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Вступ 
 
Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації. 
 
Розділ I. Основні відомості про емітента 
 
1.1. Повне найменування емітента-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" 
Скорочене найменування емітента - АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ-36018520 
1.2. АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" було зареєстровано 08 липня 2008 року Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради. 
Місцезнаходження: 49027, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, буд. 22. 
Тел./факс: (056)373-83-34, 373-83-93. 
Адреса електронної пошти та веб-сторінка : ds.emitinfo.com. 
1.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" створено на невизначений строк. 
1.4 Інформацію про купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої 
юридичної особи), не пов'язану з основною діяльністю, що мала місце протягом звітного періоду - У звітному періоді не мали місця операції щодо купівлі чи 
продажу понад 10 відсотків вартості активів у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи. 
1.5. Протягом звітного періоду відсутні структурні зміни як в органах управління так і в її організаційній структурі та основних структурних підрозділах і їх 
функціональному призначені. 
1.6 У звітному періоді Товариство не створювало нових дочірніх підприємств та не приймало рішення про ліквідацію існуючих. 
1.7. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного (складеного, пайового) та власного капіталу емітента на початок та кінець звітного періоду- Станом на початок 
та на кінець звітного періоду розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу склав 60 500 000,00 грн. Розмір власного капіталу - 66 064 тис. грн. 
1.8. Інформацію про об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання 
(фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо), у яких емітент став учасником або припинив участь протягом звітного періоду - У звітному кварталі АТ 
"ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" не небула участі у жодному новому об’єднанні підприємств чи групі суб’єктів господарювання, та не припинила своєї участі у складі тих 
об’єднань, до яких увійшла раніше. 
1.9. Інформацію щодо чергових та позачергових зборів акціонерів, які відбулися протягом звітного періоду (для емітентів - акціонерних товариств) - протягом 
звітного кварталу АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" не проводило загальних зборів акціонерів. 
 
 



Розділ II. Фактори ризику 
 
2.1.1. Протягом звітного періоду фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента, включають: 
- фактори, які обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом 
голосування акціонерів - рішення приймаються шляхом голосування за допомогою бюлетенів за принципом „1 акція – 1 голос”; 
- фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента – рішення щодо збільшення розміру статутному капіталу 
приймається виключно Загальними зборами акціонерів відповідно до чинного законодавства України та Статуту АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ", яким передбачене 
переважне право акціонерів на придбання акцій, що розміщуються додатково, пропорційно їх часткам у статутному капіталі компанії, у разі відмови акціонера від 
використання переважного права, його частка у статутному капіталі зменшується; 
- фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями або основної суми та відсотків за борговими цінними паперами емітента – прийняття рішення 
щодо виплати дивідендів за акціями здійснюється виключно Загальними зборами акціонерів АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" відповідно до чинного законодавства 
України та Статуту АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ", які, зокрема, можуть прийняти рішення не виплачувати дивіденди за підсумками року, а направляти кошти на 
розвиток компанії; сплата основної суми та відсотків за борговими цінними паперами зумовлена стабільним фінансовим станом компанії; 
- недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками - рівень ліквідності контролюється 
відповідними органами компанії відповідно до діючого законодавства, крім того, акціонери АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" мають можливість відчужувати належні їм 
акції без згоди на те інших акціонерів; 
- дані про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат нерезидентам –такими актами є: Закон України „Про акціонерні 
товариства”, Податковий кодекс України; 
- порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку 
власників цінних паперів – оподаткування доходів за цінними паперами відбувається з дотриманням діючого законодавства України; 
- будь-які інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав, відсутні. 
2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента, які включають, але не обмежуються такими: 
У звітному періоді, так само як і в попередньому, товариство має стабільний фінансовий результат, тому керівництво страхової компанії не припускає ймовірність 
настання подій (окрім надзвичайних), які могли б суттєво вплинути на рентабельність товариства. 
Матеріальна складова в собівартості страхової послуги займає досить незначну частку, тому для ведення оперативної діяльності емітента не виникає проблем з 
нестачею матеріальних ресурсів, що в свою чергу не складає відповідного фактору ризику. 
Доцільно зазначити, що собівартість страхових продуктів в значній мірі формується з вартості послуг, що споживає страхова компанія під час здійснення страхування 
за окремими його видами. Як вже зазначалось раніше, матеріальна складова серед переліку всіх витрат є доволі малою. Отже , вона не відіграє великого значення 
під час формування собівартості страхових послуг. Одним з факторів, який може вплинути на непередбачене збільшення витрат страхової компанії є настання 
надзвичайних подій, та їх вплив на застраховані ризики, що формують значну частину страхового портфелю, та по відшкодуванню яких можуть незаплановано 
зрости страхові виплати. 
Щодо сучасних технологій, які використовуються в діяльності АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" слід зазначити, що кожний пiдроздiл товариства забезпечений сучасним 
комп’ютерним обладнанням. Створена корпоративна мережа передачі даних та запроваджена корпоративна електронна пошта. Побудовано централізоване 
корпоративне сховище первинної облікової інформації. Ведеться робота по впровадженню передового досвіду в сфері автоматизації продажу продуктів, а також 
запроваджується сучасна система обліку через використання нових версій облікового програмного забезпечення. 
Господарська діяльність АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" не належить до видів діяльності, що впливають на навколишнє середовище, добробут людей та їх оточення, 
та не спричиняє появу екологічних ризиків. Здійснюючи свою діяльність, товариство не сприяє погіршенню стану природних ресурсів, екосистем і здоров'я 
населення. 
2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики емітента, які включають, але не обмежуються такими: 
З введенням Податкового кодексу, спостерігається значне напруження серед суб’єктів страхового ринку України. Діюча протягом останніх років система 
оподаткування страхової діяльності зазнала відчутних реформ, які відбуваються в цьому напрямку. У зв’язку з внесенням значних змін в систему оподаткування 



суб’єктів страхового ринку та зміною існуючих принципів справляння податків збільшується поява ризику недоотримання фінансових вигід внаслідок переорієнтації 
суб’єктів до нових вимог податкового законодавства. Однак, щодо впливу такого ризику на діяльність АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" слід вказати, що товариство 
працює виключно у правовому полі, а тому з переходом на загальну систему оподаткування прибуток компанії може тільки збільшитися. Разом із тим наявність 
плутанини з питань застосування окремих положень діючого законодавства, що наразі зумовлюється його фіскальним трактуванням з боку податкових органів та 
здійснюється ними з перевищенням своїх службових повноважень, призводить до зростання невизначеності правового податкового поля. 
Ризики регуляторного середовища страхової діяльності в Україні тісно пов’язані з ризиками політичними, оскільки рішення головних регуляторних органів 
(Держфінпослуг і НКЦПФР) залежать від прийнятих урядом нормативних актів. Останні зміни у страховому законодавстві свідчать про наявність тенденцій до значної 
модернізації концепції розвитку страхового ринку. Це, зокрема, вносить свої корективи в діяльність кожного суб’єкта страхового ринку, однак керівництво АТ 
"ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" сподівається, що нормативні акти, які уособлюють в собі державні плани уряду щодо розвитку страхового ринку, сприятимуть лише 
покращенню конкурентоспроможності вітчизняних страховиків. 
Рецесія, яка спостерігається останнім часом в усіх областях економіки – складний період часу для страхового сектору, де відзначається притаманна йому відносно 
висока чуттєвість до бізнес-циклу та інших економічних труднощів. Разом із тим, у звітному періоді АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" нарощувала свої премії з 
одночасною підтримкою необхідного рівня ліквідності активів. Тому, одним із завдань керівництва компанії є завдання збереження ліквідних активів та 
недопущення суттєвого викривлення ціноутворення страхового продукту. 
В свою чергу, зниження темпів економічного розвитку клієнтів страхової компанії, зумовлене затяжним періодом фінансової кризи та застосуванням ними жорстких 
антикризових заходів економії, позначились на показниках господарської діяльності АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" у порівнянні з докризовим періодом. 
Серед прийнятих засобів стримування впливу рецесії на страховому ринку, компанією в довгостроковій перспективі застосовується політика підтримки та розвитку 
співпраці з давніми корпоративними клієнтами, розробка нових страхових програм, збереження високого рівня іміджу та ділової репутації через впровадження 
антидемпінгових заходів визначення вартості страхового продукту, здійснення інвестицій в людський капітал, що безпосередньо займається страховою діяльністю. 
Інфляційні ризики компанія попереджає шляхом розміщення коштів на депозитах в банківських установах та проведенням доходної інвестиційної діяльності. 
 
2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками 
Стратегія ризик-менеджменту АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" базується на дотриманні принципу беззбитковості діяльності, при забезпеченні надійного та 
безперервного процесу виявлення, оцінки, контролю та моніторингу всіх видів ризику та спрямована на забезпечення оптимального співвідношення між 
прибутковістю окремих бізнес-напрямів та рівнем ризиків, що приймає на себе компанія, здійснюючи господарську діяльність. 
2.3. Емітент, що має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання пов'язаних між собою відносинами економічної 
та/або організаційної залежності, зобов'язаний розкрити інформацію, передбачену підпунктом 2.1.2 цього пункту, щодо всієї групи суб'єктів господарювання - 
Емітент не має дочірніх підприємств. 
 
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента 
 
3.1. Основні види діяльності емітента. У випадку, якщо протягом звітного періоду емітент розпочав здійснювати нові види діяльності або припинив здійснювати 
певні види діяльності, необхідно це зазначити та надати пояснення щодо факторів, які спричинили зміни видів діяльності емітента - компанія володіє 10 лiцензiями 
на право здійснення добровільного ризикового страхування. Основними видами страхування, які здійснює компанія, є: медичне страхування, страхування вантажів 
та багажу, страхування фінансових ризиків, страхування майна і т. інше. 
Види діяльності за КВЕД: 
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 



3.2. Інформацію про основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний період 
наростаючим підсумком з початку звітного року, обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки. Окремо 
надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів - У звітному періоді компанія отримала дохід від страхової 
діяльності та , що складає 75 тис. грн. 
Щодо розкриття інформації стосовно середньореалізаційних цін, варто зазначити, що в силу специфіки виду діяльності, страхові тарифи встановлені за окремими 
видами ризиків відповідними правилами страхування. 
У звітному періоді клієнтам Товариства запропоновано декілька нових видів страхових продуктів, а саме: страхування від нещасних випадків, медичне 
страхування(безперервне страхування здоров’я), страхування здоров’я на випадок хвороби, страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, страхування 
медичних витрат, страхування вантажів та багажу(вантажобагажу). 
3.3. Зміни в системі збуту продукції, які відбулися протягом звітного періоду, та причини таких змін - зміни не відбувались 
3.4. Зміни, що відбулися в джерелах надходження сировини, а також, чи змінилися основні постачальники емітента - Емітент надає виключно фінансові послуги. 
3.5. Розкриття інформації щодо основних клієнтів з описом істотних умов укладених з ними договорів не може бути виконане товариством, оскільки умовами цих 
самих договорів передбачено заборону розкриття інформації про клієнтів зі страхування як таку, що складає таємницю страхування. 
3.6. Інформацію про спільну діяльність, яку емітент здійснює з іншими підприємствами, установами, організаціями, та отриманий фінансовий дохід за звітний період 
наростаючим підсумком з початку звітного року- Товариство не здійснює спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями. Стосунки з ними 
носять діловий характер, з окремими установами відносини базуються на принципах партнерства. 
 
 
3.7. Інформацію про дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента, які були отримані (продовжені, анульовані) протягом звітного періоду, із зазначенням 
номера і дати видачі (продовження, анулювання) документа, органу, що видав (продовжив, анулював), строку (терміну) дії документа. 
Протягом звітного періоду Товариство отримало наступні ліцензії з добровільного страхування, а саме: 
-страхування наземного транспорту(крім залізничного) – ліцензія АВ №594319 видана 17.02.2012р Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 
України строк дії ліцензії з 17.02.2012 безстроковий ; 
-страхування від нещасних випадків - ліцензія АВ №594316 видана 17.02.2012р Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України строк дії 
ліцензії з 17.02.2012 безстроковий; 
-медичне страхування(безперервне страхування здоров’я) - ліцензія АВ №594317 видана 17.02.2012р Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 
України строк дії ліцензії з 17.02.2012 безстроковий; 
- страхування здоров’я на випадок хвороби - ліцензія АВ №594318 видана 17.02.2012р Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України строк 
дії ліцензії з 17.02.2012 безстроковий; 
-страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ - ліцензія АВ №594321 видана 17.02.2012р Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 
України строк дії ліцензії з 17.02.2012 безстроковий; 
-страхування медичних витрат - ліцензія АВ №594322 видана 17.02.2012р Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України строк дії ліцензії з 
17.02.2012 безстроковий; 
-страхування вантажів та багажу(вантажобагажу) - ліцензія АВ №594322 видана 17.02.2012р Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 
строк дії ліцензії з 17.02.2012 безстроковий 
3.8. Інформацію про об'єкти, щодо яких емітент набув протягом звітного періоду права інтелектуальної власності - відсутні 
3.9. Інформацію про науково-дослідну політику емітента у звітному періоді із зазначенням суми витрат - Товариство не здійснювало науково-дослідної політики у 
звітному кварталі. 
3.10. Інформацію про будь-які суттєві капітальні та/або фінансові інвестиції, що пов'язані з господарською діяльністю емітента, які емітент здійснив протягом звітного 
періоду - Суттєвих капітальних та/або фінансових інвестицій Товариством не здійснювалося. 
 



Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента 
 
4.1. Інформацію про первісну (переоцінену) та залишкову вартість основних засобів на початок поточного року та на кінець звітного періоду. Надається інформація 
про результати переоцінки основних засобів, загальна сума переоцінки основних засобів за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року. 
Надаються пояснення про причини та спосіб (включаючи методику) переоцінки основних засобів - На початок поточного року на балансі Товариства обліковувалися 
основні засоби первісною вартістю 35,0 тис. грн. та залишковою вартістю 11,0 тис. грн. Станом на кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів 35 
тис.грн. 
4.2. Зміни, які відбулися за звітний період, наростаючим підсумком з початку звітного року у структурі основних засобів виробничого призначення, зокрема рівень 
зносу, рівень забезпечення потреб поточної діяльності емітента, придбання та модернізації обладнання та інших активів - У зв’язку з тим, що всі основні засоби 
компанії у звітному періоді використовувалися для ведення господарської діяльності, рівень їх використання склав 100%. 
4.3. Інформацію про витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період, наростаючим підсумком з початку звітного року, причини 
збільшення або зменшення витрат на поточний чи капітальний ремонт за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року порівняно з аналогічним 
періодом року, що передував звітному - У звітному періоді компанією не проводилося поточного чи капітального ремонтів. 
4.4.Інформацію про первісну (переоцінену) вартість основних засобів, які були надані в заставу за звітний період, наростаючим підсумком з початку звітного року, 
суму та умови запозичень, забезпечених такою заставою (відсоткова ставка, строк погашення тощо)- У звітному періоді основні засоби товариства у заставу не 
передавались. 
4.5. Інформацію станом на кінець звітного періоду про: залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо); 
первісну (переоцінену) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись; залишкову вартість основних засобів, вилучених з 
експлуатації для продажу; первісну вартість, залишкову вартість та метод оцінки основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування - Товариство не має 
основних засобів, що знаходяться на консервації чи реконструкції. Основні засоби емітента у звітному періоді не виводились з експлуатації для їх подальшого 
продажу як і не надходили за рахунок цільового фінансування. 
4.6. Інформацію за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів 
та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) - Обмежень щодо розподілу додаткового капіталу між власниками товариства немає. 
4.7. Інформацію про зміни в незавершеному будівництві емітента. Окремо вказується вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, 
виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і 
устаткування для монтажу), що здійснюються емітентом, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва за звітний період наростаючим 
підсумком з початку звітного року- Незавершеного будівництва на балансі Товариства немає 
 
4.8. Емітент не має дочірніх підприємств 
 
Розділ V. Інформація про працівників емітента 
 
5.1. Інформацію про кількість працівників емітента на кінець звітного періоду, окремо зазначається кількість працівників, які працюють у філіях, представництвах, 
інших відокремлених підрозділах. При цьому вказується кількість осіб, які працюють в емітента за основним місцем роботи, та кількість осіб, які працюють за 
сумісництвом або на умовах неповного робочого часу. Зазначається фонд оплати праці на кінець звітного періоду. 
Кількість осіб, які працюють в емітента за основним місцем роботи – 6. Фонд оплати праці на кінець звітного періоду – 26 тис.грн. 
5.2. Інформацію про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його 
статутному (складеному, пайовому) капіталі - Товариством не здійснювалось таких правочинів. 
 
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента 
 



6.1. Інформацію про зміни протягом звітного періоду в компетенції органів емітента, їх персональному складі відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента-
зміни не відбувались; 
 
Основні дані про посадових осіб емітента 

Прізвище, ім'я та 
по батькові 
фізичної особи 
або повне 
найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ - для 
юридичних осіб - 
резидентів або 
ідентифікаційний 
код з торговельного, 
судового або 
банківського реєстру 
країни, де офіційно 
зареєстрований 
іноземний суб'єкт 
господарської 
діяльності, - для 
юридичних осіб - 
нерезидентів 

Посада 
(кількість 
років на 
посаді) 

Рік 
народження
* 

Освіта* 

Розмір частки (паю), 
що належить 
посадовій особі (грн) 

Відсоток, 
який 
становлять 
акції (частка, 
пай) у 
статутному 
(складеному, 
пайовому) 
капіталі 
емітента 

Відсоток 
голосів у 
вищому 
органі 
емітента за 
акціями 
(часткою, 
паєм), 
належним
и 
посадовій 
особі, у 
загальній 
кількості 
голосів 

Кількість 
акцій 
емітента, 
які можуть 
бути 
придбані 
посадовою 
особою в 
результаті 
здійснення 
прав за 
належним
и їй 
опціонами 
емітента 
(шт.)** 

Посада в інших 
юридичних особах (із 
зазначенням їх 
повного 
найменування та 
ідентифікаційного 
коду за ЄДРПОУ) 

у 
прямом
у 
воло-
дінні 

через 
афілі-
йова-
них 
осіб 

разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Галушко Андрій 
Георгійович 

- 
Голова 
Наглядової 
Ради 

1963 Вища 0 0 0 0 0 0 
Посадова особа не 
дала згоди на 
розкриття інформації 

Калугін Сергій 
Виталійович 

- 
Член 
Наглядової 
Ради 

1964 Вища 0 0 0 0 0 0 
Посадова особа не 
дала згоди на 
розкриття інформації 

Загуліна Марина 
Володимирівна 

- 
Член 
Наглядової 
Ради 

1984 Вища 0 0 0 0 0 0 
Посадова особа не 
дала згоди на 
розкриття інформації 

Шатохіна Юлія 
Євгенівна 

- Ревізор 1981 Вища 0 0 0 0 0 0 
Посадова особа не 
дала згоди на 
розкриття інформації 

Омельницька 
Ірина Григорівна 

- 
Головний 
бухгалтер 

1971 Вища 0 0 0 0 0 0 
Посадова особа не 
дала згоди на 
розкриття інформації 

Швець Леонід 
Анатолійович 

- 
Голова 
Правління 

1957 Вища 0 0 0 0 0 0 
Посадова особа не 
дала згоди на 
розкриття інформації 

 



 
6.3. Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента - Товариство не здійснювало дочірніх підприємств 
 
Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента 

Прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ - для юридичних 
осіб - резидентів або 
ідентифікаційний код з 
торговельного, судового або 
банківського реєстру країни, 
де офіційно зареєстрований 
іноземний суб'єкт 
господарської діяльності, - 
для юридичних осіб - 
нерезидентів 

Посада в 
емітента 

Повне найменування 
дочірнього/ 
залежного підприємства 

Розмір частки 
(паю) 
посадової 
особи у 
статутному 
(складеному, 
пайовому) 
капіталі 
дочірнього/ 
залежного 
підприємства 
емітента (грн) 

Відсоток, 
який 
становлять 
акції (частка, 
пай) 
посадової 
особи у 
статутному 
(складеному, 
пайовому) 
капіталі 
дочірнього/ 
залежного 
підприємства 

Відсоток 
голосів у 
вищому 
органі 
дочірнього/ 
залежного 
підприємства 
за акціями 
(часткою, 
паєм), що 
належать 
посадовій 
особі, у 
загальній 
кількості 
голосів 

Кількість акцій 
дочірнього/ 
залежного 
підприємства, 
які можуть 
бути придбані 
посадовою 
особою в 
результаті 
здійснення 
прав за 
належними їй 
опціонами 
дочірнього/ 
залежного 
підприємства* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента 
 
7.1. Інформацію про загальну кількість учасників емітента на кінець звітного періоду. Емітенти - акціонерні товариства надають інформацію про загальну кількість 
акціонерів та кількість власних акцій, які перебувають в обігу на кінець звітного періоду - Станом на кінець звітного періоду Товариство має 4 акціонерів, які у 
сукупності володіють 605 000 акцій. Фізичні особи відсутні 
Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду 

Повне найменування юридичної особи - 
власника істотної участі або зазначення - 
"фізична особа" 

Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ - для юридичних осіб - 
резидентів або 
ідентифікаційний код з 
торговельного, судового або 
банківського реєстру країни, де 
офіційно зареєстрований 
іноземний суб'єкт 
господарської діяльності, - для 
юридичних осіб - нерезидентів 

Розмір частки (паю), що належить власнику 
істотної участі Відсоток, який 

становлять 
акції (частка, 
пай) у 
статутному 
(складеному, 
пайовому) 
капіталі 
емітента 

Відсоток 
голосів у 
вищому органі 
емітента за 
акціями 
(часткою, 
паєм), що 
належать 
власнику 
істотної участі, 
у загальній 

у прямому 
володінні 

через 
афілійованих 
осіб 

разом 



кількості 
голосів 

1 2 3 4 5 6 7 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
"ІННОВАЦІЯ" 

35043996 601830 0 601830 99.4760 99.4760 

 
 
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами 
 
8. 1 Інформацію про всі правочини, укладені протягом звітного періоду між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими 
підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. Якщо правочини укладені з 
іншими афілійованими особами вищезазначених осіб, то інформація про ці правочини наводиться як про правочини, укладені з такими особами - Протягом звітного 
періоду правочини з власниками істотної участі, членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами не укладалися. 
 
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій 
 
9.1. Інформацію про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи 
сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, 
члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента. Інформація про 
судові процеси, процедури досудового врегулювання спору наводиться за той звітний період, у якому було відкрито провадження по справі (отримано претензію), а 
також за ті наступні звітні періоди, протягом яких у провадженні по справі відбулись зміни - Товариство не є учасником будь-яких судових справ. 
9.2. Інформацію про факти виплати емітентом, його відокремленими підрозділами, дочірніми підприємствами протягом звітного періоду штрафних санкцій, а також 
опис правопорушень, за вчинення яких було виплачено штрафні санкції - Товариством сплачено штрафні санкції в розмірі 3400,00 грн. за порушення вимоги статті 14 
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та п.2.5. «Порядку складання звітних даних страховиків», затвердженого 
розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004 №517/9116 в частині вимог до надання річної звітності до 9-го лютого включно року, наступного за звітним. 
 
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента 
 
10.1. Інформацію про акції емітента: 
 
10.1.1. По кожному типу (класу) акцій розкривається така інформація: 
- тип акцій (прості, привілейовані), для привілейованих акцій — клас - Акції прості; 
- форма випуску, форма існування акцій-іменні, бездокументарна; 
- номінальна вартість акції-100 грн.; 
- кількість акцій, які перебувають в обігу- 605000 шт; 
- кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - 0 шт.; 
- дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - від 22.11.2011 №519/1/11; 
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску-Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 



- повне найменування організатора торгівлі; 
Публічне акціонерне товариство «Фондова Біржа ПФТС» 
- дата укладення і номер договору, на підставі якого організатором торгівлі здійснюється лістинг цінних паперів емітента; 
б/н от 01.03.12 
- вид, форма випуску, форма існування, тип цінних паперів емітента, включених до лістингу організатора торгівлі; 
акції прості іменні, бездокументарна, 
- у разі якщо цінні папери допущені до торгівлі - назва котирувального списку, до якого включені цінні папери емітента, а якщо цінні папери емітента допущені до 
торгівлі без внесення до біржового реєстру - відомості про таку обставину-01 березня 2012 року Операційним управлінням ПФТС, прийнято рішення про 
переведення акцій простих іменних АТ <ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ> до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня у відповідності з пунктом 5.28 Правил ПАТ "Фондова 
біржа ПФТС". 
- зазначаються найвища і найнижча ціни на такі цінні папери протягом звітного періоду, назва котирувального списку, до якого включені цінні папери емітента. 
Найнижча 99,10 грн. 
Найвища 100,90 грн. 
 
10.4. Емітенти - відкриті (публічні) акціонерні товариства, прості іменні акції яких допущені до торгівлі організатором торгівлі, вказують інформацію про ринкову 
капіталізацію емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі - 60 500 000.00 грн. 
Найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКАРЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» (скорочення найменування – ПрАТ «ВДЦП»). 
Місцезнаходження: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г. 
Номер телефону: +380 44 585 42 40. 
Номер факсу: +380 44 585 42 40. 
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 35917889. 
Свідоцтво про державну реєстрацію: видане Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 12.11.2009р., за номером запису в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію № 107410500005033282. 
Ліцензія ДКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ № 498004, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії – 
27.05.2009р., № 519, строк дії ліцензії 27.05.2009р. – 27.05.2019р. Дата видачі ліцензії – 19.11.2009р. 
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента 
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (формат pdf) 
Фінансова звітність складена згідно міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента 
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій 
емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення 
певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в 
майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. 
 
12.1 Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент 
здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не 
повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від 
прогнозованих результатів з багатьох причин. 
12.2. Інформацію про основні зміни у фінансово-господарській діяльності емітента протягом звітного періоду, чинники, які спричинили такі зміни, із зазначенням 
рівня їх впливу на всю сукупність змін, а також очікування щодо тенденцій подальших змін - Товариство регулярно вживає заходів, спрямованих на те, щоб його 
подальша діяльність була стабільною та прогнозованою, здійснюючи постійний моніторинг страхового ринку. 

http://www.emitinfo.com/emitent/PdfENName_rpt0.aspx


12.3. Інформацію про витрати, які були понесені емітентом за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року з метою покращення майнового стану 
та результатів господарської діяльності, розвитку виробництва, у тому числі капітальні витрати на такі цілі, із зазначенням джерел їх покриття-За звітний період 
емітентом не було здійснено суттєвих витрат, з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності. 
12.4. Позитивні та негативні тенденції у виробництві, реалізації, обороті та накопиченні запасів, собівартості, цінах реалізації з початку поточного року. Необхідно 
розкрити інформацію про будь-які відомі тенденції, події або невизначеності, які можуть мати вплив на господарську діяльність та фінансовий стан емітента в 
поточному році 
На діяльність емітента можуть вплинути наступні ризики: 
- нестабільність законодавчої бази; 
- погіршення економічної ситуації в Україні; 
- зміна податкової політики; 
- форс-мажорні обставини. 
На сьогодні загрози банкрутства для Товариства не існує, конфлікту інтересів у керівництві та між акціонерами немає. Інших факторів ризику, крім тих, що пов'язані зі 
специфікою діяльності емітента (загострення конкуренції, загальне зменшення попиту на страхові продукти, зумовлене тривалими наслідками фінансової кризи) 
немає. 
 
 
 
Інформація про осіб, що підписують документ 
 
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації. 
 
Посада керівника емітента Голова правління 
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Швець Леонід Анатолійович 
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер 
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Омельницька Ірина Григорівна 

 
Узагальнені дані квартальної інформації 
 
1. Основні відомості про емітента 
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36018520 
1.1.2. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" 
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" 
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство 
1.1.5. Поштовий індекс 49027 
1.1.6. Область Дніпропетровська 
1.1.7. Район  
1.1.8. Населений пункт м. Дніпропетровськ 
1.1.9. Вулиця пр. К. Маркса 
1.1.10. Будинок 22 
1.1.11. Корпус  



1.1.12. Офіс / квартира  
 
1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
1.2.1. Номер свідоцтва ААБ №484014 
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 08.07.2008 
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 60500000 
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 60500000 
 
1.3. Банки, що обслуговують емітента 

Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта 

1 2 3 4 

ПАТ "УКРЕКСІМБАНК" 305675 26507000110964 грн 

 
1.4. Основні види діяльності 

Найменування виду діяльності Код за КВЕД 

1 2 

Інші види страхування, крім страхування життя 65.12 

Перестрахування 65.20 

Оцінювання ризиків та завданої шкоди 66.21 

Діяльність страхових агентів і брокерів 66.22 

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 66.29 

 
2. Інформація про загальні збори акціонерів 

 Чергові Позачергові 

1 2 3 

Вид загальних зборів*   

Дата проведення   

Кворум зборів** 0 0 

 
* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.  
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.  
 
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент* 

Повне найменування 
Організаційно- 
правова 
форма 

Іденти- 
фікацій- 
ний 
код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження, 
міжміський код, телефон, 
факс 

Вид 
діяльності 

Назва державного 
органу, що видав 
ліцензію або інший 
документ на цей вид 
діяльності 

Дата видачі 
ліцензії 
або іншого 
документа 

Номер 
ліцензії 
або іншого 
документа 



1 2 3 4 5 6 7 8 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ 
ПАПЕРІВ" 

Акціонерне товариство 35917889 
04107, м. Київ, вул. Тропініна, 
буд. 7-Г, тел./факс (044)585-
42-40 

Депозитарна 
діяльність 
депозитарію 
цінних 
паперів 

Державна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

27.05.2009 АВ№498004 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
"АЛЕНАУДИТ" 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

35281710 
49000, вул. Московська, 
буд.7/7, тел./факс (056)744-
89-14 

Аудиторські 
послуги 

Державна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

23.10.2007 АБ№000597 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА 
БІРЖА "ПФТС" 

Акціонерне товариство 21672206 

03150, м. Київ, вул. 
Червоноармійська, буд.72, 
пар. 3, поверх 3, тел/факс 
(044) 277-55-00 

Діяльність з 
організації 
торгівлі 
цінними 
паперами на 
фондовому 
ринку 

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

10.06.2011 АВ №581538 

 
* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські 
фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають 
страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів. 

 

 
4. Відомості про цінні папери емітента 
4.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 
про 
реєст- 
рацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 
номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 

Форма 
випуску 

Номі- 
нальна 
вартість 
(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 
вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі 
(відсотки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22.11.2011 519/1/11 
Державна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

UA4000052062 прості бездокументарна іменні 100 605000 60500000 100 

 
4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 
4.2.1. Процентні облігації 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 
про 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував випуск 

Номі- 
нальна 
вартість 

Кількість у 
випуску 
(шт.) 

Форма 
існування 

Форма 
випуску 

Загальна 
номінальна 
вартість (грн) 

Відсоткова 
ставка за 

Строк 
виплати 
відсотків 

Дата пога- 
шення 
облі- 



реєст- 
рацію 
випуску 

(грн) облігаціями 
(відсотки) 

гацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
4.2.2. Дисконтні облігації 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 
реєст- 
рацію 
випуску 

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск 

Номі- 
нальна 
вартість 
(грн) 

Кількість 
у випуску 
(шт.) 

Форма існування Форма випуску 

Загальна 
номінальна 
вартість 
(грн) 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 
про 
реєст- 
рацію 
випуску 

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск 

Номі- 
нальна 
вартість 
(грн) 

Кількість 
у випуску 
(шт.) 

Форма 
існування 

Форма 
випуску 

Загальна 
номінальна 
вартість 
(грн) 

Найме- 
нування 
товару 
(послуги), 
під який 
здійснено 
випуск 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) 

Дата випуску 
Вид цінних 
паперів 

Обсяг випуску 

Обсяг 
розміщених 
цінних паперів 
на звітну дату 
(грн) 

Умови обігу та погашення 

1 2 3 4 5 

     

 
4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 

№ з/п 
Дата 
зарахування 
акцій на 

Кількість акцій, 
що викуплено 
(шт.) 

Дата реєстрації 
випуску акцій, 
що викуплено 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено 
Частка у 
статутному 



рахунок 
емітента 

випуску акцій, 
що викуплено 

капіталі 
(відсотки) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 

  

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.) 0 

у тому числі: сертифікатів акцій 0 

сертифікатів облігацій 0 

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду 
цінних паперів) 

0 

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) 0 

у тому числі: сертифікатів акцій 0 

сертифікатів облігацій 0 

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду 
цінних паперів) 

0 

 
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування особи гаранта 

Ідентифі- 
каційний 
код за 
ЄДРПОУ 
гаранта 

Місцезнаходження гаранта 

1 2 3 4 5 

     

 
 
6. 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 2 3 4 5 6 7 

1. Виробничого призначення 0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 3 3 0 0 3 3 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

інші 32 32 0 0 32 32 

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 35 35 0 0 35 35 

 
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів 65961 65726 

Статутний капітал 60500 60500 

Скоригований статутний капітал 60500 60500 

Опис* 

Розрахунок чистих активів за звітний та попередній 
періоди здійснено згідно з Методичними 
рекомендаціями щодо визначення вартості чистих 
активів акціонерного товариства, схвалених рішенням 
ДКЦПФР від 17.11.2004р, №485. Розрахунок проведено 
за даними балансу: розрахункова вартість чистих активів 
- різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний 
капітал- рядок 300; скоригований статутний капітал - 
різниця рядків 300, 360 та 370. 

Розрахунок чистих активів за звітний та попередній 
періоди здійснено згідно з Методичними 
рекомендаціями щодо визначення вартості чистих 
активів акціонерного товариства, схвалених рішенням 
ДКЦПФР від 17.11.2004р, №485. Розрахунок проведено 
за даними балансу: розрахункова вартість чистих активів 
- різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний 
капітал- рядок 300; скоригований статутний капітал - 
різниця рядків 300, 360 та 370. 

Висновок** 
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша 
вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного 
кодексу України дотримуються. 

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша 
вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного 
кодексу України дотримуються. 

 
 
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду. 

Дата вчинення 
дії 

Дата 
оприлюднення 
повідомлення 

Вид інформації 

1 2 3 

   

 
Фінансова звітність 
 
Баланс 
на 30.06.2013 
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  



за міжнародними стандартами фінансової звітності v 
 

 
Код 
рядка 

На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I. Необоротні активи:    

Нематеріальні активи    

залишкова вартість 010   

первісна вартість 011   

накопичена амортизація 012   

Незавершені капітальні інвестиції 020   

Основні засоби:    

залишкова вартість 030   

первісна вартість 031   

знос 032   

Довгострокові біологічні активи:    

справедлива (залишкова) вартість 035   

первісна вартість 036   

накопичена амортизація 037   

Довгострокові фінансові інвестиції:    

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040   

інші фінансові інвестиції 045   

Довгострокова дебіторська заборгованість 050   

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   

Гудвіл при консолідації 075   

Усього за розділом I 080   

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   

за виданими авансами 180   

з нарахованих доходів 190   

із внутрішніх розрахунків 200   

Інша поточна дебіторська заборгованість 210   

Поточні фінансові інвестиції 220   

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

в національній валюті 230   

- у т.ч. в касі 231   

в іноземній валюті 240   

Інші оборотні активи 250   

Усього за розділом II 260   

III. Витрати майбутніх періодів 270   

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275   

Баланс 280   

    

ПАСИВ    

I. Власний капітал    

Статутний капітал 300   

Пайовий капітал 310   

Додатковий вкладений капітал 320   

Інший додатковий капітал 330   

Резервний капітал 340   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350   

Неоплачений капітал 360   

Вилучений капітал 370   

Накопичена курсова різниця 375   

Усього за розділом I 380   

Частка меншості 385   

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів    

Забезпечення виплат персоналу 400   

Інші забезпечення 410   



Сума страхових резервів 415   

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416   

Цільове фінансування1 420   

Усього за розділом II 430   

III. Довгострокові зобов'язання    

Довгострокові кредити банків 440   

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450   

Відстрочені податкові зобов'язання 460   

Інші довгострокові зобов'язання 470   

Усього за розділом III 480   

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   

Поточні зобов'язання за розрахунками:    

з одержаних авансів 540   

з бюджетом 550   

з позабюджетних платежів 560   

зі страхування 570   

з оплати праці 580   

з учасниками 590   

із внутрішніх розрахунків 600   

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605   

Інші поточні зобов'язання 610   

Усього за розділом IV 620   

V. Доходи майбутніх періодів 630   

Баланс 640   

 
   
1 З рядка 420 графа 
4 

Сума благодійної допомоги (421)  

 
 
Звіт про фінансові результати 
за 2 квартал 2013 року 
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 



 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ    

СТАТТЯ    

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0 0 

Податок на додану вартість 015 0 0 

Акцизний збір 020 0 0 

 025 0 0 

Інші вирахування з доходу 030 0 0 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 0 0 

Валовий:    

прибуток 050 0 0 

збиток 055 0 0 

Інші операційні доходи 060 0 0 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, 
одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 0 0 

Витрати на збут 080 0 0 

Інші операційні витрати 090 0 0 

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

091 0 0 

Фінансові результати від операційної діяльності:    

прибуток 100 0 0 

збиток 105 0 0 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 0 0 

Інші доходи 1 130 0 0 

Фінансові витрати 140 0 0 

Втрати від участі в капіталі 150 0 0 

Інші витрати 160 0 0 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    

прибуток 170 0 0 

збиток 175 0 0 



У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та 
групи вибуття унаслідок припинення діяльності 

176 0 0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття унаслідок припинення діяльності 

177 0 0 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності:    

прибуток 190 0 0 

збиток 195 0 0 

Надзвичайні:    

доходи 200 0 0 

витрати 205 0 0 

Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий:    

прибуток 220 0 0 

збиток 225 0 0 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ    

Найменування показника    

Матеріальні затрати 230 0 0 

Витрати на оплату праці 240 0 0 

Відрахування на соціальні заходи 250 0 0 

Амортизація 260 0 0 

Інші операційні витрати 270 0 0 

Разом 280 0 0 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ    

Назва статті    

Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

 
   
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0 

 
 



Примітки до звітів 
 
У зв'язку з тим, що в програмному забезпеченні ЕСКРІН Баланс та Звіт про фінансові результати не відповідають чинному законодавству, Товариство не заповнювало 
форми фінансової звітності. В розділі ХІ. Фінансова звітність емітента надається відсканована в pdf форматі фінансова звітність підприємства. 
 


