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Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм №4028 видане рішення Аудиторської палати України

№182/10 від 27 вересня 2007 року

Вих. №2013 - 1 - 104 від 25.03.2012р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо фінансових звітів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» 
за 2012 рік

Акціонерам і Правлінню
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма «АленАудит»

Код ЄДРПОУ 35281710
Місцезнаходження: м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7
Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом 

Дніпродзержинської міської ради 
Дніпропетровської області 06.08.2007р. 
Свідоцтво про державну реєстрацію 
юридичної особи серія А00 №659400.

Номер та дата видачі Свідоцтва про 
внесення в Реєстр аудиторських фірм та 
аудиторів, які надають аудиторські
послуги

зареєстроване за №4028 згідно рішення 
Аудиторської палати України №182/10 від 
27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва-  
до 06 вересня 2017 року.

Номер та дата видачі Свідоцтва про 
внесення до Реєстру аудиторів, які 
можуть проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ, що надають послуги 
на ринку цінних паперів, видане рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (лише для фінансових 
установ, що здійснюють діяльність на 
ринку цінних паперів)

серії АВ №000142, видане 16.10.2012 року 
відповідно до Рішення НКЦПФР від 
16.10.2012 року №1475. Термін дії 
свідоцтва -  до 06 вересня 2017 року.

Керівник Іонова Олена Вікторівна
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Інформація про аудитора Сертифікат аудитора №006311 серії А, 
виданий згідно рішення Аудиторської 
палати України №181/1 від 20.07.2007р. 
Термін дії сертифікату -  до 20.07.2017 року.

Контактний телефон (056)7448914. оІГісе(а),аІепаи<Іії. сот. иа
Дата і номер договору на проведення
аудиту

Договір №51-2013-А від 05.03.13 року

Дата початку та дата закінчення
проведення аудиту

Початок проведення аудиту -  05.03.201 Зр; 
Закінчення проведення аудиту -  
25.03.2013р.

Основні відомості про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО 
СТРАХУВАННЯ»
Повна назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» (далі -  Товариство)
Місцезнаходження: 49027, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, 

проспект Карла Маркса, будинок 22
Код ЄДРПОУ 36018520
Дата державної реєстрації 08.07.2008р. №1 070 102 0000 033660, Виписка з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців серії ААБ №484013 видана 
23.06.11р.. Місце проведення реєстраційної дії -  
Виконавчий комітет Дніпропетровської міської Ради.

Види діяльності за КВЕД-2010: 65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя;
65.20 - Перестрахування;
66.21 - Оцінювання ризиків та завданої шкоди;
66.22 - Діяльність страхових агентів і брокерів;
66.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері страхування 
та пенсійного забезпечення

Голова Правління Швець Леонід Анатолійович
Контактний телефон: (056) 373-83-34

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» (далі - Товариство), що включає баланс 
станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіти про рух грошових 
коштів та власний капітал за фінансовий рік, що минув на зазначену дату та примітки до 
фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне 
подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІУ (зі змінами та 
доповненнями), Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням 
особливостей переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності, що визначені у 
Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету міністрів 
України від 28.02.2000р. N 419, Листі Національного банку України, Міністерства 
фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011р. N 12-208/1757- 
14830. N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702, та за такий внутрішній контроль, який 
управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
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Відповідальність незалежного аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних 
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження 
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 
шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи 
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом 
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які 
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку 
відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених 
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої 
умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Товариством у звітному періоді здійснено розрахунок резерву незароблених премій за 
методом, визначеним Законом України "Про страхування", а саме: величина резервів 
незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від часток 
надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), з відповідних 
видів страхування у кожному місяці з попередніх дев'яти місяців (розрахунковий період). 
В той же час зазначений метод не в повній мірі відповідає вимогам Міжнародних 
стандартів фінансової звітності.
Ми вважаємо, що застосування Товариством методу розрахунку резерву незароблених 
премій, за яким резерв визначається за кожним договором як добуток частки надходжень 
суми страхового платежу (страхової премії, страхового внеску), та результату, отриманого 
від ділення строку дії договору, який ще не минув на дату розрахунку (у днях), на весь 
строк дії договору (у днях), дозволило би надати більш відповідну інформацію щодо 
фінансового стану та результатів діяльності Товариства.

Умовно-позитивна думка
На нашу думку за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі 
«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» станом на 31 грудня 2012р. та його 
фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, 
відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 
від 16.07.1999 №996-ХІУ (зі змінами та доповненнями), Міжнародних стандартів 
фінансової звітності з урахуванням особливостей переходу на Міжнародні стандарти 
фінансової звітності, що визначені у Порядку подання фінансової звітності, 
затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000р. N 419, та Листі 
Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби 
статистики України від 07.12.2011р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4- 
07/702.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої 
обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
19.12.2006 №1528 «Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР
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при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку» 
та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 N 1360 
«Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації 
емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)»

1. Активи

Станом на 31.12.2012р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2012 
року збільшились на 9,47% і відповідно складають 66489 тис. грн.

Збільшення активів відбулося в основному за рахунок збільшення поточних фінансових 
інвестицій на 16692 тис.грн, до рівня 64812 тис.грн та зменшення іншої поточної 
дебіторської заборгованості на 11856 тис.грн, до рівня 504 тис.грн.

Па нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в цілому 
розкрита повно та в основному у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової
звітності.

2. Зобов'язання

Станом на 31.12.2012р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 
2012р. збільшились на 499 тис.грн до рівня 589 тис. грн.

Збільшення зобов'язань відбулось за рахунок збільшення суми відстрочених податкових 
зобов’язань на 494 тис.грн, до рівня 584 тис.грн та збільшення кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги на 5 тис.грн.

За винятком впливу на величину зобов’язань питання, про яке йдеться у аудиторському 
висновку, на нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація за видами 
зобов’язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності.

3. Власний капітал

За винятком впливу на величину власного капіталу питання, про яке йдеться у 
аудиторському висновку, на нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація 
про власний капітал в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.
Таблиця 1.

Стаття Залишок на кінець року, тис.грн.
Статутний капітал 60500
Резервний капітал 1
Нерозподілений прибуток 5336

Зростання власного капіталу, відбулось за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку 
поточного року на 5193 тис.грн.

4. Вартість чистих активів

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 
Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2012р. становить 
65837 тис.грн.
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Вартість чистих активів визначено у урахуванням «Методичних рекомендацій щодо 
визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» (схвалені Рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485).

5. Сплата статутного капіталу

Відповідно діючій редакції Статуту (дата реєстрації 07.12.2011р., номер державної 
реєстрації 12241050008052699) статутний капітал Товариства становить 60 500 000,00 
гривень (шістдесят мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 копійок). Статутний капітал 
Товариства поділений на 605 000 (шістсот п’ять тисяч) штук простих іменних акцій 
номінальною вартістю 100 (сто) гривень 00 копійок за 1 (одну) акцію.

Статутний капітал Товариства станом на 31 грудня 2012 року сплачений в повному обсязі. 
Протягом поточного року Товариством не проводилось розміщення акцій.
Протягом звітного періоду збільшення статутного капіталу не проводилося.

6. Фінансовий результат за звітний період

За 2012 рік Товариством отримано доходів у сумі 14055 тис. грн., які складаються з інших 
доходів, а саме доходів за операціями з реалізації фінансових інвестицій -  13730 тис.грн, 
інших фінансових доходів -  146 тис.грн, чистого доходу від надання послуг страхування -  
125 тис.грн та інших операційних доходів -  54 тис.грн.

Витрати Товариства за 2012 рік складають 8862 тис. грн.
Основними складовими витрат є інші витрати, а саме витрати за операціями з цінними 
паперами -  7922 тис.грн, адміністративні витрати -  432 тис.грн, витрати на збут -  6 
тис.грн.
Сума податку на прибуток від звичайної діяльності Товариства складає -  8 тис.грн, а сума 
податку з надзвичайного прибутку складає -  494 тис.грн.

На нашу думку, за винятком впливу на фінансовий результат питання, про яке йдеться у 
аудиторському висновку, інформація щодо елемента фінансової звітності Товариства 
«обсяг чистого прибутку(збитку)» за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, у всіх 
суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
За результатами фінансово-господарської діяльності 2012 року Товариство має чистий 
прибуток у сумі 5193 тис.грн.

Інша інформація

7. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку станом на звітну дату не 
визначені вимоги щодо ліквідності професійних учасників фондового ринку (крім 
торговців цінними паперами).

8.1. Протягом 2012 року випуск власних цінних паперів Товариством не здійснювався.
8.2. Станом на 31 грудня 2012 року зобов'язання за борговими та іпотечними цінними 
паперами у Товариства відсутні.

9. Протягом 2012 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

10. Станом на 31 грудня 2012 року Товариство не має в управлінні активів недержавних 
пенсійних фондів.
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11. На нашу думку відсутні суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, що 
підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та 
подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

12. За результатами проведених нами процедур аудитором не ідентифіковані ризики 
суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

13. Інформація за ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".
За даними Товариства протягом 2012 року не відбувалися дії, що можуть вплинути на 
фінансово-господарський стан Товариства, визначені частиною першою статті 41 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок».

14. Інформація щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів 
товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України 
"Про акціонерні товариства".

На нашу думку прийняття рішення про виконання значного правочину протягом звітного 
періоду здійснювалося Товариством у відповідності до вимог Закону України "Про 
акціонерні товариства". За даними Товариства протягом 2012 року Товариством виконано 
наступні значні правочини:

Таблиця 2.
№
п/п

Зміст
значного

правочину

Зміст інформації Сума значного 
правочину, 

відсоток вартості 
активів за даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності

Орган Товариства, що 
прийняв рішення про 

вчинення значного 
правочину

1 Купівля- 
продаж ЦП

Купівля цінних паперів 10000000,00;
16,46%

Загальні збори

15. На нашу думку стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього 
контролю Товариства в суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України "Про 
акціонерні товариства».

Виконавчий директор ТОВ АФ «АленАудит»

25.03.2012р.

О.В. Іонова
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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2012 12 31

Підприємство Публічне акціонерне товариство «Джерело страхування» за ЄДРПОУ 36018520
Територія Дніпропетровська область за КОАТУУ 1210136900
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ
Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників 
Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса

7

Пр.Карла Маркса буд.22 м.Дніпропетровськ, Дніпропетровський район, 
Дніпропетровська обл.., 49027

Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

БАЛАНС
на 31 грудня 2012 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код
рядка

На
01.01.2011

На
31.12.2011

На
31.12.2012

і 2 4 5 б
1. Необоротні активи

Нематеріальні активи: - - -

залишкова вартість 010 - 38 111
первісна вартість 011 - 45 142
накопичена амортизація 012 - (7) (31)

Незавершені капітальні інвестиції 020 - - -

Основні засоби:
залишкова вартість 030 - 12 12
первісна вартість 031 - ЗО 35
знос 032 - (18) (23)

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 - - -

інші фінансові інвестиції 045 - - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - - -

Інвестиційна нерухомість
справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - - -

первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - - -

знос інвестиційної нерухомості 057 - - -

Відстрочені податкові активи 060 - - -

Гудвіл 065 - - -

Інші необоротні активи 070 - - -

Усього за розділом І 080 - 50 123
II. Оборотні активи

Виробничі запаси 100 - - -

Поточні біологічні активи 110 - - -

Незавершене виробництво 120 - - -

Готова продукція 130 - - -

Товари 140 - - -

Векселі одержані 150 - - -

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: - - -

чиста реалізаційна вартість 160 - - -

первісна вартість 161 - - -

резерв сумнівних боргів 162 - - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 - - 4
за виданими авансами 180 45 - 1
з нарахованих доходів 190 - 1 9
із внутрішніх розрахунків 200 - - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 8483 12360 504
Поточні фінансові інвестиції 220 - 48120 64812
Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 - 206 1036
в іноземній валюті 240 - - -

Інші оборотні активи 250 - - -

Усього за розділом II 260 8528 60687 66366
III. Витрати майбутніх періодів 270 - - -

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 - - -

Баланс 280 8528 60737 66489



Пасив
Код На На На

рядка 01.01.2011 31.12.2011 31.12.2012
1 2 3 4 5

1. Власний капітал
Статутний капітал 300 8500 60500 60500
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 - -
Інший додатковий капітал 330 - -
Резервний капітал 340 - 1 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (35) 143 5336
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Усього за розділом 1 380 8465 60644 65837

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 - -
Страхові резерви 415 - 3 63
Цільове фінансування 420 - -
Усього за розділом II 430 - 3 63

III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 - - . '
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов'язання 460 - 90 584
Інші довгострокові зобов'язання 470 - -
Усього за розділом III 480 - 90 584

IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 - - 5
Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 - - '
з бюджетом 550 - -
з позабюджетних платежів 560 - -
зі страхування 570 - -
з оплати праці 580 3 -
з учасниками 590 - -
із внутрішніх розрахунків 600 - - ____________іі
зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття 605 - - -

Інші поточні зобов'язання 610 60 -
Усього за розділом IV 620 63 - 5

V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 8528 60737 66489

Керівник

Головний бухгалтер



Додаток
до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку З

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство
ПАТ "Джерело Страхування"
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ

Орган державного управління
за СПОДУ

Організаційно-правова 
форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ
Вид економічної діяльності інші види страхування, крім страхування за КВЕД

життя
Складено (зробити позначку "ч" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Одиниця виміру: тис. грн.

за
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Рік 2012 р.
Форма N2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника
Код

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період
1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

010 222 9

Податок на додану вартість 015 ( - ) ( - )
Акцизний збір 020 ( - ) ( - )

025 ( - ) ( - )
Інші вирахування з доходу 030 ( 97 ) ( 6 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 035 125 3
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робіт, послуг) 040 ( - ) ( - )
Валовий:
прибуток 050 125 3
збиток 055 ( - ) ( - )

Інші операційні доходи 060 54 -
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок 
сільськогосподарської діяльності

061

Адміністративні витрати 070 ( 432 ) ( 209 )
Витрати на збут 080 ( 6 ) ( - )
Інші операційні витрати 090 ( - ) ( 4 )

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок 
сільськогосподарської діяльності

091

Фінансові результати від операційної діяльності: 
прибуток 100
збиток 105 ( 259 ) ( 210 )

Доход від участі в капіталі 110 - -

Інші фінансові доходи 120 146 47
Інші доходи 1 130 13730 28164
Фінансові витрати 140 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 150 ( - ) ( - )

Q



1 2 3 4
Інші витрати 160 ( 7922 ) ( 27732
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 - -

Фінансові результати від звичайної діяльності 
до оподаткування: 

прибуток 170 5695 269
збиток 175 ( - ) ( -
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток 
від переоцінки необоротних активів та гру пи вибуття 
унаслідок припинення діяльності 176
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття 
унаслідок припинення діяльності 177 ( - ) ( -

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 8 -
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
прибуток 190 5687 269
збиток 195 ( - ) ( -

Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205 ( - ) (

Податки з надзвичайного прибутку 210 494 90
Частка меншості 215 - -
Чистий:
прибуток 220 5193 179
збиток 225 ( - ) ( -

Забезпечення матеріального заохочення 226 - -
3 рядка  130 граф а  3 Д охід , п о в 'я зан и й  з б л а го д ій н о ю  д о п о м о го ю  (1 3 1 ) -

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙГІИХ ВИТРАТ

Найменування показника
Код

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період
1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 2 2
Витрати на оплату праці 240 189 48
Відрахування на соціальні заходи 250 70 17
Амортизація 260 28 25
Інші операційні витрати 270 149 121
Разом 280 438 213

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті
Код

рядка
За звітний 

період
За попередній 

період
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

320 - -

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

Керівник ... ї й ® Швець Леонід Анатолійович
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Додаток
до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 4

Підприємство
ПАТ "Джерело Страхування"

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

Організаційно-правова

форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності інші види страхування, крім страхування життя

Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ 

за КОАТУУ

за КОПФГ 

заКВЕД

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за Рік 2012 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період
За аналогічний 

період
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 176 5
Погашення векселів одержаних 015 - -
Покупців і замовників авансів 020 33 3
Повернення авансів 030 - -
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 1 -
Бюджету податку на додану вартість 040 - -
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів)

045 “ “

Отримання субсидій, дотацій 050 - -
Цільового фінансування 060 - -
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 - -
Інші надходження 080 53 -

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 177 ) ( 70 )
Авансів 095 ( - ) ( 3 )
Повернення авансів 100 ( - ) ( 2 )
Працівникам 105 ( 153 ) ( 42 )
Витрат на відрядження ПО ( 6 ) ( 5 )
Зобов'язань з податку' на додану вартість 115 ( - ) ( - )
Зобов'язань з податку' на прибуток 120 ( 8 ) ( - )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 76 ) ( 19 )
Зобов'язань з інших податків і зборів 
(обов'язкових платежів)

130 ( з і  ) ( 56 )

Цільових внесків 140 ( - ) ( - )



1 2 3 4
Інші витрачання 145 ( - ) ( -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 (188) (189)
Рух коштів від надзвичайних подій 160 - -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -188 -189
II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Реалізація:

фінансових інвестицій 180 19'574 13'180
необоротних активів 190 - -
майнових комплексів 200 - -

Отримані:
відсотки 210 146 _

дивіденди 220 - -
Інші надходження 230 - -
Придбання: 

фінансових інвестицій 240 ( 18'600 ) ( 64755
необоротних активів 250 ( Ю2 ) ( ЗО
майнових комплексів 260 ( - ) ( -

Інші платежі 270 ( - ) ( -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 1 '018 (5Г605)
Рух коштів від надзвичайних подій 290 - -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 1 '018 (51'605)
III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження власного капіталу 310 - 52'000
Отримані позики 320 - -
Інші надходження 330 - -
Погашення позик 340 ( - ) ( -
Сплачені дивіденди 350 ( - ) ( -
Інші платежі 360 ( - ) ( -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 - 52'000
Рух коштів від надзвичайних подій 380 - -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 - 52'000
Чистий рух коштів за звітний період 400 830 206
Залишок коштів на початок року 410 206 -
Вплив зміни вшпотних курсів на залишок коштів 420 - -
Залишок коштів на кінець року 430 Г036 206

Керівник

Головний бухгалтер



до положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 5

Підприємство: ПАТ "Джерело Страхування"
Територія: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Орган державного управління:
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство 

Вид економічної діяльності: інші види страхування, крім страхування життя

Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 
Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про власний капітал 
за Рік 2012 р.

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ 
за СПОДУ 
за КОПФГ 
за КВЕД

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття К
0
д

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений

капітал

Інший
додатковий

капітал

Резервний
капітал

Нерозподі
лений

прибуток

Неопла-
чений

капітал

Вилучений
капітал

Накопи
чена

курсова
різниця

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1 11
Залишок на початок 
року 010 60500 1 5 60506
Коригування:
Зміна облікової 
політики 020
Виправлення помилок 030 - - - - - - - - - -

Інші зміни 040 - - - - - 138 - - - 138
Скоригований зали
шок на початок року 050 60500 1 143 60644
Переоцінка активів:
Дооцінка основних 
засобів 060
Уцінка основних 
засобів 070 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - )



У цінка незавершеного 
будівництва 090 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - )
Дооцінка немате
ріальних активів 100 . . . _ _ _ _ _ _

Уцінка немате
ріальних активів ПО ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

Використання дооцінки 
необоротних активів

120 - ” “ - “ “ “ “ "

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 130 5193 5193
Розподіл прибутку:
Виплати власникам 
(дивіденди) 140 ( - ) ( - )
Спрямування прибутку 
до статутного капіталу 150 . ( - ) . _ _ _

Відрахування до 
резервного капіталу 160 . ( - ) . _ _ _

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до 
законодавства 170
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 . . _ _

Погашення заборго
ваності з капіталу 190 . _

Сума чистого прибутку 
на створення 
спеціальних (цільових) 
фондів 200
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 . _

Перепродаж викуп
лених акцій (часток) 220 .

_Анулювання внкуплс-

_ - - ( - )



1 2 3 4 5 6 7 8
'

9 10 10 11
Вилучення частки в 
капіталі 240 ( - ) _ _ - _

( - )
Зменшення номіналь
ної вартості акцій 250 ( - ) _ - - _

( - )
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодо
ваних збитків 260 ( - ) ( - )
Безкоштовно отримані 
активи 270 _ _ _ _ _ .

Інші зміни 280 - - - - - - - - - -

Разом змін в капіталі 290 - - - - - 5193 - - - 5193
Залишок на кінець 
року

300 60500 “ “ 1 5336 _ - 65837

Керівник

Головний бухгалтер

Швець Леонід Анатолійович
(прізвище)

Омельницька Ірина Григорівна
(прізвище)



Публічне акціонерне товариство «Джерело страхування»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року
(в тисячах гривень)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

а) повна назва -  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» (далі -  
Компанія);

б) код за ЄДРПОУ - 36018520;

в) місцезнаходження -  49027 м. Дніпропетровськ проспект Карпа Маркса,22;

г) дата державної реєстрації -  09 липня 2008р.;

ґ) основні види діяльності відповідно до установчих документів:
- інші види страхування, крім страхування життя;
- перестрахування;
- оцінювання ризиків та завданої шкоди;
- діяльність страхових агентів і брокерів;
- інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

д) чисельність працівників на звітну дату -  6 штатних працівника та 1 працюючий за сумісництвом;

е) номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій на здійснення страхової діяльності:
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування фінансових 
ризиків серії АВ №584796, дата видачі -  04.08.серпня 2011 року, строк дії ліцензії з ЗО жовтня 
2008 року - безстрокова;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування майна (крім 
залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших 
видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу) серії АВ №584797, дата 
видачі -  04 серпня 2011 року, строк дії ліцензії з ЗО жовтня 2008 року - безстрокова;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування цивільної 
відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізників) 
серії АВ №584798, дата видачі -  04 серпня 2011 року, строк дії ліцензії з ЗО жовтня 2008 року
- безстрокова;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування від 
нещасних випадків серії АВ №594316, дата видачі -  17 лютого 2012 року, строк дії ліцензії з 
26 січня 2012 року - безстрокова;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного медичне страхування 
(безперервне страхування здоров”я) серії АВ №594317, дата видачі -  17 лютого 2012 року, 
строк дії ліцензії з 26 січня 2012 року - безстрокова;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування здоров'я на 
випадок хвороби серії АВ №594318, дата видачі -  17 лютого 2012 року, строк дії ліцензії з 26 
січня 2012 року - безстрокова;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування наземного 
транспорту (крім залізничного) серії АВ №594319, дата видачі -  17 лютого 2012 року, строк 
дії ліцензії з 26 січня 2012 року - безстрокова;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування вантажів та 
багажу (вантажобагажу) серії АВ №594320, дата видачі -  17 лютого 2012 року, строк дії 
ліцензії з 26 січня 2012 року - безстрокова;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування від вогневих 
ризиків та ризиків стихійних явищ серії АВ №594321, дата видачі -  17 лютого 2012 року, 
строк дії ліцензії з 26 січня 2012 року - безстрокова;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування медичних 
витрат серії АВ №594322, дата видачі -  17 лютого 2012 року, строк дії ліцензії з 26 січня 
2012 року - безстрокова;
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2.1. Загальні положення

Фінансова звітність складена на основі принципу історичної собівартості з використанням принципу 
нарахування та представлена в валюті Гривня. Обрана облікова політика за кожним МСФО, 
котрий допускає вибір облікової політики, розкривається у відповідних розділах Приміток до 
фінансової звітності.

2.2. Твердження про відповідність

За виключенням неподання порівняльної інформації, дана фінансова звітність підготовлена 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, які включають Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку та інтерпретації, опубліковані Радою з Міжнародних стандартів фінансової і 
Комітетом з інтерпретації Міжнародної фінансової звітності.

2.3. Використання оцінок і припущень

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які впливають на 
відображення в звітності сум активів і зобов'язань, та на розкриття інформації про потенційні 
активи і зобов'язання на дату складання звіту про фінансовий стан. Фактичні результати можуть 
відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки періодично переглядаються, і у разі необхідності 
проведення коригувань, такі зміни відображаються у складі фінансових результатів за період, коли 
про них стає відомо.

2.4. Функціональна валюта і валюта представлення фінансової звітності

Компанія веде свої бухгалтерські записи в українській гривні, як того вимагають Національні 
стандарти бухгалтерського обліку. Ґрунтуючись на економічній суті операцій і обставинах 
діяльності, Компанія визначила українську гривню як функціональну валюту. Виходячи з цього, 
операції в інших валютах, аніж гривня, розглядаються як операції в іноземних валютах.
Валютою представлення фінансової звітності також визначено гривню.

2.5. Припущення про функціонування Компанії в найближчому майбутньому

В найближчому майбутньому на господарську діяльність Компанії чинитиме вплив нестабільність 
економіки в країні, досвід, історія розвитку та напрацьована база постійних корпоративних клієнтів 
дозволяє чекати притоку грошових коштів. Тому фінансова звітність Компанії підготовлена 
виходячи з припущення про її функціонування в майбутньому, яке припускає реалізацію активів і 
виконання зобов'язань в ході звичайної діяльності.
Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум активів, які 
були б необхідні, якби Компанія була неспроможна продовжувати свою діяльність в майбутньому, і 
якби вона реалізовувала свої активи не в ході звичайної діяльності.

2.6. Умови ведення діяльності в Україні

Невизначеність політичних, юридичних, податкових і нормативно-законодавчих умов 
функціонування може вплинути на розмір прибутку Компанії.

2. ОСНОВИ ПО ДАННЯ ІНФ ОРМ АЦІЇ



2.7. Перше застосування МСФЗ

Перше застосування МСФЗ відбулося на 01 Січня 2011 року:

'
Стаття ПСБО

Вплив 
переходу на 

МСФЗ
МСФЗ

Актив
Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість - - -

первісна вартість - - -

накопичена амортизація - - -

Основні засоби:

залишкова вартість - - -

первісна вартість - - -

знос - - -

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість - - -

первісна вартість - - -

накопичена амортизація - - -

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств - - -

інші фінансові інвестиції - - -

Довгострокова фінансова заборгованість - - -

Інша довгострокова заборгованість - - -

Довгострокова дебіторська 
заборгованість - - -

Відстрочені податкові активи - - -

Інші необоротні активи - - -

Гудвіл - - -

Усього необоротних активів - - -

Оборотні активи
Виробничі запаси - - -

Поточні біологічні активи - - -

Незавершене виробництво - - -

Готова продукція - - -

Товари - - -

Векселі одержані - - -

Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість - - -

первісна вартість - - -
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резерв сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками:

з бюджетом - - -

за виданими авансами - 45 45

з нарахованих доходів - - -

із внутрішніх розрахунків - - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 8483 - 8483

Поточні фінансові інвестиції - - -

Грошові кошти та їх еквіваленти: - - -

в національній валюті - - -

у тому числі в касі - - -

в іноземній валюті - - -

Інші оборотні активи - - -

Активи, класифіковані як утримувані для 
продажу - - -

Усього оборотних активів 8483 45 8528

Витрати майбутніх періодів 45 (45) -

Баланс 8528 - 8528

Пасив

Власний капітал

Статутний капітал 8500 - 8500

Пайовий капітал - - -

Додатковий вкладений капітал - - -

Інший додатковий капітал - - -

Резервний капітал - - -

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) (35) - (35)

Неоплачений капітал - - -

Вилучений капітал - - -

Усього власний капітал 8465 - 8465

Забезпечення

Забезпечення виплат персоналу - - -

Інші забезпечення - - -

Сума страхових резервів - - -

Сума часток перестраховиків - - -

Усього забезпечення - - -

Довгострокові кредити банків - - -

Інші довгострокові фінансові 
зобов'язання - - -

Відстрочені податкові зобов'язання - - -

Довгострокові забезпечення - - -

Інші довгострокові зобов'язання - - -

Усього довгострокових зобов'язань - - -
13



Поточні зобов'язання - - -

Короткострокові кредити банків - - -

Поточна заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями - - -

Векселі видані - - -
Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги - - -

Зобов'язання з одержаних авансів - - -

Інші ф інансові зобов'язання зобов'язання - - -

з бюджетом - - -

з позабюджетних платежів -

зі страхування - - -
з оплати праці 3 - 3
з учасниками - - -

із внутрішніх розрахунків - - -
Інші поточні зобов'язання 60 - 60

Зобов'язання, прямо пов'язані з активами, 
класифікованими як утримувані для 
продажу

Усього поточних зобов'язань 63 - 63
Доходи майбутніх періодів - - -
Баланс 8528 _ 8528
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3.1. Основні засоби

Основні засоби при первісному визнанні відображаються в обліку по первісній вартості, вартість 
яких перевищую 2500,00 грн. Первісна вартість основних засобів складається з вартості їх 
придбання, включаючи податки при придбанні, що не відшкодовуються Компанії, а також витрати, 
пов’язані з доставкою основних засобів та доведенням їх до стану, у якому вони придатні для 
використання.
Після первісного визнання, основні засоби відображаються по собівартості, за вирахуванням 
накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності.
Заміни та поліпшення, котрі суттєво збільшують строк служби активів, капіталізуються, а витрати на 
поточне обслуговування і ремонти відображаються у складі витрат поточного періоду.
Капітальні інвестиції включають витрати на реконструкцію і придбання основних засобів. 
Капітальні інвестиції на дату балансу відображаються по собівартості з врахуванням будь-яких 
накопичених збитків від зменшення корисності.
Списання основних засобів відбуваються при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не 
очікується отримання економічних вигід від використання або вибуття даних активів. Прибутки або 
збитки, що виникли в результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими 
надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу), включаються у звіт про сукупний дохід 
за звітний рік, в якому актив був списаний.

3.2. Амортизація основних засобів

Амортизацію активу Компанія розпочинає, коли він стає придатним для використання, тобто коли 
він доставлений до місця розташування і приведений до стану, придатного до експлуатації 
способом, визначеним управлінським персоналом. Нарахування амортизації розпочинається з 
місяця, наступного за місяцем, в якому такий актив став доступним для використання.
Амортизація основних засобів нараховується з використанням прямолінійного методу. Для груп 
основних засобів застосовуються наступні строки корисного використання:

3. ОСНОВНІ П РИНЦ ИПИ О БЛІКО ВО Ї ПОЛІТИКИ

Автомобілі 60 місяців
Будівлі 240 місяців
Офісне обладнання 60 місяців
Комп" ютерне обладнання 60 місяців

Капітальні поліпшення орендованого майна амортизуються в строки, встановлені для відповідної 
групи основних засобів. Орендовані на умовах фінансового лізингу основні засоби капіталізуються 
та амортизуються в зазначеному вище порядку. Строк амортизації не перевищує строку 
використання основних засобів.

3.3. Зменшення корисності активів

У відповідності до МСФО 36 «Зменшення корисності активів» Компанія здійснює аналіз вартості 
основних засобів з точки зору зменшення їх корисності кожен раз, коли минувші події або зміна 
обставин вказує, що відшкодовування суми активу менше його балансової вартості, то балансова 
вартість зменшується до відшкодованої величини активу. Це зменшення являється збитком від 
знецінення. При цьому відшкодована вартість активу дорівнює більшій з двох величин: чистій ціні 
реалізації або цінності використання. Сума очікуваного відшкодування визначається для кожного 
активу або, якщо це неможливо, для одиниці, що генерує грошові засоби.

3.4. Нематеріальні активи

Нематеріальний актив -  немонетарний актив, що не має фізичної субстанції та може бути 
ідентифікований.
Первісна вартість нематеріальних активів складається з вартості їх придбання, включаючи податки 
при придбанні, що не відшкодовуються Компанії, а також будь-які витрати по приведенню активу в 
робочий стан для використання за призначенням.
Амортизація розпочинається з того моменту, коли даний актив стає доступним для використання. 
Амортизація припиняється на більш ранню з двох дат: на дату класифікації даного активу як
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призначеного для продажу відповідно до МСФЗ 5 «Довгострокові активи, призначені для продажу, і 
припинена діяльність» або на дату припинення його використання. Використовується 
прямолінійний метод нарахування амортизації нематеріальних активів. Нарахування амортизації 
розпочинається з місяця, наступного за місяцем, в якому нематеріальні активи стали доступними 
для використання.
Строк корисного використання для нематеріальних активів -  60 місяців.

3.5. Запаси

Первісна вартість запасів включає всі витрати на придбання, переробку та інші витрати, необхідні 
для приведення запасів в стан, придатний для використання.
При списанні запасів у виробництво, продажу або іншому вибуттю, приймається метод оцінки 
середньозваженої вартості.
Після первісного визнання запаси оцінюються по найменшій з двох величин: собівартості або 
чистій вартості реалізації.

3.6. Фінансові інструменти 

Фінансові інструменти
Компанія визнає фінансові активи і фінансові зобов'язання в своєму Звіті про фінансовий стан тоді і 
тільки тоді, коли вони стають стороною контрактних зобов'язань, предметом яких є передача прав 
на такі фінансові інструменти. Фінансові активи і зобов'язання визнаються на дату здійснення 
операції.
Фінансові активи
Згідно МСФО 39 «Фінансові інструменти: визнання і оцінка», фінансові активи розділяються на 
наступні чотири категорії: фінансові активи, які переоцінюються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток; позики і дебіторська заборгованість; інвестиції, які утримуються до погашення, 
і фінансові активи, призначені для продажу. Первинне визнання фінансових активів здійснюється 
за справедливою вартістю. У випадку, якщо придбання фінансових активів не є інвестицією, що 
переоцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, справедлива вартість 
фінансового активу збільшується на витрати по операції, прямо пов'язаній з придбанням або 
випуском цього фінансового активу.
Компанія класифікує фінансові активи безпосередньо після первинного визнання і переглядає 
встановлену класифікацію в кінці кожного фінансового року.
Всі операції купівлі або продажу фінансових активів на «стандартних умовах» визнаються на дату 
укладення угоди, тобто на дату, коли Компанія бере на себе зобов'язання купити актив. Операції 
купівлі або продажу на «стандартних умовах» -  це купівля або продаж фінансових активів, які 
вимагають постачання активу в строк, встановлюваний законодавством або правилами, 
прийнятими на певному ринку.
Позики і дебіторська заборгованість
Позики у звітному році Компанія не отримувала. Дебіторська заборгованість визнається активом, 
якщо існує ймовірність отримання Компанією майбутніх економічних вигод та може бути достовірно 
визначена її сума. На звітну дату у Компанії існує стандартна дебіторська заборгованість -  така, що 
не викликає сумнівів у здатності дебітора погасити заборгованість вчасно і в повному обсязі та 
обліковується на балансі Компанії протягом прийнятого терміну,
Знецінення фінансових активів
На кожну дату складання фінансової звітності Компанія визначає, чи відбулося знецінення 
фінансового активу або групи фінансових активів.
Активи, які враховуються за амортизованою вартістю
Якщо існують об'єктивні свідчення про появу збитку від знецінення по позиках і дебіторській 
заборгованості, які враховуються за амортизованою вартістю, сума збитку оцінюється як різниця 
між балансовою вартістю активів і поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (за 
винятком майбутніх кредитних втрат, які ще не виникли), дисконтованих по первинній ефективній 
ставці відсотка по фінансовому активу (тобто по ефективній ставці відсотка, розрахованій при 
первинному визнанні). Балансова вартість активу повинна бути понижена або безпосередньо, або 
з використанням резерву. Сума збитку визнається в звіті про сукупний дохід.
Якщо в подальший період сума збитку від знецінення зменшується, і таке зменшення може бути 
об'єктивно пов'язане з подією, яка відбулася після того, як були визнані знецінення, раніше 
визнаний збиток від знецінення відновлюється. Будь-яке подальше відновлення збитку від
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знецінення визнається в звіті про сукупний дохід в такому об'ємі, щоб балансова вартість активу не 
перевищувала амортизовану вартість цього активу на дату відновлення.
По дебіторській заборгованості створюється резерв під знецінення в тому випадку, якщо існує 
об’єктивне свідоцтво (наприклад, достовірність неплатоспроможності або інших важливих 
фінансових утруднень дебітора) того, що Компанія не отримає всі суми, які належать їй згідно 
умовам постачання. Балансова вартість дебіторської заборгованості зменшується за допомогою 
використання рахунку резерву. Знецінені заборгованості припиняють визнаватися, якщо вони 
вважаються безнадійними.
Резерв на дебіторську заборгованість нараховується шляхом аналізу платоспроможності окремих 
дебіторів (у розмірі 100%), а також з використанням наступних коефіцієнтів сумнівності до 
загальних сум заборгованості (за винятком тих, на які резерв був нарахований в повному обсязі 
виходячи з аналізу платоспроможності):

Строк виникнення 
заборгованості

Коефіцієнт
сумнівності

До 90 днів 0%
Від 90 до 180 днів 20%
Від 180 до 360 днів 50%

Більше 360 днів 100%

Припинення визнання фінансових інструментів 
Фінансові активи
Фінансовий актив (частина фінансового активу або частина групи аналогічних фінансових активів) 
припиняє враховуватися в балансі, якщо:
a. Термін дії прав на отримання грошових потоків від активу закінчився;
b. Компанія зберігає за собою право отримувати грошові потоки від активу, але прийняла на 
себе зобов'язання передати їх повністю без важливої затримки третій стороні;
c. Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу і або (а) передала 
всі важливі ризики і винагороди від активу, або (б) не передала, але і не зберігає за собою, всі 
важливі ризики і винагороди від активу, але передала контроль над даним активом.
Якщо Компанія передала всі свої права на отримання грошових потоків від активу, і при цьому не 
передала, але і не зберігає за собою, всі важливі ризики і винагороди від активу, а також не 
передала контроль над активом, актив визнається в тому ступені, в якому Компанія продовжує 
свою участь в активі. Участь, яка приймає форму гарантії по переданому активу, визнається по 
найменшій з наступних величин: первинній балансовій вартості активу або максимальної суми, 
виплата якої може захотітися від Компанії.
Якщо участь в активі приймає форму проданого і/або купленого опціону (включаючи опціон, 
розрахунки по якому проводяться в чистій сумі) на актив, який передається, ступінь участі Компанії, 
яка продовжується, - це вартість активу, що передається, який Компанія може викупити, окрім 
випадку з проданим опціоном на продаж (опціон «пут»), (включаючи опціон, розрахунки по якому 
проводяться в чистій сумі) по активу, який оцінюється за справедливою вартістю. В цьому випадку 
ступінь участі Компанії, яка продовжується, вимірюється як найменша з двох величин: справедлива 
вартість активу, який передається та ціна виконання опціону.
Фінансові зобов 'язання
Фінансове зобов'язання припиняє визнаватися в балансі, якщо зобов'язання погашене, 
анульоване, або термін його дії закінчився.
Якщо існуюче фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим же кредитором, 
на відмінних умовах, або якщо умови існуючого зобов'язання значно змінені, така заміна або зміни 
враховуються як припинення визнання первинного зобов'язання і початок визнання нового 
зобов'язання, а різниця в балансовій вартості визнається в звіті про сукупний дохід.

3.7. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти включають грошові кошти на поточних рахунках Компанії. Грошовими еквівалентами 
є ліквідні інвестиції, які легко конвертуються в певну кількість грошових коштів, з термінами оплати 
в три місяці або менше, щодо яких існує незначний ризик в зміні їх вартості.
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3.8. Оцінні і потенційні зобов'язання

Оцінні зобов'язання, як зобов'язання, з невизначеним часом або сумою визнаються Компанією коли 
є поточне зобов'язання, що виникло в результаті минулої події, для погашення якого, ймовірно, 
буде потрібно вибуття ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, і можна здійснити достовірну 
оцінку даного зобов'язання.
Сума, визнана як резерв, є якнайкращою оцінкою компенсації, необхідної для погашення поточного 
зобов'язання на дату балансу, яка враховує всі ризики і невизначеності, характерні для даного 
зобов'язання.
У випадках, коли сума резерву оцінюється з використанням потоків грошових коштів, які, як 
очікується, будуть необхідні для погашення поточних зобов'язань, його балансова вартість є 
поточною вартістю таких потоків грошових коштів.
У випадках, коли можна очікувати, що одна або всі економічні вигоди, необхідні для відновлення 
суми резерву, будуть відшкодовані третьою стороною, дебіторська заборгованість визнається як 
актив, якщо існує фактична впевненість в тому, що таке відшкодування буде отримано, і сума 
дебіторської заборгованості може бути достовірно оцінена.

3.9. Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість відображається за собівартістю, яка є справедливою вартістю 
компенсації, яка повинна бути передана в майбутньому за отримані товари, роботи, послуги. 
Заборгованість, термін погашення якої більше одного року від дати складання річної фінансової 
звітності або операційного циклу, відноситься до складу довгострокової заборгованості. 
Короткострокова кредиторська заборгованість включає: торгову та іншу кредиторську
заборгованість, виплати працівникам і зобов'язання перед бюджетом, включаючи податок на 
додану вартість.

3.10. Виплати працівникам

Компанія здійснює на користь своїх працівників відрахування до Державного пенсійного фонду 
України та до інших фондів соціального страхування. Здійснення таких внесків передбачає поточні 
нарахування працедавцем таких внесків, які розраховуються як відсоток від загальної суми 
заробітної плати.
У звіті про сукупний дохід витрати по таких внесках відносяться до періоду, в якому відповідна сума 
заробітної плати нараховується працівникові.

3.11. Операції в іноземній валюті

Функціональною валютою є українська гривня.
Операції в іноземній валюті відображаються у функціональній валюті шляхом перерахунку суми 
іноземної валюти за обмінним курсом, який діє на дату здійснення операції між функціональною 
валютою і певною іноземною валютою. Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті, 
перераховуються в гривню за обмінним курсом, який діє на дату складання фінансової звітності. 
Фінансовий результат від курсових різниць визнається в звіті про сукупний дохід в тому періоді, в 
якому вони виникли.

3.12. Податок на прибуток

Податок на прибуток -  витрати з податку на прибуток являють собою суму, що складається з 
поточного податку на прибуток та відстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток -  сума податку на прибуток визначена на основі оподатковуваного 
прибутку за поточний рік. Поточна заборгованість Компанії з податку на прибуток розраховується з 
використанням податкових ставок, що фактично діють на дату балансу.
Відстрочені податкові зобов’язання, як правило, визнаються для всіх оподатковуваних тимчасових 
різниць, а відстрочені податкові активи враховуються з урахуванням ступеню впевненості в тому, 
що буде існувати достатній оподатковуваний дохід, що дозволить реалізувати тимчасові різниці, які 
відносяться до податкових витрат. Подібні податкові активи та зобов’язання не визнаються, якщо 
тимчасові різниці пов’язані з гудвілом або виникають внаслідок первісного визнання (окрім випадків 
об’єднання підприємств) інших активів та зобов’язань в рамках операції, що не вплине ні на розмір 
оподатковуваного, ні облікового прибутку.
Основним при визнанні активу є те, що його балансова вартість буде відшкодована у вигляді 
економічних вигід, які суб’єкт господарювання отримає в майбутніх періодах. Якщо балансова
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вартість активу перевищує його податкову базу, сума економічних вигід, що підлягає 
оподаткуванню, перевищить суму, яку дозволятиметься вираховувати з метою оподаткування. 
Така різниця є тимчасовою різницею, що підлягає оподаткуванню, а зобов’язання виплатити 
остаточні податки на прибуток у майбутніх періодах є відстроченим податковим зобов’язанням.
Відстрочені податкові активи, що виникли по тимчасовим різницям, які відносяться до складу 
податкових витрат, визнаються лише в тому ступені, в якому існує ймовірність того, що виникне 
достатній оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці і 
що тимчасові різниці будуть сторновані в майбутньому.

3.13. Визнання доходів

Доходи від реалізації робіт, послуг визнаються, коли існує впевненість в тому, що економічні 
вигоди, які витікають з проведеної операції, будуть отримані Компанією, і об'єм доходу може бути 
достовірно визначений. Виручка оцінюється за справедливою вартістю отриманої винагороди, за 
вирахуванням податку на додану вартість.
Доходи за винятком відповідних податків визнаються в періоді, коли покупцеві були надані послуги 
або відвантажені товари.
Доходи від реалізації активів визнаються, коли передані істотні ризики і винагороди, пов'язані з 
таким активом.
Відсотки визнаються на основі пропорційності часу з реального доходу від активу.
Під виручкою маються на увазі тільки валові надходження економічних вигод, що отримані та 
підлягають отриманню Компанією на її рахунок. Суми, отримані від імені третьої сторони, такі як 
податок з продажів, податки на товари та послуги і податок на додану вартість, не є отримуваними 
Компанією економічними вигодами і не ведуть до збільшення капіталу. Тому вони виключаються з 
виручки. Так само, при агентських відносинах валове збільшення економічних вигід включає суми, 
що збираються від імені принципала, які не ведуть до збільшення капіталу Компанії. Суми, зібрані 
від імені принципала, не є виручкою. При цьому виручкою є сума комісійних винагород.

3.14. Цінова політика

Цінову політику Компанія будує на основі затверджених тарифів, яка регламентує загальні правила 
щодо взаємовідносин з клієнтами (тарифи, договори тощо). Тарифи затверджені 23 вересня 2008р.

3.15. Витрати

Собівартість реалізованих послуг відображається одночасно з визнанням відповідного доходу.
Інші витрати визнаються за методом нарахування і враховуються в періоді їх визнання.
Компанія здійснює формування та розміщення страхових резервів за видами, іншими ніж 
страхування життя у відповідності до вимог Закону України «Про страхування» та Розпорядження 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг №3104 від 17.12.2004р. (із змінами і 
доповненнями).
Правила встановлюють порядок формування, обліку та розміщення технічних резервів за 
договорами страхування, співстрахування та перестрахування з видів страхування, інших, ніж 
страхування життя (далі - договори). Правила визначають методику формування (розрахунку 
величини) технічних резервів, які є оцінкою обсягу зобов'язань страховика в грошовій формі для 
здійснення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування.
Резерв незароблених премій включає частки від сум надходжень страхових платежів (страхових 
внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату. 
Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування окремо. 
Загальна величина резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів незароблених премій, 
розрахованих окремо за кожним видом страхування.
Розрахунок величини резерву незароблених премій здійснюється на будь-яку звітну дату методом, 
визначеним Законом України "Про страхування", а саме:
величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від 
часток надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), які не можуть 
бути меншими 80 відсотків загальної суми надходжень страхових платежів (страхових премій, 
страхових внесків), з відповідних видів страхування у кожному місяці з попередніх дев'яти місяців 
(розрахунковий період) і обчислюється в такому порядку:
частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за перші три 
місяці розрахункового періоду множаться на одну четверту;
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частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за наступні три 
місяці розрахункового періоду множаться на одну другу;
частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за останні три 
місяці розрахункового періоду множаться на три четвертих;
одержані добутки додаються.

3.16. Операції з пов'язаними особами

Визначення пов'язаних осіб:
(a) економічні суб'єкти, прямо або побічно контрольовані Компанією (дочірня компанія), 
контролюючі Компанію (головна компанія), або що знаходяться з нею під загальним контролем 
(інша дочірня компанія головної компанії);
(b) асоційовані компанії;
(c) фізичні особи, якщо право голосу, що належить ним, в Компанії дає можливість впливати на 
ухвалюванні Компанією рішення, а також члени їх сімей, які побічно можуть впливати на діяльність 
Компанії;
(б) керівники Компанії, тобто особи здійснюють планування, управління, контроль за діяльністю 
Компанії, а також члени їх сімей;
(е) економічні суб'єкти, право голосу, в яких в значному об'ємі належить керівництву Компанії 
або згаданим фізичним особам.
Визнання Компанії пов'язаною особою здійснюється на звітну дату.
Компанія приймає політику співпраці із пов'язаними особами без спеціального ціноутворення. 
Операції з пов'язаними особами проводяться виключно за принципом «справедливої вартості» на 
підставі договорів з урахуванням інтересів обох сторін.

3.17. Події після дати балансу

Події, які відбулися після дати балансу і до дати затвердження фінансових звітів до випуску і, які 
надають додаткову інформацію щодо фінансової звітності Компанії, відображаються у фінансовій 
звітності. Події, які відбулися після дати балансу і які не впливають на фінансову звітність Компанії 
на цю дату, розкриваються в примітках до фінансової звітності, якщо такі події істотні.

3.18. Податок на додану вартість

У відповідності до вимог Податкового Кодексу України, а саме статті 196.1.3, не є об’єктом 
оподаткування операції з надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування 
особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також 
пов’язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів.

Компанія не є платником Податку на додану вартість.
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4. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи Компанії складаються з комп’ютерного програмного забезпечення та вартості 
ліцензій на страхову діяльність.
Компанія має ліцензії, що видані державними органами влади. В обліку їх відображує за первинною 
вартістю без врахування зносу.
Рух нематеріальних активів за рік 2012 року та їх балансову вартість станом на 31 грудня 2012 року 
можна представити наступним чином:

2012 рік 2011 рік
На 1 січня звітного року
Первісна вартість 
Накопичений знос 
Чиста балансова вартість

45
(7)
38

0
0
0

За звітний період
Чиста балансова вартість на початок року 45 0
Надходження 97 45
Переоцінка (первісна вартість) - -
Вибуття (первісна вартість) - -
Переміщення та рекласифікації “

Амортизаційні відрахування (31) (7)
Переоцінка (накопичений знос) - -
Вибуття (накопичений знос) - -
Переміщення та рекласифікації - _

Чиста балансова вартість на 31 грудня 
звітного року

111 38

На 31 грудня звітного року
Первісна вартість 142 45
Накопичений знос (31) (7)
Чиста балансова вартість 111 38

5. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Основні засоби Компанії складаються з офісного та комп’ютерного < 
Рух основних засобів Компанії наведено в таблиці:

За рік 
2012 року

На 1 січня звітного року

збладнання.

За рік 
2011 року

Первісна вартість ЗО 0
Накопичений знос (18) 0
Чиста балансова вартість 12 0

За звітний період
Чиста балансова вартість на початок року ЗО 0
Надходження 5 зо
Переоцінка (первісна вартість) - -
Вибуття (первісна вартість) - -
Переміщення та рекласифікації -

Амортизаційні відрахування (23) (18)
Переоцінка (накопичений знос) - -
Вибуття (накопичений знос) - -
Переміщення та рекласифікації “

Чиста балансова вартість на 31 грудня 
звітного року 12 12
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На 31 грудня звітного року
Первісна вартість 35 ЗО
Накопичений знос (23) (18)
Чиста балансова вартість 12 12

6. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Фінансові інвестиції за справедливою вартістю Компанії станом на 31 грудня 2012 року та на 31 
грудня 2011 року можна представити наступним чином:

Поточні фінансові інвестиції:

на 31 грудня 2012 на 31 грудня 2011
ПАТ ЗНКІФ «Інновація» 12 975 9 120
АТ «МНПК «Веста» 38 576 26 812
ПАТ «ДМ3» 197

АТ «Дніпротелеком» 9 740 9 740
ТОВ «Інвесткредит» 3 521 2 251
Всього 64 812 48 120

7. ІНША ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Інша поточна дебіторська заборгованість Компанії станом на 31 грудня 2012 року та на 31 грудня 
2011 року:

на 31 грудня 2012 на 31 грудня 2011

Розрахунки за ЦП 504 12 360
Всього 504 12 360

8. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
Станом на 31 грудня 2012 року та на 31 грудня 2011 року грошові кошти та їх еквіваленти 
представлені в наступному вигляді:

на 31 грудня 2012__на 31 грудня 2011

Поточні рахунки в банках 36 6
Готівкові кошти - -

Депозити 1 000 200
Інші грошові засоби -

Всього 1 036 206

Депозити Компанії розміщені терміном повернення до 12 місяців після дати звітності, інформація 
наведена у наступній таблиці:

банк сума початок закінчення

ПАТ «ТЕРРА БАНК» 1 000 21.08.2012 20.08.2013
Всього 1 000

9. ВИПУЩЕНИЙ КАПІТАЛ
Станом на 31 грудня 2012 року та на 31 грудня 2011 року зареєстрований статутний капітал 
Компанії поділений на 605 000 (шістсот п'ять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною 
вартістю 100 (сто) гривень 00 копійок за 1 (одну) акцію, істотна частка 99,8% належить ПАТ ЗНКІФ 
«Інновація»
Учасники мають право отримувати дивіденди, які оголошено, і мають право розподілу чистого 
прибутку на Загальних зборах засновників.
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Протягом звітних періодів, які закінчилися 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року, Компанія не 
оголошувала дивідендів.

10. ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ

Додатковий капітал Компанії станом на 31 грудня 2012 року та на 31 грудня 2011 року:

на 31 грудня 2012 на 31 грудня 2011

Резервний фонд 1 1
Всього 1 1

11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Забезпечення Компанії на 31 грудня 2012 року та на 31 грудня 2011 року становили:

на 31 грудня 2012 на 31 грудня 2011

Страхові резерви 76 3
Частка перестраховика в страхових резервах (13) ”

Всього 63 3

Розрахунок величини резерву незароблених премій здійснюється на будь-яку звітну дату методом, 
визначеним Законом України "Про страхування", а саме:величина резервів незароблених премій 
на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових платежів 
(страхових премій, страхових внесків), які не можуть бути меншими 80 відсотків загальної суми 
надходжень страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), з відповідних видів 
страхування у кожному місяці з попередніх дев'яти місяців (розрахунковий період) і обчислюється в 
такому порядку: частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) 
за перші три місяці розрахункового періоду множаться на одну четверту; частки надходжень сум 
страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за наступні три місяці розрахункового 
періоду множаться на одну другу; частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, 
страхових внесків) за останні три місяці розрахункового періоду множаться на три четвертих; 
одержані добутки додаються.

12. ЗОБОВ”ЯЗАННЯ
Поточні зобов’язання Компанії на 31 грудня 2012 та на 31 грудня 2011 року становили :

на 31 грудня 2012 на 31 грудня 2011

Кредиторська заборгованість за роботи та 
послуги 5 0

Всього 5 0

Довгострокові зобов’язання Компанії на 31 грудня 2012 та на 31 грудня 2011 року становили :
на 31 грудня 2012 на 31 грудня 2011

Відстрочені податкові зобов’язання, що виникли 
внаслідок тимчасових податкових різниць за 
рахунок переоцінки поточних фінансових 
інвестицій до їх справедливої вартості

584 90

Всього 584 90

13. ЧИСТА ВИРУЧКА
Чиста виручка Компанії протягом звітних періодів, які закінчилися 31 грудня 2012 року та 31 грудня 
2011 року:
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2012 рік 2011 рік
Дохід від реалізації робіт та послуг з них: 222 9
Зібрано страхових премій загалом 182 3
Зменшено на резерви (63) (3)
Зменшено на платежі по перестрахуванню (27) 0
Вирахування за договорами доручення (7) (3)
Всього(чиста) виручка 125 3

14. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ
Інші операційні доходи Компанії протягом звітних періодів. які закінчилися 31 грудня 2012 року та
31 грудня 2011 року.

2012 рік 2011 рік

Відсотки по депозитам 53 _
Відсотки по залишкам коштів на поточних рахунках 1 -
Всього 54 -

15. ІНШІ ФІНАНСОВІ ДОХОДИ
Інші фінансові доходи Компанії за звітні роки, що закінчилися 31 грудня 2012 року та 31 грудня
2011 року:

2012 рік 2011 рік

Відсотковий дохід по облігаціям 146 .
Амортизація дисконту - 47
Всього відсотки 146 47

16. ІНШІ ДОХОДИ
Інші доходи Компанії за звітні роки, що закінчилися 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року:

2012 рік 2011 рік

Реалізація ЦП 10 016 25 823
Переоцінка ЦП 3 714 2 341

Всього (чисті) відсотки 13 730 28 164

17. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Адміністративні витрати Компанії протягом звітних періодів, які закінчилися 31 грудня 2012 року та
31 грудня 2011 року, склали:

2012 рік 2011 рік

Матеріальні витрати 2 2
Витрати на оплату праці 189 48
Відрахування на соціальні заходи 70 17
Амортизація 28 25
Інші операційні витрати 143 117

Всього 432 209

18. ЗБУТОВІ ВИТРАТИ
Збутові витрати Компанії протягом звітних періодів, які закінчилися 31 грудня 2012 року та 31 
грудня 2011 року, склали:
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2012 рік 2011 рік

Витрати на збут 6 -

Всього 6 -

19. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
Інші операційні витрати Компанії протягом звітних періодів, які закінчилися 31 грудня 2012 року та
31 грудня 2011 року:

2012 рік 2011 рік

Інші загальногосподарські витрати - 4

Всього - 4

20. ІНШІ ВИТРАТИ
Інші доходи Компанії за звітні роки, що закінчилися 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року:

2012 рік 2011 рік

Собівартість реалізованих ЦП 7 913 25 619
Уцінка необоротних активів - -
Переоцінка ЦП 9 2113
Всього 7 922 27 732

21. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Компанія застосовує різні ставки податку для різних видів діяльності. В 2012 році ставки складали 
21% та 3% з визначеної бази оподаткування протягом періоду.

Компонентами витрат з податку на прибуток для Компанії протягом звітних періодів, які закінчилися 
31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року, були:

______2012 рік_____ 2011 рік_____

Податок на прибуток від звичайної діяльності 8 -
Податки з надзвичайного прибутку 494 90

Витрати з податку на прибуток 502 90

Податковий вплив змін тимчасових різниць за рахунок переоцінки поточних фінансових 
інвестицій по справедливій вартості, що тягнуть за собою виникнення відстрочених податкових 
зобов'язань, протягом звітних періодів, які закінчилися 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 
року

2012 2011
Відстрочені податкові зобов'язання 584 90

В сього 5 8 4 90
Ч иста  п о з и ц ія  п о  в ід с т р о ч е н о м у  п о д а т к у 4 9 4

Голова правління 

Головний бухгалтер




