенти 

висувають претензiї до Компанiї. Керiвництво вважає, що Компанiя не понесе iстотних збиткiв та, 

вiдповiдно, жоднi резерви на покриття таких збиткiв не були сформованi у цiй фiнансовiй 

звiтностi, окрiм резервiв, вiдображених у рядку 1520 звiту про фiнансовий стан. 

Оподаткування – Внаслiдок наявностi в українському господарському, зокрема, податковому 

законодавствi, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також внаслiдок 

практики, яка склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi через довiльне 

тлумачення податковими органами рiзних аспектiв господарської дiяльностi, Компанiя, можливо, 

буде змушена визнати додатковi податковi зобов’язання, штрафи та пеню у разi, якщо податковi 

органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва Компанiї. Така 

невизначенiсть може стосуватись оцiнки фiнансових iнструментiв та страхових резервiв. На думку 

керiвництва, Компанiя сплатила усi податковi зобов’язання, тому ця фiнансова звiтнiсть не мiстить 

резервiв на покриття податкових збиткiв. Податкова звiтнiсть залишається вiдкритою для 

перевiрок податковими органами протягом трьох рокiв. 

Станом на 31 грудня 2013 року Компанiя знаходилась у процесi судового спору iз Державною 

податковою iнспекцiєю щодо повернення сплачених додаткових витрат з податку на прибуток за 

нарахованими доходами вiд полiсiв, припинених за несплату, та вiдповiдних сплачених штрафiв. 

 

Пенсiї та пенсiйнi плани – Працiвники отримують пенсiйнi виплати згiдно з пенсiйним 

законодавством України, згiдно з яким роботодавець здiйснює поточнi внески, якi розраховуються 

як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної плати; причому такi виплати робляться у тому 

перiодi, в якому зароблена вiдповiдна зарплата. Працiвники мають право отримувати пенсiї у сумi 

таких накопичених платежiв iз Державного пенсiйного фонду України. Станом на 31 грудня 2013 



та 2012 рокiв Компанiя не мала жодних iнших зобов’язань iз виплати пенсiй, з охорони здоров’я, 

страхових або iнших компенсацiйних виплат перед своїми теперiшнiми або колишнiми 

працiвниками. 

 

ОПЕРАЦIЇ IЗ ЗВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

До зв’язаних сторiн або операцiй iз зв’язаними сторонами, як визначено у МСБО 24 

(переглянутому у 2009 роцi) «Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони», належать: 

а) Фiзична особа або близький родич такої особи є зв’язаною стороною iз суб’єктом 

господарювання, який звiтує, якщо така особа: 

i) контролює суб’єкт господарювання, який звiтує, або здiйснює спiльний контроль над ним;  

ii) має суттєвий вплив на суб’єкт господарювання, який звiтує;  

iii) є членом провiдного управлiнського персоналу суб’єкта господарювання, який звiтує, або 

материнського пiдприємства суб’єкта господарювання, який звiтує. 

б) Суб’єкт господарювання є зв’язаним iз суб’єктом господарювання, який звiтує, якщо 

виконується будь-яка з таких умов: 

i) суб’єкт господарювання та суб’єкт господарювання, який звiтує, є членами однiєї групи (а це 

означає, що кожне материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство пiд 

спiльним контролем є пов’язанi одне з одним);  

ii) один суб’єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством 

iншого суб’єкта господарювання (або асоцiйованого пiдприємства чи спiльного пiдприємства 

члена групи, до якої належить iнший суб’єкт господарювання);  

iii) обидва суб’єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони;  

iv) один суб’єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб’єкта господарювання, а 

iнший суб’єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього суб’єкта 

господарювання;  

v) суб’єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв або 

суб’єкта господарювання, який звiтує, або будь-якого суб’єкта господарювання, який є пов’язаним 

iз суб’єктом господарювання, який звiтує. Якщо суб’єкт господарювання, який звiтує, сам є такою 

програмою виплат, то працедавцi-спонсори також є пов’язаними iз суб’єктом господарювання, 

який звiтує;  

vi) суб’єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної в 

пунктi а);  

vii) особа, визначена в пунктi а)i), має значний вплив на суб’єкт господарювання або є членом 

провiдного управлiнського персоналу суб’єкта господарювання (або материнського пiдприємства 

суб’єкта господарювання). 

 

 

Пiд час розгляду взаємовiдносин кожної можливої зв’язаної сторони особлива увага надається 

змiсту вiдносин, а не тiльки їх юридичнiй формi. Компанiя мала такi залишки за операцiями та 

операцiї iз зв’язаними сторонами станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв i 1 сiчня 2012 року та за 

роки, якi закiнчилися 31 грудня 2013 та 2012 рокiв: 

31 грудня  

2013 року 31 грудня  

2012 року 1 сiчня  

2012 року 

Активи вiд та зобов'язання перед зв'язаними сторонами  

 

Страхова та iнша дебiторська заборгованiсть  

Iншi пов’язанi сторони 56 37 37 

 

Iншi забезпечення  

Провiдний управлiнський персонал 61 164 258 

 



2013 2012 

 

Чистi заробленi страховi премiї  

Провiдний управлiнський персонал 22 17 

 

Страховi премiї, переданi у перестрахування  

Iншi пов’язанi сторони 1,783 1,067 

 

Адмiнiстративнi витрати  

Провiдний управлiнський персонал 3,092 7,153 

 

ПОЛIТИЧНА КРИЗА 

Починаючи iз листопада 2013 року, Україна знаходиться у станi полiтичних та економiчних 

потрясiнь. Українська гривня девальвувала щодо основних свiтових валют, i для пiдтримання 

стабiльностi економiки необхiдне iстотне зовнiшнє фiнансування. Нацiональний банк України, 

разом з iншими заходами, запровадив тимчасовi обмеження стосовно операцiйної обробки 

банками клiєнтських платежiв та на придбання iноземної валюти на мiжбанкiвському ринку. У 

лютому 2014 року суверенний кредитний рейтинг України було понижено, i вiн досяг рiвня CCC iз 

негативним прогнозом. 

У лютому 2014 року Парламент України проголосував рiшення щодо вiдновлення дiї Конституцiї 

2004 року та вiдставку чинного Президента. Новi президентськi вибори призначенi на травень 

2014 року, i був сформований перехiдний уряд. У березнi 2014 року Крим, автономний регiон у 

складi України, був фактично анексований Росiйською Федерацiєю. Подальший розвиток 

полiтичної ситуацiї на разi неможливо передбачити, i вона може негативно вплинути на економiку 

України. 

 

ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ 

Станом на 31 грудня 2013 року Компанiя не мала суттєвих довгострокових активiв, що 

знаходились у Криму, автономному регiонi у складi України, який був фактично анексований 

Росiйською Федерацiєю пiсля кiнця року. У 2013 роцi доходи Компанiї вiд реалiзацiї у Криму, не 

були суттєвими. Вплив цих подiй на активи i операцiйну дiяльнiсть Компанiї у Криму неможливо 

достовiрно визначити станом на дату випуску цiєї фiнансової звiтностi.  

Пiсля 31 грудня 2013 року на Загальних зборах акцiонерiв Компанiї були затвердженi i оголошенi 

до виплати власникам повнiстю оплачених акцiй дивiденди у сумi 4.38 гривнi за акцiю (загальна 

сума дивiдендiв склала 36,065 тисяч гривень). 

Продовження тексту приміток 

Продовження тексту приміток 

Продовження тексту приміток 


