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Вступ 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" створено 08.07.2008р. з метою одержання прибутку в інтересах 

акціонерів товариства в результаті здійснення підприємницької діяльності у сфері страхування та інших сферах згідно із чинним 

законодавством України. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" створено внаслідок реорганізації шляхом перетворення 

Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Парламент» у Публічне акціонерне товариство «Джерело страхування» згідно 

рішення загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Парламент», зареєстроване Печерською 

районною у місті Києві Державною адміністрацією 08 липня 2008 року у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців за номером запису 10701020000033660. 

Предметом безпосередньої діяльності Товариства є страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, 

розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Дозволяються виконання зазначених видів діяльності у вигляді надання послуг для 

інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових (господарсько-правових) угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це 

безпосередньо повязано із зазначеними видами діяльності, а також будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб. 

Товариство має право здійснювати зазначену діяльність у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених угод як на 

території України, так і за її межами. 

Річна інформація складена та розкрита відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій 

підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженого рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010 №981. Річна інформація 

емітента надана у довільному описовому форматі та відповідає вимогам розділів і пунктів Річної інформації. Придбання цінних паперів АТ 

"ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" пов’язане з ризиками, описаними у річній інформації. 

Товариство веде бухгалтерський облік згідно міжнародних стандартів, тому Ф-6 (Примітки до річної фінансової звітності) відсутня. 

 

 

Розділ I. Резюме річної інформації 

 

Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому 

містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати 

інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати 

інформацію, включену до цієї річної інформації. 

 



1.1. Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому 

містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне 

рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, 

включену до цієї річної інформації. 

 

1.2. Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» 

Код за ЄДРПОУ: 36018520 

Дата проведення державної реєстрації 08.07.2008 р. 

Місце проведення державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві Державна адміністрація. 

Місцезнаходження: 49027, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22. 

Номери контактних телефонів та факсів: телефон +38(056) 373 83 34, факс (056)373 83 34. 

Основними видами господарської діяльності товариства є страхування, перестрахування та інша допоміжна діяльність у сфері страхування. 

Метою господарської діяльності є надання страхового захисту юридичним та фізичним особам та сприяння створення ринку страхових 

послуг. Безпосередньою діяльностю Товариства є страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, 

розміщенням страхових резервів та їх управлінням. 

Стратегією бізнесу є підвищення якості життя населення України шляхом надання повноцінного страхового захисту майнових інтересів 

фізичних та юридичних осіб та створення для цього достатніх страхових резервів. Засобами досягнення цього є розповсюдження страхових 

послуг за допомогою страхових агентів та працівників компанії. Для розширення страхового поля та збільшення надходжень страхових 

платежів страхове товариство використовує рекламу, а також роботу з населенням всіх регіонів. 

 

 

 

- 

 

Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн) 

 

Назва показника 2012 2011 2010 

1 2 3 4 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
222 9 - 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
- - - 

Валовий прибуток (збиток) 125 3 - 

Інші операційні доходи 54 - - 

Адміністративні витрати 432 209 - 

Витрати на збут 6 - - 



Інші операційні витрати - 4 - 

Фінансовий результат від операційної діяльності:    

прибуток (збиток) (259) (210) - 

інші доходи 13730 28164 - 

інші витрати 7922 27732 - 

Фінансові результати від звичайної діяльності до 

оподаткування: 
   

прибуток (збиток) 5695 269 - 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 8 - 1 

Чистий прибуток (збиток) 5193 179 (1) 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) - - - 

Всього активів, у т.ч. 66489 60737 8528 

Оборотні активи 66366 60687 8528 

у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти 1036 206 - 

Необоротні активи 123 50 - 

Всього пасивів, у т.ч. 66489 60737 8528 

Зобов`язання 5 - 63 

поточні зобов`язання - - 60 

довгострокові зобов`язання 584 90 - 

Забезпечення наступних витрат та платежів 63 3 - 

Власний капітал 65837 60644 8465 

статутний капітал 60500 60500 8500 

пайовий капітал - - - 

додатковий вкладений капітал - - - 

інший додатковий капітал - - - 

резервний капітал 1 1 - 

(неоплачений капітал) - - - 

(вилучений капітал) - - - 

нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5336 143 (35) 

Розрахункова вартість чистих активів 65837 60644 8645 

 

 

Розділ IІ. 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: 

У звітному періоді 2012 року 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 (Нацжфінпослуг 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. Товариство не має дочірніх підприємств. 

Розділ IІІ. Основні відомості про емітента 

3.1. Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ". 

Скорочене найменування емітента - АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ". 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 36018520 

3.2. 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, dzherelo.insurer@dzherelo-ins.com. 

3.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" створено на невизначений строк. 

3.4.ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" створене внаслідок реорганізації шляхом перетворення 

Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Парламент» у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕРЕЛО 

СТРАХУВАННЯ" згідно рішення загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Парламент» 

(Протокол від 12 березня 2010 року), зареєстроване Печерською районною у місті Києві Державною адміністрацією 08 липня 2008 року у 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за номером запису 10701020000033660. 

У звітному періоді не мали місця операції щодо купівлі чи продажу понад 10 відсотків вартості активів у статутному (складеному, 

пайовому) капіталі іншої юридичної особи, не було таких змін, як: злиття, приєднання, перетворення, поділ та процедури банкрутства. 

У майбутньому не плануються та не очікуються: злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівлю чи продаж понад 10 відсотків 

вартості активів. 

3.5. Органами управління Емітента відповідно до Статуту є: 

- Загальні збори акціонерів; 

- Наглядова рада у складі 3 осіб; 

- Правління - у складі 1 особи; 

- Ревізор. 

Організаційна структура АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" суттєво не відрізняється від структури у попередньому році, і складається з: 

- адміністрації; 

- департаменту страхування; 



- департаменту розвитку; 

- департаменту особистого страхування. 

Найменування структурних підрозділів товариства розкриває їх функціональне призначення. 

3.6. Філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Емітент не має. 

3.7. Дочірні та залежні підприємства у Емітента відсутні. 

3.8. Станом на початок та на кінець звітного періоду розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу склав 60 500,0 тис. грн. 

Розмір власного капіталу станом на початок звітного періоду склав 60644 тис. грн. та станом на кінець звітного періоду збільшився до 

65837тис. грн., що зумовлено , насамперед, зростанням показника нерозподіленого прибутку. 

Розмір і структура статутного капіталу АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" протягом звітного року не змінювалися, рішення про збільшення 

статутного капіталу не приймалося. 

3.9. Входження емітента до об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань підприємств) чи груп 

суб'єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній тощо) за звітний період не відбулося. 

 

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента 

 

4.1. АТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» здійснює страхову діяльність з добровільних видів страхування, станом на кінець року отримано 10 

відповідних ліцензій. 

4.2. У звітному періоді товариство отримало дохід від страхової діяльності, що складає 182 тис. грн. 

У структурі даного доходу дохід, що складає 10 або більше відсотків його загальної суми, отриманий від здійснення страхових операцій та 

операцій з перестрахування наступних ризиків: 

- страхування наземного транспорту - 126 тис. грн (70%) 

- страхування від нещасних випадків - 31тис. грн. (18%). 

Щодо розкриття інформації стосовно середньореалізаційних цін, варто зазначити, що в силу специфіки виду діяльності, страхові тарифи 

встановлені за окремими видами ризиків відповідними правилами страхування. 

Емітент не здійснює свою діяльність за межами України. 

4.3. Собівартість страхових послуг складається з: страхових виплат, витрат на ведення справи, вартості бланків полісів. 

4.4. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України, підготовлена Национальною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг України містить наступні дані: 

Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових 

компаній станом на 30.09.2012 становила 448, у тому числі СК "life"1 – 64 компанії, СК "non-life" – 384 компанії, (станом на 30.09.2011 – 

445 компаній, у тому числі СК "life" – 65 компаній, СК "non-life" – 380 компаній). У порівнянні з 9 місяцями 2011 року на 629,0 млн. грн. 

(3,8%) зменшився обсяг надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій збільшився на 2 277,4 млн. грн. (18,0%). 

Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за 9 місяців 2012 року становила 94,4%, що на 17,5 в.п. більше в 

порівнянні з відповідним періодом 2011 року. 

Основним фактором зменшення валових страхових премій у порівнянні з 9 місяцями 2011року стало зменшення обсягу валових страхових 

премій, зокрема, з таких видів страхування, як: страхування майна (зменшення валових страхових платежів на 343,8 млн. грн (13,9%)); 

страхування фінансових ризиків (зменшення валових страхових премій на 402,1 млн. грн (20,1%)); страхування від вогневих ризиків та 



ризиків стихійних явищ (зменшення валових страхових премій на 440,8 млн. грн (23,6%)); страхування вантажів та багажу (зменшення 

валових страхових премій на 313,2 млн. грн (28,9%). Проте, у порівнянні з 9 місяцями 2011року, зріс обсяг валових страхових премій з 

таких видів страхування, як: обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ) 

(збільшення валових страхових платежів на 172,1 млн. грн. (10,2%)); страхування життя (збільшення валових страхових премій на 318,8 

млн. грн. (35,4%)). 

4.5.АТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» здійснює страхову діяльність по всій території України. Розповсюдження страхових послуг 

впроваджується за допомогою страхових агентів, страхових брокерів та працівників компанії. Для розширення страхового поля та 

збільшення надходжень страхових платежів страхове товариство використовує рекламу, а також роботу з населенням всіх регіонів. 

Основними споживачами послуг Емітента є фізичні та юридичні особи – власники транспортних засобів та іншого майна, юридичні особи – 

власники майнових комплексів, підприємства з великою кількістю співробітників, страхові брокери та інші страхові компанії, фінансово-

кредитні установи тощо. 

Рівень тарифу, що обумовлює вартість страхової послуги, встановлюється на підставі діючого законодавства України, та згідно відповідних 

Правил, зареєстрованих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. 

Страхова діяльність не залежить від сезонних факторів. Є прямий зв'язок попиту на страхові послуги в залежності від економічної ситуації 

та стабільністю у країні. АТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» стабільно функціонує на страховому ринку України, з кожним роком 

збільшуючи кількість клієнтів. 

4.6. Не відбулося змін в джерелах надходження сировини. Основні постачальники компанії у звітному періоді залишилися колишніми, при 

цьому в структурі витрат на постачання матеріалів (сировини), комплектуючих та товарів імпортної складової в загальних витратах не 

існує. 

4.7. Основним джерелом надходжень Товариства є страхові платежі клієнтів - фізичних та юридичних осіб. 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. 

4.8. АТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» не здійснює спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями. Стосунки з 

ними носять діловий характер, з окремими установами відносини базуються на принципах партнерства. 

4.9. Станом на кінець звітного року АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" отримало 10 ліцензій на здійснення добровільного страхування, 

видані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України: 

У формі добровільного: 

- страхування фінансових ризиків – ліцензія АВ №584796 видана 04.08.2011р Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 

України строк дії ліцензії з 30.10.2011 безстроковий; 

- страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного 

транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)] – ліцензія АВ №584797 видана 04.08.2011р Державною комісією з регулювання ринків 

фінансових послуг України строк дії ліцензії з 30.10.2011 безстроковий ; 

- страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) – ліцензія АВ 

№584798 видана 04.08.2011р Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України строк дії ліцензії з 30.10.2011 

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; 

- страхуваня 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 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 вантажів та багажу(вантажобагажу) - ліцензія АВ №594320 видана 17.02.2012р Державною комісією з регулювання ринків 

фінансових послуг України строк дії ліцензії з 17.02.2012 безстроковий. 

4.10. Об'єкти інтелектуальної власності та документи щодо таких прав власності відсутні. 

4.11. Можливі макроекономічні фактори впливу на фінансово-господарську діяльність Товариства: 

- погіршення загальної економічної ситуації в країні, в тому числі внаслідок розвитку несприятливої кон'юнктури на світових фінансових 

ринках; 

- нестабільність чинного законодавства, в т.ч. податкової політики держави; 

- можливі зміни політики держави щодо ринку страхових послуг; 

- форс-мажорні обставини. 

4.12. Витрат на наукові дослідження та розробки в 2012 році Товариство не проводило. 

4.13. Інформація про будь-які суттєві капітальні та фінансові інвестиції у 2012 році, що пов 'зані з господарською діяльністю Товариства, 

відсутня. 

4.14. Обмеження екологічного законодавства, що могли б вплинути на діяльність Товариства, відсутні. 

4.15. Інформація про дочірні підприємства Товариства відсутня. 

 

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента 

 

5.1. На початок поточного року на балансі товариства обліковувалися основні засоби первісною вартістю 30 тис. грн. та залишковою 

вартістю 12 тис. грн. Протягом звітного року переоцінка основних засобів не проводилась. До складу основних засобів входить офісне та 

компьютерне обладнання. Втрат від зменшення корисності та вигід від відновлення корисності не відбувалось. Рівень використання 

основних засобів Товариством - 100%. 

5.2. Всі основні засоби є виробничого призначення і використовуються для забезпечення поточної діяльності Товариства. Інформація щодо 

запланованих модернізації та придбання основних засобів або інших активів відсутня. 

5.3. У звітному періоді товариством не проводилося поточного чи капітального ремонтів. 

5.4. У звітному періоді основні засоби товариства у заставу не передавались. 

5.5. Укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів не має. 

5.6. АТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» 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. 

5.7. Обмежень щодо розподілу додаткового капіталу між власниками товариства немає. 

5.8. Незавершеного будівництва на балансі товариства також немає. 

 



 

5.9. Інформація про дочірні підприємства Товариства відсутня. 

- 

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента 

6.1. Кількість осіб на кінець звітного періоду, які працюють в емітента за основним місцем роботи - 6, та кількість осіб, які працюють за 

сумісництвом або на умовах неповного робочого часу - 1. Фонд оплати праці на кінець звітного періоду – 20,18 тис.грн. Суттєві зміни 

чисельності працівників протягом звітного року у емітента відсутні. 

6.2. Всі працівники приймаються на роботу до АТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» відповідно до вимог чинного законодавства України. У 

2012 році Колективний договір з працівниками не укладався не створювалася також профспілкова організація. 

6.3. Рівень кваліфікації працівників Товариства є задовільним. 100 % працівників мають повну вищу освіту. 

6.4. У товаристві відсутні будь-які правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його 

статутному (складеному, пайовому) капіталі. 

 

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента 

7.1. Органами управління Емітента відповідно до Статуту є: 

1) Загальні Збори акціонерів; 

2) Наглядова рада; 

3) Правління; 

4) Ревізор. 

Витяги із Статуту Емітента: 

"10.2.5. Компетенція Загальних зборів. 

10.2.5.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. 

10.2.5.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить: 

10.2.5.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства; 

10.2.5.2.2. внесення змін до Статуту Товариства; 

10.2.5.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 

10.2.5.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства; 

10.2.5.2.5. прийняття рішення про розміщення акцій; 

10.2.5.2.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; 

10.2.5.2.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; 

10.2.5.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 

10.2.5.2.9. затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них; 

10.2.5.2.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства; 

10.2.5.2.11. затвердження річного звіту Товариства; 

10.2.5.2.12. розподіл прибутку і збитків Товариства; 

10.2.5.2.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій; 

10.2.5.2.14. прийняття рішення про форму існування акцій; 



10.2.5.2.15. затвердження розміру річних дивідендів; 

10.2.5.2.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів; 

10.2.5.2.17. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 

укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 

членами Наглядової ради; 

10.2.5.2.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків встановлених чинним 

законодавством України; 

10.2.5.2.19. обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень; 

10.2.5.2.20. затвердження висновків Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень; 

10.2.5.2.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; 

10.2.5.2.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого 

правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 

10.2.5.2.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону 

України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, 

порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; 

10.2.5.2.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора; 

10.2.5.2.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; 

10.2.5.2.26. обрання комісії з припинення Товариства; 

10.2.5.2.27. прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих 

Товариству; 

10.2.5.2.28. прийняття рішення про звернення до посадових осіб Товариства з позовом у разі недотримання вимог цього Статуту та чинного 

законодавства України при вчиненні значного правочину. 

10.2.6. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим 

органам Товариства. 

10.2.7. Право на участь у Загальних зборах. 

10.2.7.1. У Загальних зборах мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 

представники, незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. 

10.2.7.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, передбаченому законодавством про 

депозитарну систему України. 

10.2.7.3. На вимогу акціонера Товариство зобов’язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на 

участь у Загальних зборах. 

10.2.7.4. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення заборонено. 

10.2.7.5. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або 

уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що 

здійснює управління державним чи комунальним майном. 

10.2.7.6. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на 

Загальних зборах. 



10.2.7.7. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 

10.2.7.8. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 

10.2.7.9. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який 

видав довіреність, замість свого представника. 

10.2.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів. 

10.2.8.1. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення 

про проведення загальних зборів. Товариство надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, 

на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує 

повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. 

10.2.8.2. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, 

зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Наглядовою радою шляхом надсилання рекомендованих листів, у строк 

не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. Власники акцій в номінальному утримуванні повідомляються номінальним 

утримувачем яких він обслуговує. 

10.2.8.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити: 

10.2.8.3.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства; 

10.2.8.3.2. дата, час та місце проведення Загальних зборів із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери; 

10.2.8.3.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах; 

10.2.8.3.4. дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; 

10.2.8.3.5. перелік питань, що виносяться на голосування; 

10.2.8.3.6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У 

повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати , офісу тощо) та 

посадова особа Товариства , відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. 

10.2.9. Порядок денний Загальних зборів. 

10.2.9.1. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання 

позачергових Загальних зборів у випадках передбачених чинним законодавством України – акціонерами які цього вимагають. 

10.2.9.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п. 10.2.5.2.11, 10.2.5.2.12 і 10.2.5.2.24 

цього Статуту. 

10.2.9.3. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п. 10.2.5.2.17 та 

10.2.5.2.18 цього Статуту. 

10.2.9.4. Акціонер, за письмовим запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення (рішень) з питань порядку денного 

у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням визначеним Наглядовою радою Товариства, в місці для ознайомлення, у посадової особи 

Товариства відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства. 

10.2.9.5. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів. 

10.2.9.5.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також 

щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, у термін 

передбачений Законом України «Про акціонерні товариства». 



10.2.9.5.2. Пропозиції подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 

та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що 

належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. 

10.2.9.5.3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому 

включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не 

вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного. 

10.2.9.5.4. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із 

запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. 

10.2.9.5.5. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається 

Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

10.2.9.5.6. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів шляхом надсилання 

рекомендованих листів про зміни у порядку денному, а також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів 

фондовій біржі (біржам), на яких це Товариство пройшло процедуру лістингу, та не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних 

зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів. 

... 10.3.17. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 

10.3.17.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 

10.3.17.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до 

порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 

10.3.17.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів Товариства; 

10.3.17.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 

10.3.17.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 

10.3.17.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 

10.3.17.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 

10.3.17.8. обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства; 

10.3.17.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх 

винагороди; 

10.3.17.10. прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, 

яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 

10.3.17.11. обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; 

10.3.17.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; 

10.3.17.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

10.3.17.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у 

межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; 

10.3.17.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на 

участь у Загальних зборах; 

10.3.17.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших 

юридичних осіб; 



10.3.17.17. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, передбачених чинним законодавством України , в разі злиття, 

приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 

10.3.17.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, коли ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом 

значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у разі 

неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на 

розгляд Загальних зборів); 

10.3.17.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх 

виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 

10.3.17.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розміру оплати його послуг; 

10.3.17.21. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала 

контрольний пакет акцій, відповідно до діючого законодавства України; 

10.3.17.22. визначення політики зовнішньоекономічної діяльності Товариства; 

10.3.17.23. прийняття рішень про участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим 

Товариством на себе відповідних зобов'язань; 

10.3.17.24. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, відокремлених структурних підрозділів, філій та представництв, 

затвердження їх статутів та положень; 

10.3.17.25. прийняття інших рішень, які відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» відносяться до виключної компетенції 

Наглядової Ради Товариства. 

... 10.4. Правління Товариства. 

10.4.1. Виконавчим органом Товариства є Правління. 

10.4.2. Правління Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. 

10.4.3. Правління Товариства складається із Голови Правління та членів Правління. 

10.4.4. До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, 

крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 

10.4.5. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені 

Товариства у межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України. 

10.4.6. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради 

чи Ревізором Товариства. 

10.4.7. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням «Про 

Правління», а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління Товариства. Від імені Товариства контракт підписує Голова 

Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. 

10.4.8. Голова та члени Правління Товариства обираються та відкликаються Наглядовою радою Товариства. 

10.4.9. Голова Правління на вимогу Наглядової ради, Ревізора зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність 

Товариства в межах, встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством України. 

10.4.10. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне 

використання у порядку встановленому чинним законодавством України. 



10.4.11. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Правління за 

рішенням Наглядової ради та Правління Товариства. 

10.4.12. Голова Правління Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, 

вчиняти правочини від імені Товариства, сума яких не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 

звітності Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. 

10.4.13. Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються законодавством України, Статутом Товариства, 

а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління. 

10.4.14. Повноваження Голови Правління припиняються: 

10.4.14.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 

10.4.14.2. в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; 

10.4.14.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання 

обов'язків Голови Правління Товариства; 

10.4.14.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 

10.4.14.5. у разі перевищення Головою Правління своїх повноважень встановлених цим Статутом; 

10.4.14.6. у разі закінчення строку на який Голова Правління обирався; 

10.4.14.7. у разі коли дії або бездіяльність Голови Правління порушують права акціонерів Товариства або самого Товариства. 

10.4.15. З припиненням повноважень члена Правління одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним. 

10.4.16. Всі питання щодо організації роботи, компетенції, порядку скликання засідань, прийняття рішень Правлінням Товариства та інше 

регулюється Положенням «Про Правління», яке затверджується Загальними зборами. 

... 

10.5. Ревізор. 

10.5.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора. 

10.5.2. Ревізор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, 

та/або з числа юридичних осіб акціонерів. 

10.5.3. Строк повноважень Ревізора п’ять років. 

10.5.4. Не може бути Ревізором: член Наглядової ради, член Правління, головний бухгалтер, особа, яка не має повної цивільної дієздатності 

та особи визначені такими відповідно до чинного законодавства України, члени інших органів Товариства. 

10.5.5. Ревізор не може входити до складу Лічильної комісії Товариства. 

10.5.6. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. 

10.5.7. Ревізор має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного. 

10.5.8. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених цим Статутом або внутрішніми положеннями 

Товариства. 

10.5.9. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, а також у інших 

випадках за вимогою Наглядової ради Товариства або Загальних зборів. 

10.5.10. Голова Правління Товариства забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Положенням «Про Ревізора». 

10.5.11. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, 

в якому міститься інформація про: 



10.5.11.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; 

10.5.11.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку 

ведення бухгалтерського обліку та подання звітності." 

7.2. Протягом звітного року зміни та доповнення до Статуту та внутрішніх документів Товариства не вносилися. В частині регулювання 

діяльності органів управління та контролю змін Статуту та внутрішніх документів Товариства не було. 
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осіб 

разо

м 

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

Галушко Андрій 

Георгійович 
- 

Голова 

Наглядової 
1962 Вища 0 0 0 0 0 0 - 



раді(на 

посаді 2 

роки) 

Калугін Сергій 

Віталійович 
- 

Член 

Наглядової 

раді(на 

посаді 2 

роки) 

1964 Вища 0 0 0 0 0 0 - 

Загуліна Марина 

Володимирівна 
- 

Член 

Наглядової 

раді(на 

посаді 2 

роки) 

1984 Вища 0 0 0 0 0 0 - 

Швець Леонід 

Анатолійович 
- 

Голова 

Правління(

на посаді 1 

рік) 

1957 Вища 0 0 0 0 0 0 - 

Омельницька Ірина 

Григорівна 
- 

Головний 

бухгалтер(

на посаді 1 

рік) 

1971 Вища 0 0 0 0 0 0 - 

Шатохіна Юлія 

Євгенівна 
- 

Ревізор(на 

посаді 2 

роки) 

1981 Вища 0 0 0 0 0 0 - 

 

 

7.4. Посадові особи емітента не мають участі в його дочірніх/залежних підприємствах , та не планують її набувати. 

 

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента 

Прізвище, ім'я та по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційн

ий код за 

ЄДРПОУ - для 

юридичних 

осіб - 

резидентів або 

ідентифікаційн

Посада в емітента 

Повне найменування 

дочірнього/ залежного 

підприємства 

Розмір 

частки 

(паю) 

посадової 

особи у 

статутном

у 

Відсоток, 

який 

становлят

ь акції 

(частка, 

пай) 

посадової 

Відсоток 

голосів у 

вищому 

органі 

дочірньог

о/ 

залежного 

Кількість 

акцій 

дочірньог

о/ 

залежного 

підприємс

тва, які 



ий код з 

торговельного, 

судового або 

банківського 

реєстру країни, 

де офіційно 

зареєстрований 

іноземний 

суб'єкт 

господарської 

діяльності, - 

для юридичних 

осіб - 

нерезидентів 

(складено

му, 

пайовому

) капіталі 

дочірньог

о/ 

залежного 

підприємс

тва 

емітента 

(грн) 

особи у 

статутном

у 

(складено

му, 

пайовому

) капіталі 

дочірньог

о/ 

залежного 

підприємс

тва 

підприємс

тва за 

акціями 

(часткою, 

паєм), що 

належать 

посадовій 

особі, у 

загальній 

кількості 

голосів 

можуть 

бути 

придбані 

посадово

ю особою 

в 

результаті 

здійсненн

я прав за 

належним

и їй 

опціонами 

дочірньог

о/ 

залежного 

підприємс

тва* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

7.5. Опис у хронологічному порядку попередніх посад (у тому числі за сумісництвом) та роботодавців, професійного досвіду кожної 

посадової особи, інформація щодо якої надана в таблиці, наведеній у підпункті 7.3 цього розділу, протягом п'яти останніх років 

1) Голова Наглядової ради – Галушко Андрій Георгійович. 

Загальний виробничий стаж – 28 років. 

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи – Віце-президент по інвестиціям ПАТ "Веста-Дніпро". 

Посада на попередніх місцях роботи за останні п’ять років: 

з 01.02.2007р. - Віце-президент по інвестиціям ПАТ "Веста-Дніпро". 

2) Член Наглядової ради – Калугін Сергій Віталійович. 

Загальний виробничий стаж – 24 роки. 

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи – Член Наглядової ради АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ". 

Посада на попередніх місцях роботи за останні п’ять років: 

01.10.2004р. - 01.04.2009р. - Управляючий Дніпропетровською філією АКБ "Форум"; 

з 12.03.2011р. - Член Наглядової ради АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ". 

3) Член Наглядової ради – Загуліна Марина Володимирівна. 

Загальний виробничий стаж – 6 років. 



Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи – Начальник юридичного відділу - фахівець відділу торгівлі ЦП ТОВ "ФГІ". 

Посада на попередніх місцях роботи за останні п’ять років: 

05.05.2008р. - 08.04.2009р. - юрист ТОВ "Фрі Лайт "Адміністратор пенсійного фонду"; 

07.09.2009р. - 31.03.2011р. - начальник юридичного відділу ТОВ "Фінансгрупінвест"; 

01.04.2011р. - 07.02.2012р. - начальник юридичного відділу ТОВ "КУА "Фінгрін"; 

з 08.02.2012р. - Начальник юридичного відділу - фахівець відділу торгівлі ЦП ТОВ "ФГІ". 

4) Голова Правління – Швець Леонід Анатолійович. 

Загальний виробничий стаж – 38 років. 

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи - Голова Правління АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ". 

Посада на попередніх місцях роботи за останні п’ять років: 

14.06.2004р. - 02.01.2008р. - заступник директора Дніпропетровської дирекції ВАТ УСК "Гарант-АВТО"; 

02.01.2008р. - 01.04.2009р. - заступник директора зі страхування Дніпропетровської дирекції ВАТ УСК "Дженералі Гарант"; 

01.04.2009р. - 00.00.0000р. - директор ТОВ "Агентська компанія "Мегаполіс"; 

00.00.000 - 15.03.2012р. - начальний департаменту страхування АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ"; 

15.03.2012р. - 03.07.2012р. - в.о. Голови Правління АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ"; 

з 03.07.2012р. - Голова Правління АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ". 

5) Головний бухгалтер - Омельницька Ірина Григорівна. Загальний виробничий стаж – 23 роки. 

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи – головний бухгалтер ТОВ "КУА "Фінгрін". 

Посада на попередніх місцях роботи за останні п’ять років: 

21.02.2006р. - 21.02.2007р. - бухгалтер управління бухгалтерського обліку АКБ "Райффайзенбанк Україна"; 

21.07.2007р. - 05.05.2008р. - ст.бухгалтер управління бухгалтерського обліку АКБ "Райффайзенбанк Україна"; 

05.05.2008р. - 18.07.2009р. - заступник головного бухгалтера управління бухгалтерського обліку АКБ "Райффайзенбанк Україна"; 

18.07.2009р. - 31.03.2010р. - заступник головного бухгалтера регіону відділу організації подальшого бухгалтерського обліку АКБ 

"Райффайзенбанк Україна"; 

з 26.01.2011р. - головний бухгалтер ТОВ "КУА "Фінгрін". 

6) Ревізор - Шатохіна Юлия Євгенівна. 

Загальний виробничий стаж – 12 років. 

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи - головний бухгалтер ТОВ "Авалон Інвест". 

Посада на попередніх місцях роботи за останні п’ять років: 

04.01.2007р. - 08.02.2008р. - бухгалтер ТОВ "ЕСТ "Плюс"; 

12.02.2008р. - 02.03.2012р. - головний бухгалтер ТОВ "Моноліт"; 

з 03.05.2012 - головний бухгалтер ТОВ "Авалон Інвест". 

7.6. Посадові особи АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" не мають непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у 

сфері господарської, службової діяльності; Також посадові особи не є засновниками, учасниками чи посадовими особами суб'єктів 

підприємницької діяльності, до яких застосовувалися процедури банкрутства (на момент провадження у справі про банкрутство або 

протягом двох років до порушення справи про банкрутство). 

 



 

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу 

 

8.1. За результатами роботи за звітний рік додаткові виплати членам Правління, крім основної заробітної плати, не призначалися. 

 

Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн) 

Вид виплати 
Наглядова рада Виконавчий орган Разом 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основна заробітна плата    57100   57100   

Премії          

Компенсаційні виплати          

Виплати у натуральній формі          

Інші виплати (зазначити)          

Усього    57100   57100   

 

 

- 

 

 

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента 

 

9.2. Станом на кінець звітнього періоду Товариство має 4 акціонерів, які у сукупності володіють 605 000 акцій. 

 

 

- 

 

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року 

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 

Розмір частки (паю), що належить 

власнику істотної участі 

Відсоток, 

який 

становлять 

акції (частка, 

пай) у 

статутному 

(складеному, 

пайовому) 

Відсоток 

голосів у 

вищому 

органі 

емітента за 

акціями 

(часткою, 

паєм), що 

у прямому 

володінні 

через 

афілійованих 

осіб 

разом 



діяльності, - для юридичних осіб - 

нерезидентів 

капіталі 

емітента 

належать 

власнику 

істотної 

участі, у 

загальній 

кількості 

голосів 

1 2 3 4 5 6 7 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

"ІННОВАЦІЯ" 

35043996 601830 0 601830 99.476 99.476 

 

 

9.4. Змін серед власників істотної участі емітента протягом звітного року не відбулося. 

 

 

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими 

афілійованими особами 

 

10.1. Протягом звітного року між товариством з одного боку, і власником істотної участі - ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФИКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД "ІНОВАЦІЯ", з іншого боку, укладалися наступні правочини: 

- 01.03.2012р. , купівля цінних паперів на суму 2440 тис.грн. за договором купівлі-продажу №3813-БВ через ТОВ "Спайк Інвест"" за 

справедливою вартістю; 

- 28.09.2012р. купівля цінних паперів на суму 1865 тис.грн. за договором купівлі-продажу "2003/12-БВ через ТОВ "ФГІ" за справедливою 

вартістю; 

- 28.09.2012р. купівля цінних паперів на суму 1019 тис.грн. за договором купівлі-продажу "2012/12-БВ через ТОВ "ФГІ" за справедливою 

вартістю. 

10.2. Протягом звітного року операцій з афілійованими особами не проводилось. 

 

 

Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій 

 



11.1. АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" не є учасником судових спорів. 

11.2. Факти виплати емітентом протягом звітного року штрафних санкцій відсутні. 

 

 

Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств) 

 

12.1. 12.03.2010 року позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" (Протокол б/н від 12.03.2010р.) 

прийнято рішення про затвердження Кодексу корпоративного управління АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ". Оприлюднено на власному 

сайті. 

 

 

12.2. Загальні збори є вищим органом Товариства. Порядок їх діяльності, компетенції, прийняття рішень визначається Статутом товариства 

12.2.1. Інформація про порядок проведення загальних зборів: 

- найменування вищого органу емітента - Загальні збори є вищим органом Товариства; 

- порядок повідомлення акціонерів (учасників) про проведення зборів вищого органу емітента; 

 

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про 

проведення загальних зборів. Товариство надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на 

якій це Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує 

повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. 

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в 

переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Наглядовою радою шляхом надсилання рекомендованих листів, у строк не пізніше ніж 

за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. Власники акцій в номінальному утримуванні повідомляються номінальним утримувачем 

яких він обслуговує. 

Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити: 

повне найменування та місцезнаходження Товариства; 

дата, час та місце проведення Загальних зборів із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери; 

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах; 

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; 

перелік питань, що виносяться на голосування; 

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У 

повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати , офісу тощо) та 

посадова особа Товариства , відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. 

 

- особи (органи), які мають право скликати (чи вимагати скликання) позачергові збори вищого органу емітента, а також порядок 

направлення (подання) таких вимог; 

 



- порядок визначення дати проведення зборів вищого органу емітента; 

 

- особи, які мають право вносити пропозиції до порядку денного зборів вищого органу емітента, а також порядок внесення таких 

пропозицій; 

 

- особи, які мають право знайомитися з інформацією (матеріалами), що надається для підготовки і проведення зборів вищого органу 

емітента, а також порядок ознайомлення з такою інформацією (матеріалами); 

 

- спосіб повідомлення акціонерів про зміни в порядку денному загальних зборів; 

 

- порядок проведення загальних зборів відповідно до статуту (якщо статутом порядок проведення загальних зборів не визначений - 

зазначається порядок проведення загальних зборів, встановлений рішенням загальних зборів); 

 

- порядок та випадки проведення заочного голосування; 

 

- спеціальний порядок підрахунку голосів - разом чи окремо від голосів за простими та/або іншими класами привілейованих акцій, кількість 

голосів власників привілейованих акцій, необхідна для прийняття рішень; 

 

- порядок оголошення рішень, які прийняті вищим органом емітента, а також результатів голосування. 

 

 

 

 

 

 

 

12.3. Інформація про наглядову раду товариства: 

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого 

органу, в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України. 

12.3.1. Інформація про порядок обрання членів наглядової ради, її склад, комітети, які створено у її складі, їх функції та кількість 

проведених засідань наглядової ради протягом року за три останні роки 

 

 

 

12.5. Відомості про структуру та компетенцію органів внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю емітента: 

 



12.5.1. Повний опис структури органів контролю за фінансово-господарською діяльністю емітента та їх компетенції відповідно до статуту 

(установчих документів) емітента 

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора. Ревізор обирається виключно 

шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб 

акціонерів. 

Строк повноважень Ревізора п’ять років. Не може бути Ревізором: член Наглядової ради, член Правління, головний бухгалтер, особа, яка не 

має повної цивільної дієздатності та особи визначені такими відповідно до чинного законодавства України, члени інших органів 

Товариства. 

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. 

Ревізор має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного. 

Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених цим Статутом або внутрішніми положеннями 

Товариства. 

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, а також у інших випадках за 

вимогою Наглядової ради Товариства або Загальних зборів. 

Голова Правління Товариства забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Положенням «Про Ревізора». 

 

12.5.2. Інформацію про створення ревізійної комісії, її персональний склад, дані про посади, які обіймав член ревізійної комісії в інших 

підприємствах, установах, організаціях за три останні роки і в теперішній час, у хронологічному порядку, у тому числі й за сумісництвом, та 

інформація про регулярність проведення засідань протягом трьох останніх років. Якщо у товаристві призначено ревізора, про нього 

вказується аналогічна інформація. 

 

Позачерговими загальними зборами , що відбулись 12.03.2010 року, Ревізором Товариства обрано Шатохіну Юлію Євгенівну. 

02.2008-03.2012 року - головний бухгалтер ТОВ «МОНОЛІТ». 

02.2008-03.2012 року - за сумісництвом головний бухгалтер ТОВ «ЛОНГ ФЛАЙТ». 

З 05.2012 року - головний бухгалтер ТОВ «ПКФ «АВАЛОН ІНВЕСТ». 

 

12.5.3. Опис практики та процедури проведення перевірки ревізійною комісією (ревізором), яка відбулась останнього разу. Зазначається 

особа (орган), що ініціювала проведення перевірок. 

Ревізор здійснював перевірку діяльності Товариства за 2010 – 2012 рік за власною ініціативою. 

 

12.5.4. Опис процедури надання протоколів проведення перевірок ревізійною комісією (ревізором) на запит акціонерів. 

Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, що визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», та 

відповідно до цього закону, в тому числі до протоколів Ревізора. 

 

12.5.5. Дані про систему внутрішнього аудиту, строк її роботи, основні функції служби внутрішнього аудиту, підзвітність служби, 

взаємодію з виконавчим органом і наглядовою радою емітента 

Відсутні 



 

12.5.6. Інформацію про орган емітента, що здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у звітному році. 

У звітному році перевірку фінансово-господарської діяльності здійснював Ревізор. 

 

12.5.7. Інформацію про інший орган емітента, якщо створення такого органу передбачено статутом. Зазначаються його назва, інформація 

про порядок обрання голови та членів органу емітента, його склад, регулярність проведення засідань, компетенція тощо. 

Інший орган Товариства не створений. 

 

 

 

12.6. Інформацію про положення статуту, які спрямовані на захист прав акціонерів (за наявності): 

Витяг із Статуту: 

«8.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 

8.2.1. участь в управлінні Товариством; 

8.2.2. отримання дивідендів; 

8.2.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 

8.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства. 

8.3. Одна проста акція надає акціонеру один голос для прийняття рішення по кожному питанню на Загальних зборах, крім випадків 

проведення кумулятивного голосування.» 

12.6.1.Положення статуту, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму 

або предмет, від імені товариства (за наявності). 

Указуються дані за звітний рік про кількість і обсяг у грошовому виразі кожного з договорів, укладених емітентом, які потребували 

схвалення (затвердження) уповноваженим органом емітента. 

Витяг із Статуту Товариства: 

«10.4.12. Голова Правління Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси 

Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, сума яких не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної 

фінансової звітності Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.» 

 

12.6.2. Положення статуту про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість (за наявності). 

Витяг із Статуту Товариства: 

«11.9. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні 

будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів). 

11.9.1. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства та її афілійована особа 

(особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо 

зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак: 

11.9.1.1. є стороною такого правочину; 

11.9.1.2. бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами); 



11.9.1.3. отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною 

правочину; 

11.9.1.4. внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину; 

11.9.1.5. є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, 

або отримує винагороду від товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде 

користуватися іншими результатами виконання правочину. 

11.10. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов’язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості 

поінформувати той орган, членом якого вона є, Правління та Наглядову раду про наявність в неї такої заінтересованості. 

11.11. Правління Товариства зобов’язане протягом п’яти робочих днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення 

правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, 

зокрема про: 

11.11.1. предмет правочину; 

11.11.2. вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином; 

11.11.3. загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання 

послуг; 

11.11.4. особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину. 

11.12. Наглядова рада протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Правління інформації про правочин, у вчиненні якого є 

заінтересованість, зобов’язана прийняти рішення про вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення. 

11.13. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення 

такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова 

рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, це питання виноситься на 

розгляд Загальних зборів.» 

 

12.6.3. Положення статуту щодо обов'язкового викупу акцій (обов'язкове придбання за плату та на вимогу акціонера розміщених 

товариством акцій) (за наявності). 

Кожний акціонер – власник акцій Товариства має право вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних йому 

голосуючих акцій за ціною не менше ніж їх ринкова вартість, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти 

прийняття рішення Загальними зборами рішення про: 

7.6.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства; 

7.6.2. зміну розміру статутного капіталу; 

7.6.3. вчинення Товариством значного правочину, тобто правочину учиненому Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), 

що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. 

 

 

12.7. Інформацію про документи, що стосуються повноважень органів емітента та відносин із акціонерами, прийняті емітентом (за 

наявності). Необхідно вказати назву органу, що затвердив документ, дату прийняття документа та номер протоколу. 

 



Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 12 березня 2010 року (протокол б/н) було прийнято ряд положень , що 

регламентують діяльність та повноваження органів управління товариства, відносини з акціонерами та потенційними інвесторами, зокрема, 

Положення «Про Загальні збори акціонерів», Положення «Про Наглядову раду», Положення «Про Правління», Положення «Про Ревізора», 

Принципи (кодекс) корпоративного управління. 

 

12.8. Наводяться джерела та способи можливого отримання акціонерами інформації про діяльність емітента. 

 

Джерела та способи отримання акціонерами інформації про діяльність Товариства. 

Фінансова звітність, результати діяльності: 

• інформація розповсюджується на загальних зборах акціонерів; 

• інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР; 

• документи надаються для ознайомлення безпосередньо в Товаристві; 

• копії документів надаються на запит акціонера; 

• інформація розміщується на власній веб-сторінці Товариства. 

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу: 

• інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР; 

• інформація розміщується на власній веб-сторінці Товариства. 

Інформація про склад органів Товариства: 

• інформація розповсюджується на загальних зборах акціонерів; 

• інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР; 

• документи надаються для ознайомлення безпосередньо в Товаристві; 

• копії документів надаються на запит акціонера; 

• інформація розміщується на власній веб-сторінці Товариства. 

Статут та внутрішні документи: 

• інформація розповсюджується на загальних зборах акціонерів; 

• документи надаються для ознайомлення безпосередньо в Товаристві; 

• копії документів надаються на запит акціонера. 

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення: 

• документи надаються для ознайомлення безпосередньо в Товаристві; 

• копії документів надаються на запит акціонера. 

 

12.9. Інформацію про порядок зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу. 

 

Інформація про порядок зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань Наглядової ради та засідань виконавчого органу: 

• за зберігання протоколів Загальних зборів акціонерів відповідає – Голова Правління Товариства; 

• за зберігання протоколів засідань Наглядової ради відповідає – Голова Наглядової ради Товариства; 

• за зберігання протоколів засідань виконавчого органу відповідає – Голова Правління Товариства . 



 

 

 

Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента 

 

13.1. Інформація про акції емітента: 

 

13.1.1. АТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» є емітентом 605 000 (шістьсот п’ять тисяч) шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 100 

(сто) грн., які існують у бездокументарній формі. Весь випуск акцій розміщений повністю і перебуває в обігу. 

Випуск акцій був зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку про що свідчить Свідоцтво про реєстрацію 

випуску акцій реєстраційний № №519/1/11 дата реєстрації 22.11.2011 року. Привілейовані акції товариством не розміщувалися. 

На цей час товариство не проводить розміщення акції, опціони товариством також не випускалися. 

Кожною простою акцією товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 

1) участь в управлінні Товариством особисто або через своїх представників; 

2) участь у Загальних зборах акціонерів Товариства; 

3) отримання частини прибутку у вигляді дивідендів; 

4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 

5) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 

6) у разі приватного розміщення додаткових акцій придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних 

акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; 

7) продаж чи іншим чином відчужування належних акціонеру акції в будь-який час без погодження з іншими акціонерами Товариства чи 

органами Товариства. 

Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Товариства. 

 

 

 

13.1.2. Протягом 2012 року товариство не здійснювало додатковий випуск акцій. 

 

 

13.1.3. У звітному році АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" не приймало рішення про додатковий випуск акцій у наступному звітному 

періоді. 

 

 

 

13.1.4. Протягом 2012 року товариство не здійснювало викуп власних акцій. 

 

 



 

13.1.5. Товариством у 2012 році не приймалося рішення щодо анулювання, консолідацію або дроблення акцій. 

 

 

13.2. Емісія цінних паперів емітентом окрім акцій не проводилась. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

13.3. Інформація про факти лістингу (делістингу) цінних паперів на організаторі торгівлі, внутрішні та зовнішні ринки, на яких 

здійснюється торгівля цінними паперами: 

- 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 від 

01.03.2012року; 

- 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. 

1 квартал 2012р. 

Найнижча Найвища 

100 100 

 

2 квартал 2012р. 

Найнижча Найвища 

99,10 100,90 

 



3 квартал 2012р. 

Найнижча Найвища 

99,10 100,90 

 

4 квартал 2012р. 

Найнижча Найвища 

99,10 100,90 

 

 

13.4. 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. 

 

 

 

13.5. Протягом звітного року АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" не приймало рішення про виплату дивідендів. 

 

 

13.6. Повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та місцезнаходження особи, що веде облік права власності на цінні папери 

емітента у депозитарній системі України, дата і номер ліцензії на цей вид діяльності. 

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 

 

 

13.7. Цінні папери АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" не перебувають в обігу за межами України. 

 

 

- 



 

 

Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента 

 

Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком (формат 

pdf) 

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:  

Печатка  

Аудитори:  

  

  

  

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:  

Печатка ТОВ Аудиторська фірма "АленАудит" 

Аудитори: Іонова О.В. 

  

  

  

 

 

Розділ ХV. 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. 

Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації. 

 

15.1. 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. Придбання цінних 

паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації. 

15.2. Суттєвих змін в фінансово-господарській діяльності емітента у звітному кварталі не відбулось. 

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


15.3. За звітний період емітентом не було здійснено суттєвих витрат, з метою покращення майнового стану та результатів господарської 

діяльності. 

 

 

Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента 

 

16.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АЛЕНАУДИТ", код ЄДРПОУ 35281710, 49000, 

м. Дніпропетровськ, вул. Московська 7/7, 

Сертифікат аудитора серія А № 006311 виданий згідно з Рішенням Аудиторської палати України № 181/1 від 20.07.2007 року. 

Свідоцтво № 4028 видане за рішенням Аудиторської палати України від 27 вересня 2007 р. за №182/10. 

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ що здійснюють діяльність 

на ринку цінних паперів серії АВ № 000142 видане відповідно до рішення НКЦПФР № 1475 від 16.10.2012 року. 

16.2. Вибір аудитора проводиться у порядку, що не суперечить чинному законодавству України. Протягом трьох останніх звітних років 

аудитора змінено 1 раз у 2011 році у зв'язку з неможливістю подальшого надання аудиторських послуг попереднім аудитором. Протягом 

трьох останніх звітних років аудит проводився щорічно 1 раз на рік. 

16.3. Факторів, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента, у тому числі інформації про 

наявність істотної зацікавленості, яка пов'язує аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента) не 

виявлено.Необхідності вжиття заходів для усунення вищевказаних факторів не було. 

16.4. Аудит фінансової звітності емітента проводився однією аудиторською фірмою. 

16.5. Вибір аудитора проводився у порядку, що не суперечить чинному законодавству, зокрема Закону України "Про акціонерні товариства" 

та статуту товариства. 

16.6. Визначення розміру винагороду аудитора за надання аудиторських послуг здійснювалося у порядку, передбаченому договором про 

надання аудиторських послуг, який було укладено з аудиторською фірмою, що здійснила аудит фінансової звітності товариства. 

 

 

Інформація про осіб, що підписують документ 

Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній 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 річної 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 А01 №264077 

1.2.2. Дата видачі свідоцтва 08.07.2008 

1.2.3. Орган, що видав свідоцтво ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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 

Днипропетровська філія АТ "Укрексімбанк" 305675 26507000110964 гривня 

ПАТ "КБ Акордбанк 380634 2656007764001 гривня 

ПАТ "АКБ НОВИЙ" 305062 26503300698701 гривня 

ПАТ "АБ Радабанк" 306500 265053000000005 гривня 

ПАТ "ТЕРРА Банк" 380601 26508301065627 гривня 

 

1.4. Основні види діяльності 

Найменування виду діяльності Код за КВЕД 

1 2 

Інші види діяльності, 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 

 

1.5. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового агентства 

Ознака рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 

поновлення 

рейтингової оцінки 

емітента або цінних 

паперів емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента або 

цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

    

 

 

2. Інформація про дивіденди 

 

За звітний період За період, що передував звітному 

за простими 

акціями 

за 

привілейованими 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейованими 

акціями 

1 2 3 4 5 

Сума нарахованих дивідендів, грн 0 0 0 0 

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн 0 0 0 0 

Сума виплачених дивідендів, грн 0 0 0 0 

Виплачено дивідендів на одну акцію, грн 0 0 0 0 

 

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент* 

Повне найменування 

Організаційно- 

правова 

форма 

Іденти- 

фікацій- 

ний 

код за 

ЄДРПО

У 

Місцезнаходження, 

міжміський код та 

телефон, факс 

Вид 

діяльності 

Назва державного 

органу, що видав 

ліцензію або інший 

документ на цей вид 

діяльності 

Дата 

видачі 

ліцензії 

або 

іншого 

докумен

та 

Номер 

ліцензії 

або 

іншого 

документ

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

Аудиторська фірма 

"АЛЕНАУДИТ" 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

3528171

0 

49000, 

м.Дніпропетровськ, 

вул.Московська 7/7 тел. 

(056)7448914 

аудиторсь

кі послуги 

Аудиторська палата 

України 

27.09.200

7 
4028 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

"СПАЙК ІНВЕСТ" 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

3554261 

49055, 

м.Дніпропетровськ, 

вул.Писаржевського, 

б.1а 

професійн

а 

діяльність 

на 

фондовом

у ринку 

Державна комісія з 

цінних паперів та 

фондового ринку 

26.04.201

1 

АВ 

№581227 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю "ФГІ" 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

3737387

6 

49027, 

м.Дніпропетровськ, 

пр.Карла Маркса 22, 

оф.629 

діяльність 

з торгівлі 

цінними 

паперами 

Державна комісія з 

цінних паперів та 

фондового ринку 

23.11.201

0 

АГ 

№399473 

ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕПОЗИТАРІЙ 

ЦІННИХ ПАПЕРІВ" 

Акціонерне товариство 
3591788

9 

04107, м. Київ, вул. 

Тропініна, буд. 7-Г, тел. 

(044)585-42-40 

депозитар

на 

діяльність 

депозитар

ію цінних 

паперів 

Державна комісія з 

цінних паперів та 

фондового ринку 

27.05.200

9 

АВ 

№498004 

 

* Указується 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 

реєстрац

ії 

випуску 

Номер 

свідоцтв

а про 

реєст- 

рацію 

випуску 

Найменування органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнарод

ний 

ідентифік

а- 

ційний 

номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

Форма 

випуску 

Номі- 

нальна 

вартіст

ь 

(грн) 

Кількіс

ть 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутно

му 

капіталі 

(відсотки

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



22.11.20

11 
519/1/11 

Державна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку 

UA40000

52062 
прості бездокументарна іменні 100 605000 

6050000

0 
100 

 

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

4.2.1. Процентні облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєст- 

рацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Номі- 

нальна 

вартість 

(грн) 

Кількіст

ь у 

випуску 

(шт.) 

Форма 

існування 

Форма 

випуску 

Загальна 

номінальн

а вартість 

(грн) 

Відсотков

а ставка за 

облігація

ми 

(відсотки) 

Термін 

виплати 

процентів 

Дата пога- 

шення 

облі- 

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 

номінальн

а 

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 

рахунок 

емітента 

Кількість 

акцій, що 

викуплено 

(шт.) 

Дата 

реєстрації 

випуску 

акцій, що 

викуплено 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

акцій, що 

викуплено 

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що 

викуплено 

Частка у 

статутному 

капіталі 

(відсотки) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 

  

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних 

паперів (шт.) 
 

у тому числі: сертифікатів акцій  

сертифікатів облігацій  

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо 

кожного виду цінних паперів) 
 

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних 

паперів (шт.) 
 

у тому числі: сертифікатів акцій  

сертифікатів облігацій  

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо 

кожного виду цінних паперів) 
 



 

 

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       

будівлі та споруди       

машини та обладнання       

транспортні засоби       

інші 12 12   12 12 

2. Невиробничого 

призначення 
      

будівлі та споруди       

машини та обладнання       

транспортні засоби       

інші       

Усього 12 12   12 12 

 

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний рік За рік, що передував звітному 



1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів 65837 60644 

Статутний капітал 60500 60500 

Скоригований статутний капітал 60500 60500 

Опис* 

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався 

вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 р.) та П 

(С)БО № 2 "Баланс", затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України 31.03.99 р. N 87. 

Визначення вартостi чистих активiв 

проводилося за формулою: Чистi активи = 

Необоротні активи + Оборотнi активи + Витрати 

майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання 

- Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних 

виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв 

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався 

вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 р.) та П 

(С)БО № 2 "Баланс", затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України 31.03.99 р. N 87. 

Визначення вартостi чистих активiв 

проводилося за формулою: Чистi активи = 

Необоротні активи + Оборотнi активи + Витрати 

майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання 

- Поточнi зобов'язання - Забезпечення 

наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх 

перiодiв 

Висновок** 

Розрахункова вартiсть чистих активiв (65837,0 

тис. грн.) бiльше скоригованого статутного 

капiталу 60500 тис. грн.). Це вiдповiдає вимогам 

статтi 155 п.3. Цивiльного кодексу України. 

розмiр Статутного капiталу вiдповiдає розмiру 

Статутного капiталу, розрахованому на кiнець 

звiтного перiоду. 

Розрахункова вартiсть чистих активiв 

(60644,0тис. грн.) бiльше скоригованого 

статутного капiталу (60500 тис. грн.). Це 

вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3. Цивiльного 

кодексу України. розмiр Статутного капiталу 

вiдповiдає розмiру Статутного капiталу, 

розрахованому на кiнець звiтного перiоду. 

 

 

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

Дата 

вчинення дії 

Дата 

оприлюдненн

я 

повідомлення 

Вид інформації 

1 2 3 

15.03.2012 16.03.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента 

22.03.2012 26.03.2012 Інформація про інші суттєві дії, що впливають на фінансово-господарський стан емітента 

07.06.2012 07.06.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента 

 

Фінансова звітність 



 

Баланс 

на 31.12.2012 р. 

Складено:  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

 
Код 

рядка 

На початок звітного 

року 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

АКТИВ    

I. 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 30 35 

знос 032 (18) (23) 

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 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 - - 

за виданими авансами 180 - 1 

з нарахованих доходів 190 1 9 

із внутрішніх розрахунків 200 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 12360 504 

Поточні фінансові інвестиції 220 48120 64812 

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

в національній валюті 230 206 1036 

- у т.ч. в касі 231 - - 

в іноземній валюті 240 - - 

Інші оборотні активи 250 - - 

Усього за розділом II 260 60687 66366 

III. Витрати майбутніх періодів 270 - - 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 - - 

Баланс 280 60737 66489 

    

ПАСИВ    

I. Власний капітал    

Статутний капітал 300 60500 60500 



Пайовий капітал 310 - - 

Додатковий вкладений капітал 320 - - 

Інший додатковий капітал 330 - - 

Резервний капітал 340 1 1 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 143 5336 

Неоплачений капітал 360 - - 

Вилучений капітал 370 - - 

Накопичена курсова різниця 375 - - 

Усього за розділом I 380 60644 65837 

Частка меншості 385 - - 

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів    

Забезпечення виплат персоналу 400 - - 

Інші забезпечення 410 - - 

Сума страхових резервів 415 3 63 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 - - 

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417 - - 

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою 

участі у лотереї 
418 - - 

Цільове фінансування1 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 - - 

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 - 5 

V. Доходи майбутніх періодів 630 - - 

Баланс 640 60737 66489 

 

   
1 З рядка 420 графа 

4 
Сума благодійної допомоги (421) - 

 

 

Звіт про фінансові результати 

за 2012 рік 

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    

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 - - 

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 групи 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 - - 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ    

Найменування показника    

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    

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 - - 

 

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

 

 

Звіт про рух грошових коштів 

за 2012 рік 

Складено:  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Стаття Код За звітний період 
За аналогічний період попереднього 

року 



1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності    

Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 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 110 (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 (31) (56) 

Цільових внесків 140 - - 

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 19574 13180 



необоротних активів 190 - - 

майнових комплексів 200 - - 

Отримані:    

відсотки 210 146 - 

дивіденди 220 - - 

Інші надходження 230 - - 

Придбання:    

фінансових інвестицій 240 (18600) (64755) 

необоротних активів 250 (102) (30) 

майнових комплексів 260 - - 

Інші платежі 270 - - 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 1018 (51605) 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 - - 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 1018 (51605) 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

Надходження власного капіталу 310 - 52000 

Отримані позики 320 - - 

Інші надходження 330 - - 

Погашення позик 340 - - 

Сплачені дивіденди 350 - - 

Інші платежі 360 - - 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 - 52000 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 - - 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 - 52000 

Чистий рух коштів за звітний період 400 830 206 

Залишок коштів на початок року 410 206 - 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 - - 

Залишок коштів на кінець року 430 1036 206 

 

 

Звіт про власний капітал 

за 2012 рік 

Складено:  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  



за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Стаття 

Код 

рядк

а 

Статутни

й капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатков

ий 

вкладени

й капітал 

Інший 

додатков

ий 

капітал 

Резервни

й капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

Неоплаче

ний 

капітал 

Вилучен

ий 

капітал 

Накопич

ена 

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 залишок на початок 

року 
050 60500 - - - 1 143 - - - 60644 

Переоцінка активів:            

Дооцінка основних засобів 060 - - - - - - - - - - 

Уцінка основних засобів 070 - - - - - - - - - - 

Дооцінка незавершеного 

будівництва 
080 - - - - - - - - - - 

Уцінка незавершеного 

будівництва 
090 - - - - - - - - - - 

Дооцінка нематеріальних активів 100 - - - - - - - - - - 

Уцінка нематеріальних активів 110 - - - - - - - - - - 

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 заборгованості з 

капіталу 
190 - - - - - - - - - - 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних (цільових) 

фондів 

200 - - - - - - - - - - 

Вилучення капіталу:            

Викуп акцій (часток) 210 - - - - - - - - - - 

Перепродаж викуплених акцій 

(часток) 
220 - - - - - - - - - - 

Анулювання викуплених акцій 

(часток) 
230 - - - - - - - - - - 

Вилучення частки в капіталі 240 - - - - - - - - - - 

Зменшення номінальної вартості 

акцій 
250 - - - - - - - - - - 

Інші зміни в капіталі:            

Списання невідшкодованих 

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 

 

Примітки до річної фінансової звітності 

за 2012 рік 

 

I. Нематеріальні активи 

Групи нематеріальних 

активів 

Код 

рядка 

Залишок на 

початок року 

Надійш

ло за 

рік 

Переоцінка 

(дооцінка+, 

уцінка-) 

Вибуло за рік 

Нарахов

ано 

аморти-

Втрати 

від 

зменше

Інші зміни за 

рік 

Залишок на 

кінець року 



первісн

а (пере-

оцінена

) 

вартість 

нако-

пичена 

аморти-

зація 

первісн

ої 

(пере-

оцінено

ї) 

вартості 

нако-

пиченої 

аморти-

зації 

первісн

а (пере-

оцінена

) 

вартість 

нако-

пичена 

аморти-

зація 

зації за 

рік 

ння 

корисн

ості за 

рік 

первісн

ої 

(пере-

оцінено

ї) 

вартост

і 

нако-

пиченої 

аморти-

зації 

первісн

а (пере-

оцінена

) 

вартість 

нако-

пичена 

аморти-

зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права користування 

природними ресурсами 
010 - - - - - - - - - - - - - 

Права користування 

майном 
020 - - - - - - - - - - - - - 

Права на комерційні 

позначення 
030 - - - - - - - - - - - - - 

Права на об'єкти 

промислової власності 
040 - - - - - - - - - - - - - 

Авторське право та 

суміжні з ним права 
050 - - - - - - - - - - - - - 

 060 - - - - - - - - - - - - - 

Інші нематеріальні 

активи 
070 45 (7) 97 - - - - (31) - - - 142 (31) 

Разом 080 45 (7) 97 - - - - (31) - - - 142 (31) 

Гудвіл 090 - - - - - - - - - - - - - 

 

   

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) - 

 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) - 

 вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) - 

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) - 

Із рядка 080 графа 15 
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права 

власності (085) 
- 

 

 

II. Основні засоби 

у тому числі 



Групи 

основних 

засобів 

Код 

рядка 

Залишок на 

початок року 

Надій

шло за 

рік 

Переоцінка 

(дооцінка+, 

уцінка-) 

Вибуло за 

рік 

Нарахов

ано 

аморти-

зації за 

рік 

Втрати 

від 

зменше

ння 

корисн

ості 

Інші зміни за 

рік 

Залишок на 

кінець року 

одержані за 

фінансовою 

орендою 

передані в 

оперативну 

оренду 

первіс

на 

(пере-

оцінен

а) 

вартіс

ть 

знос 

первіс

ної 

(пере-

оцінен

ої) 

вартос

ті 

зносу 

первіс

на 

(пере-

оцінен

а) 

вартіс

ть 

знос 

первіс

ної 

(пере-

оцінен

ої) 

вартос

ті 

зносу 

первіс

на 

(пере-

оцінен

а) 

вартіс

ть 

знос 

первіс

на 

(пере-

оцінен

а) 

вартіс

ть 

знос 

первіс

на 

(пере-

оцінен

а) 

вартіс

ть 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Земельні 

ділянки 
100 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Інвестиційна 

нерухомість 
105 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Капітальні 

витрати на 

поліпшення 

земель 

110 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Будинки, 

споруди та 

передавальні 

пристрої 

120 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Машини та 

обладнання 
130 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Транспортні 

засоби 
140 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Інструменти

, прилади, 

інвентар 

(меблі) 

150 30 (18) 5 - - - - (23) - - - 35 (23) - - - - 

Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Багаторічні 

насадження 
170 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Інші основні 

засоби 
180 - - - - - - - - - - - - - - - - - 



Бібліотечні 

фонди 
190 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Малоцінні 

необоротні 

матеріальні 

активи 

200 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Тимчасові 

(нетитульні) 

споруди 

210 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Природні 

ресурси 
220 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Інвентарна 

тара 
230 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Предмети 

прокату 
240 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Інші 

необоротні 

матеріальні 

активи 

250 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Разом 260 30 (18) 5 - - - - (23) - - - 35 (23) - - - - 

 

   

З рядка 260 графа 14 
вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством 

обмеження права власності (261) 
- 

 вартість оформлених у заставу основних засобів (262) - 

 
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 

реконструкція тощо) (263) 
- 

 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) - 

 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) - 

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) - 

 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) - 

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) - 

Вартість основних засобів, 

що взяті в операційну 

оренду 

(267) - 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) - 



З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) - 

 

 

III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 - - 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 5 35 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних 

активів 
300 - - 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 97 142 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 - - 

Інші 330 - - 

Разом 340 102 177 

 

   

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) - 

 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342) - 

 

 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік 

На кінець року 

довгострокові 

На кінець року 

поточні 

1 2 3 4 5 

А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:     

асоційовані підприємства 350 - - - 

дочірні підприємства 360 - - - 

спільну діяльність 370 - - - 

Б.Інші фінансові інвестиції в:     

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 - - - 

акції 390   61291 

облігації 400   3521 

інші 410   - 

Разом (розд. А + розд. Б) 420   64812 

 



   

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) - 

 за справедливою вартістю (422) 64812 

 
за амортизованою собівартістю 

(423) 
- 

з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) - 

 за справедливою вартістю (425) - 

 
за амортизованою собівартістю 

(426) 
- 

 

 

V. Доходи і витрати 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати    

Операційна оренда активів 440 - - 

Операційна курсова різниця 450 - - 

Реалізація інших оборотних активів 460 - - 

Штрафи, пені, неустойки 470 - - 

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 -  

Інші операційні доходи і витрати 490 54 - 

у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 x - 

непродуктивні витрати і втрати 492 x - 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:    

асоційовані підприємства 500 - - 

дочірні підприємства 510 - - 

спільну діяльність 520 - - 

В. Інші фінансові доходи і витрати    

Дивіденди 530 146 x 

Проценти 540 x - 

Фінансова оренда активів 550 - - 

Інші фінансові доходи і витрати 560   

Г. Інші доходи і витрати    

Реалізація фінансових інвестицій 570 10016 7913 



Доходи від об'єднання підприємств 580 - - 

Результат оцінки корисності 590 - - 

Неопераційна курсова різниця 600 - - 

Безоплатно одержані активи 610 - x 

Списання необоротних активів 620 x - 

Інші доходи і витрати 630 - - 

 

   

 Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)  

 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) 

контрактами з пов'язаними сторонами у % (632) 
 

З рядків 540-560 

графа 4 
фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)  

 

 

VI. Грошові кошти 

Найменування показника 
Код 

рядка 
На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 - 

Поточний рахунок у банку 650 36 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 1000 

Грошові кошти в дорозі 670 - 

Еквіваленти грошових коштів 680 - 

Разом 690 1036 

 

  

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено 

(691) 
- 

 

 

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів 
Код 

рядка 

Залишок 

на 

Збільшення за 

звітний рік 

Використ

ано у 

Сторнован

о 

Сума 

очікуваног

Залишок 

на 



початок 

року 

нарахова

но 

(створен

о) 

додаткові 

відрахува

ння 

звітному 

році 

невикорист

ану суму у 

звітному 

році 

о 

відшкодува

ння витрат 

іншою 

стороною, 

що 

врахована 

при оцінці 

забезпечен

ня 

кінець 

року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 - - - - - - - 

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне 

забезпечення 
720 - - - - - - - 

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних 

зобов'язань 
730 - 63 - - - - - 

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 - - - - - - - 

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань 

щодо обтяжливих контрактів 
750 - - - - - - - 

 760 - - - - - - - 

 770 - - - - - - - 

Резерв сумнівних боргів 775 - - - - - -  

Разом 780 - 63 - - - - - 

 

 

VIII. Запаси 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Балансова 

вартість на 

кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення 

чистої 

вартості 

реалізації * 

уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 - - - 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 - - - 

Паливо 820 - - - 



Тара і тарні матеріали 830 - - - 

Будівельні матеріали 840 - - - 

Запасні частини 850 - - - 

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 - - - 

Поточні біологічні активи 870 - - - 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 - - - 

Незавершене виробництво 890 - - - 

Готова продукція 900 - - - 

Товари 910 - - - 

Разом 920 - - - 

 

   

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) - 

 переданих у переробку (922) - 

 оформлених в заставу (923) - 

 переданих на комісію (924) - 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) - 

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) - 

 

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»  

 

 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Всього на 

кінець року 

у т. ч. за строками непогашення 

до 12 місяців 
від 12 до 18 

місяців 

від 18 до 36 

місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 - - - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 504 504 - - 

 

  

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) - 

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов`язаними сторонами 

(952) 
- 

 



 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 - 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 - 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не 

прийнято (позабалансовий рахунок 072) 
980 - 

 

 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110  

Заборгованість на кінець звітного року:   

валова замовників 1120  

валова замовникам 1130  

з авансів отриманих 1140  

Сума затриманих коштів на кінець року 1150  

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними 

контрактами 
1160  

 

 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 8 

Відстрочені податкові активи:   

на початок звітного року 1220 - 

на кінець звітного року 1225 - 

Відстрочені податкові зобов`язання:   

на початок звітного року 1230 90 



на кінець звітного року 1235 494 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 502 

у тому числі:   

поточний податок на прибуток 1241 8 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 - 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1243 494 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 - 

у тому числі:   

поточний податок на прибуток 1251 - 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 - 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1253 - 

 

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 54 

Використано за рік - усього 1310 - 

у тому числі:   

будівництво об`єктів 1311 - 

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 - 

з них машини та обладнання 1313 - 

придбання (створення) нематеріальних активів 1314 - 

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 - 

 1316 - 

 1317 - 

 

 

XIV. Біологічні активи 

Групи 

біологічних 

активів 

Код 

рядк

а 

Обліковуються за первісною вартістю 
Обліковуються за 

справедливою вартістю 

залишок на 

початок року 

надійшл

о за рік 
вибуло за рік 

нарахова

но 

втрати 

від 

вигоди 

від 

залишок на 

кінець року 

зали

шок 

зміни 

варто

залиш

ок на 



первісн

а 

вартіст

ь 

накопиче

на 

амортиза

ція 

первісн

а 

вартіст

ь 

накопиче

на 

амортиза

ція 

амортиза

ції за рік 

зменшен

ня 

кориснос

ті 

відновле

ння 

корисно

сті 

первіс

на 

вартіс

ть 

накопиче

на 

амортиза

ція 

на 

почат

ок 

року 

надій

шло за 

рік 

сті за 

рік 
вибу

ло за 

рік 

кінець 

року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгостроко

ві біологічні 

активи - 

усього 

1410                

в тому числі: 

робоча 

худоба 

1411                

продуктивна 

худоба 
1412                

багаторічні 

насадження 
1413                

 1414                

інші 

довгостроко

ві біологічні 

активи 

1415                

Поточні 

біологічні 

активи - 

усього 

1420  x   x x    x      

в тому числі: 

тварини на 

вирощуванні 

та відгодівлі 

1421  x   x x    x      

біологічні 

активи в 

стані 

біологічних 

перетворень 

(крім тварин 

на 

1422  x   x x    x      



вирощуванні 

та відгодівлі) 

 1423  x   x x    x      

інші поточні 

біологічні 

активи 

1424  x   x x    x      

Разом 1430                

 

   

З рядка 1430 графа 5 і графа 

14 
вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)  

З рядка 1430 графа 6 і графа 

16 

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних 

біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок 

надзвичайних подій (1432) 

 

З рядка 1430 графа 11 і 

графа 17 

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством 

обмеження права власності (1433) 
 

 

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Вартість 

первісного 

визнання 

Витрати, пов`язані з 

біологічними 

перетвореннями 

Результат 

від 

первісног

о 

визнання 
Уці

нка 

Вируч

ка від 

реаліза

ції 

Собіварт

ість 

реалізаці

ї 

Фінансовий 

результат 

(прибуток +, 

збиток -) від 

дох

ід 

витра

ти 

реаліза

ції 

первісн

ого 

визнанн

я та 

реаліза

ції 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та додаткові біологічні активи 

рослинництва - усього 
1500          

у тому числі: зернові і зернобобові 1510          

з них: пшениця 1511          

соя 1512          



соняшник 1513          

ріпак 1514          

цукрові буряки (фабричні) 1515          

картопля 1516          

плоди (зерняткові, кісточкові) 1517          

інша продукція рослинництва 1518          

додаткові біологічні активи рослинництва 1519          

Продукція та додаткові активи тваринництва - усього 1520          

у тому числі: приріст живої маси - усього 1530          

з нього: великої рогатої худоби 1531          

свиней 1532          

молоко 1533          

вовна 1534          

яйця 1535          

інша продукція тваринництва 1536          

додаткові біологічні активи тваринництва 1537          

продукція рибництва 1538          

 1539          

Сільськогосподарська продукція та додаткові 

біологічні активи - разом 
1540          

 

 

Інформація за сегментами 

I. Показники пріоритетних звітних сегментів  

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)  

 

Найменування показника 

Код 

ряд

ка 

Найменування звітних сегментів Нерозподіл

ені статті 
Усього 

      

звітн

ий 

рік 

минул

ий 

рік 

звітн

ий 

рік 

минул

ий 

рік 

звітн

ий 

рік 

минул

ий 

рік 

звітн

ий 

рік 

минул

ий 

рік 

звітн

ий 

рік 

минул

ий 

рік 

звітн

ий 

рік 

минул

ий 

рік 

звітн

ий 

рік 

минул

ий 

рік 

звітн

ий 

рік 

минул

ий 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Доходи звітних сегментів:                  

Доходи від операційної діяльності 

звітних сегментів, з них 
010                 



доходи від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг): 
                 

зовнішнім покупцям 011                 

іншим звітним сегментам 012                 

інші операційні доходи 013                 

Фінансові доходи звітних сегментів, з 

них: 
020                 

доходи від участі в капіталі, які 

безпосередньо стосуються звітного 

сегмента 

021                 

інші фінансові доходи 022                 

Інші доходи 030                 

Усього доходів звітних сегментів 040                 

Нерозподілені доходи, з них 050 x x x x x x x x x x x x     

доходи від операційної діяльності 051 x x x x x x x x x x x x     

фінансові доходи 052 x x x x x x x x x x x x     

надзвичайні доходи 053 x x x x x x x x x x x x     

Вирахування доходів від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

іншим звітним сегментам 

060                 

Усього доходів підприємства(р. 040 + 

р. 050 - р. 060) 
070                 

2. Витрати звітних сегментів:                  

Витрати операційної діяльності, з них 080                 

собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг): 
                 

зовнішнім покупцям 081                 

іншим звітним сегментам 082                 

Адміністративні витрати 090                 

Витрати на збут 100                 

Інші операційні витрати 110                 

Фінансові витрати звітних сегментів, 

з них: 
120                 



втрати від участі в капіталі, які 

безпосередньо можна віднести до 

звітного сегмента 

121                 

 122                 

Інші витрати 130                 

Усього витрат звітних сегментів 140                 

Нерозподілені витрати, з них 150 x x x x x x x x x x x x     

адміністративні, збутові та інші 

витрати операційної діяльності, не 

розподілені на звітні сегменти 

151 x x x x x x x x x x x x     

фінансові витрати 152 x x x x x x x x x x x x     

надзвичайні витрати 153 x x x x x x x x x x x x     

податок на прибуток 154 x x x x x x x x x x x x     

Вирахування собівартості 

реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) іншим звітним сегментам 

160                 

Усього витрат підприємства(р. 140 + 

р. 150 - р. 160) 
170                 

3. Фінансовий результат діяльності 

сегмента(р. 040 - р. 140) 
180                 

4. Фінансовий результат діяльності 

підприємства (р. 070 - р. 170) 
190                 

5. Активи звітних сегментів, з них 200                 

 201                 

 202                 

 203                 

 204                 

 205                 

Нерозподілені активи, з них 220 x x x x x x x x x x x x     

 221 x x x x x x x x x x x x     

 222 x x x x x x x x x x x x     

 223 x x x x x x x x x x x x     

 224 x x x x x x x x x x x x     

Усього активів підприємства 230                 



6. Зобов`язання звітних сегментів, з 

них 
240                 

 241                 

 242                 

 243                 

 244                 

Нерозподілені зобов`язання, з них 260 x x x x x x x x x x x x     

 261 x x x x x x x x x x x x     

 262 x x x x x x x x x x x x     

 263 x x x x x x x x x x x x     

 264 x x x x x x x x x x x x     

Усього зобов`язань підприємства (р. 

240 + р. 260) 
270                 

7. Капітальні інвестиції 280                 

8. Амортизація необоротних активів 290                 

 

II. Показники за допоміжними звітними сегментами  

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)  

 

Найменування показника 

Код 

ряд

ка 

Найменування звітних сегментів Нерозподіл

ені статті 
Усього 

      

звітн

ий 

рік 

минул

ий 

рік 

звітн

ий 

рік 

минул

ий 

рік 

звітн

ий 

рік 

минул

ий 

рік 

звітн

ий 

рік 

минул

ий 

рік 

звітн

ий 

рік 

минул

ий 

рік 

звітн

ий 

рік 

минул

ий 

рік 

звітн

ий 

рік 

минул

ий 

рік 

звітн

ий 

рік 

минул

ий 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Доходи від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) зовнішнім 

покупцям 

300                 

Балансова вартість активів звітних 

сегментів 
310                 

Капітальні інвестиції 320                 

 330                 

 340                 

 

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами  



(виробничий, збутовий)  

 

Найменування показника 

Код 

ряд

ка 

Найменування звітних сегментів Нерозподіл

ені статті 
Усього 

      

звітн

ий 

рік 

минул

ий 

рік 

звітн

ий 

рік 

минул

ий 

рік 

звітн

ий 

рік 

минул

ий 

рік 

звітн

ий 

рік 

минул

ий 

рік 

звітн

ий 

рік 

минул

ий 

рік 

звітн

ий 

рік 

минул

ий 

рік 

звітн

ий 

рік 

минул

ий 

рік 

звітн

ий 

рік 

минул

ий 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Доходи від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) зовнішнім 

покупцям 

350                 

Балансова вартість активів звітних 

сегментів 
360                 

Капітальні інвестиції 370                 

 380                 

 390                 

 

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління 

 

Загальні збори акціонерів 

Кількість проведених загальних зборів за останні три роки 

№ з/п Рік Чергові збори Позачергові збори 

1 2 3 4 

1 2010 0 1 

2 2011 1 1 

3 2012 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 
Реєстраційна комісія 

  

Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, 

проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)? 
 

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

разу? 
Бюлетенями (таємне голосування) 

  



Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

Реорганізація  

Внесення змін до статуту товариства v 

Прийняття рішення про зміну типу товариства  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства v 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  

Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень  

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове 

припинення їх повноважень 
 

Інше (запишіть)  

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(вкажіть необхідне) 
Ні 

 

 

Органи акціонерного товариства 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві - 

Кількість представників держави - 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій - 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій - 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб - 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 7 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

Стратегічного планування  

Аудиторський  

З питань призначень і винагород  

Інвестиційний  

Інші (запишіть)  

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вкажіть необхідне) Ні 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

Винагорода є фіксованою сумою  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  



Члени наглядової ради не отримують винагороди v 

Інші (запишіть)  

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?  

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  

Знання у сфері фінансів і менеджменту  

Особисті якості (чесність, відповідальність) v 

Відсутність конфлікту інтересів v 

Граничний вік  

Відсутні будь-які вимоги  

Інші (запишіть)  

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?  

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства v 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками  

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)  

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена  

Інше (запишіть)  

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вкажіть необхідне) Так 

Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1 

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та 

засідань правління? 

 Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління 

1 2 3 4 

Члени правління (директор) v  v 

Загальний відділ    

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)  v  

Юридичний відділ (юрист)    

Секретар правління    

Секретар загальних зборів    

Секретар наглядової ради    

Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді 

(корпоративний секретар) 
   

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 

акціонерами 
   

Інше (запишіть)    



 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи 

виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 
Загальні збори 

акціонерів 
Наглядова рада Виконавчий орган 

Не належить до 

компетенції 

жодного органу 

1 2 3 4 5 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) v    

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)   v  

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, 

або бюджету 
v    

Обрання та відкликання голови виконавчого органу  v   

Обрання та відкликання членів виконавчого органу  v   

Обрання та відкликання голови наглядової ради  v   

Обрання та відкликання членів наглядової ради v    

Обрання голови та членів ревізійної комісії v    

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
 v   

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
 v   

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
v    

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій v    

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
v    

Затвердження аудитора  v   

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт 

інтересів 
v v   

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 

органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені 

акціонерного товариства? (вкажіть необхідне) 

Так 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок 

вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вкажіть необхідне) 
Так 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  



Положення про загальні збори акціонерів v 

Положення про наглядову раду v 

Положення про виконавчий орган (правління) v 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  

Положення про ревізійну комісію v 

Положення про акції акціонерного товариства  

Положення про порядок розподілу прибутку  

Інше (запишіть) 
Кодекс (принципи) корпоративного 

управління 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних зборах 

Інформація 

публікується в 

офіційному 

друкованому 

виданні, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних ДКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо в 

акціонерному 

товаристві 

Копії документів 

надаються на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується на 

власній веб-сторінці 

акціонерного 

товариства 

1 2 3 4 5 6 

Фінансова звітність, результати 

діяльності 
v v  v v 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотками та більше 

статутного капіталу 

 v   v 

Інформація про склад органів 

товариства 
v v v v v 

Статут та внутрішні документи v  v v v 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
v  v v  

Розмір винагороди посадових осіб 

акціонерного товариства 
v     

 



Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 

фінансової звітності? (вкажіть необхідне) 
Так 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства 

зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) 
Частіше ніж раз на рік 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть необхідне) Наглядова рада 

  

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вкажіть 

необхідне) 
Ні 

З якої причини було змінено аудитора?  

Не задовольняв професійний рівень  

Не задовольняли умови договору з аудитором  

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  

Інше (запишіть)  

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 

минулому році? 
 

Ревізійна комісія v 

Наглядова рада  

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  

Стороння компанія або сторонній консультант  

Перевірки не проводились  

Інше (запишіть)  

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  

З власної ініціативи v 

За дорученням загальних зборів  

За дорученням наглядової ради  

За зверненням правління  

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів  

Інше (запишіть)  

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть 

необхідне) 

Ні 

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 
 

Випуск акцій  



Випуск депозитарних розписок  

Випуск облігацій  

Кредити банків v 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  

Інше (запишіть)  

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох 

років? 
 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  

Не визначились v 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 

системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) 
Ні 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі 

України (далі - особа)? 
 

Не задовольняв професійний рівень особи  

Не задовольняли умови договору з особою  

Особу змінено на вимогу:  

акціонерів  

суду  

Інше (запишіть)  

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? 

(вкажіть необхідне) 
Так 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття. 
12.03.2010 

Яким органом прийнятий? Загальні збори акціонерів 

Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) 
Так 

Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено. На власному веб-сайті 

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з 

посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року. 

Кодекс (принципи)корпоративного управління дотримується 

Звіт про корпоративне управління* 



1. Метою провадження діяльності Товариства є обслуговування фізичних і юридичних осіб незалежно від їх державної належності та форм 

власності на ринку страхових послуг, підвищення якості та збільшення обсягів надання страхових послуг, створення сприятливих умов для 

розвитку економіки України, здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, 

покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів 

2. - власниками істотної участі є ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФИКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ФОНД «ІННОВАЦІЯ», код ЄДРПОУ 35043996, місцезнаходження: 49027, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд.22 - відповідає 

встановленим законодавством вимогам. Змін в складі власників істотної участі за рік не було. 

3. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил відсутні. 

- 

5. У Товариства присутня система управління ризиками, що має наступні ключові характеристики: 

- система установлює обов'язкову перевірку критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості; 

- контролює якість активів та ризиковості операцій; 

- сприяє додержанню правил надання страхових послуг; 

- обмежує ризики за операціями з фінансовими активами. 

 

 

6. система внутрішнього аудиту товариства налагоджена, протягом року зауважень з боку системи внутрішнього аудиту не було. 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» 

Фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» (далі - Товариство) за 2012 рік. 

представлена в обсязі, передбаченому Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" і включає: 

• Баланс форма №1; 

• Звіт про фінансові результати форма №2; 

• Звіт про рух грошових коштів форма №3; 

• Звіт про власний капітал форма №4; 

• Примітки до річної фінансової звітності форма №5; 

• Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» форма №6. 

Опис обраної облікової політики: 

Обрана облікова політика відповідає вимогам законодавства. 

Організація бухгалтерського обліку у 2012 році базувалася на принципах, викладених в Законі України "Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996 -XІV, із змінами і доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та 

наказу "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства" №02\1 від 18.05.2009р. 

Прийнята облікова політика протягом 2012 року не змінювалась. 

Бухгалтерський облік надходжень, реалізації, ремонту та модернізації основних засобів здійснюється згідно з П(С)БО №7 "Основні засоби". 

Основними засобами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю більше 1 000 грн. 

Нарахування амортизації основних засобів здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який 

встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його 



реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Підприємством використовується прямолінійний метод нарахування 

амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) 

До малоцінних необоротних матеріальних активів (далі - МНМА) підприємством відносяться матеріальні цінності, очікуваний строк 

корисного використання (експлуатації) яких більше одного року й первісна вартість яких менше 1000 грн. 

Амортизацію по МНМА нараховували у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості. 

Амортизацію нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом. 

Фінансова звітність підприємства формується за наступним принципом: нарахування та відповідність доходів та витрат, за яким для 

визнання фінансового результату звітного періоду належить зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для 

отримання цих доходів. Доходи та витрати відображаються в обліку і звітності підприємства у момент їх виникнення, незалежно від часу 

надходження і сплати грошей. Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного 

капіталу, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Доходом від основної діяльності, вважається зароблені страхові 

платежі . 

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. 

На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної 

техніки та бухгалтерської комп'ютерної програми "1С-бухгалтерія". 

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи 

На балансі Товариства станом на 31 грудня 2012 р. знаходяться основні засоби по залишковій вартості 12 тис. грн. 

Сума зносу основних засобів за станом на 31 грудня 2011 р. складає 23 тис. грн, що складає 66% первісної вартості основних засобів 

Товариства. 

Залишкова вартість основних засобів невиробничого призначення в загальній вартості необоротних активів на 31.12.2012 року відсутня. 

 

Нематеріальні активи 

На балансі Товариства знаходяться нематеріальні активи по залишковій вартості 111 тис. грн. 

У складі нематеріальних активів враховуються ліцензії на впровадження діяльності. 

 

Фінансові інвестиції 

Фінансові інвестиції, включені до складу статті «Довгострокові фінансові інвестиції» у Товариства відсутні. 

Фінансові інвестиції, включені до складу статті «Поточні фінансові інвестиції» наведено у Таблиці 1. 

Таблиця 1 

Фінансова інвестиція Сума, тис. грн. 

За собівартістю За справедливою вартістю За амортизованою собівартістю 

Акції 61 291 - - 

Облігації 3 521 - - 

 

Дебіторська заборгованість. 

В звітному періоді поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнавалася активом одночасно з визнанням 

доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінювалася за первісною вартістю. 



Довгострокова дебіторська заборгованість у Товариства станом на 31.12.2012 року відсутня. 

У загальній сумі дебіторської заборгованості Товариства, заборгованість пов`язаних сторін станом на 31.12.2012 р. відсутня. 

Склад і суму статті балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість» наведено у Таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

Стаття дебіторської заборгованості На кінець року, тис. грн. 

Заборгованість по угодам придбання-продажу цінних паперів 504 

Резерв сумнівних боргів у звітному періоді Товариством не створювався. 

 

Грошові кошти 

До складу грошових коштів на 31.12.2012р. включені залишки коштів на поточних рахунках у національній валюті – 36 тис. грн. та кошти 

розміщені за депозитними договорами - 1 000 тис. грн 

Забезпечення майбутніх витрат і платежів 

До складу статті " Забезпечення майбутніх витрат і платежів" станом на 31.12.2011р. включені страхові резерви на суму - 76 тис. грн.. 

Непередбачених зобов'язань підприємство не має. 

Облік фінансових результатів за 2012 рік. 

Структуру доходів Товариства наведено у Таблиці 3. 

Таблиця 3. 

Показник Сума доходу в тис.грн. У % до підсумку Сума доходу по бартерних контрактах у тис.грн. Частка доходу по бартерних контрактах 

зі зв`язаними сторонами в % 

Дохід (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 222 - - - 

Інші фінансові доходи 3 913 27,9 - - 

Інші доходи 10 016 71,3 - - 

Інші вирахування з доходу -97 - - - 

Разом: 14 054 100 - - 

Інші доходи в сумі 10 016 тис. грн. складаються з сум доходів від продажу фінансових інвестицій. 

Звіт про рух грошових коштів. 

Стаття «Інші витрачання» в звіті про рух грошових коштів у Товариства складає 0 тис.грн. 

Статутний капітал 

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. 

Протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 05 грудня 2011 року було прийняте рішення про збільшення 

статутного капіталу Товариства. Товариство у процесі закритого (приватного) розміщення здійснило продаж (розміщення) 520 000 (п'ятсот 

двадцять тисяч) штук простих іменних акцій на загальну суму 52 000 000,00 (п'ятдесят два мільйони гривень 00 копійок) гривень. З 



урахуванням додатково розміщених простих іменних акцій 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. 

Сплата розміщених акцій проведена Акціонером Товариства грошовими коштами 24 листопада 2011 року на поточний рахунок Товариства 

№26507000110964.980, відкритий у Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», м.Дніпропетровськ МФО 305675, наступними документами: 

- Банківська виписка, платіжне доручення №788 від 24.11.2011р., платник ПАТ ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ» код ЄДРПОУ 35043996, сума 

8000000,00 грн; 

- Банківська виписка, платіжне доручення №784 від 24.11.2011р., платник ПАТ ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ» код ЄДРПОУ 35043996, сума 

11000000,00 грн; 

- Банківська виписка, платіжне доручення №785 від 24.11.2011р., платник ПАТ ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ» код ЄДРПОУ 35043996, сума 

11000000,00 грн; 

- Банківська виписка, платіжне доручення №786 від 24.11.2011р., платник ПАТ ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ» код ЄДРПОУ 35043996, сума 

11000000,00 грн; 

- Банківська виписка, платіжне доручення №787 від 24.11.2011р., платник ПАТ ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ» код ЄДРПОУ 35043996, сума 

11000000,00 грн. 

Витрати з податку на прибуток 

Витрати з податку на прибуток від основної діяльності та діяльності не пов'язаної зі страхуванням за 2011 рік у Товариства відсутні 

Інше 

Результатом діяльності Товариства у звітному періоді є чистий прибуток, що становить 5 193 тис. грн. 

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2012р. становить 65 837 тис.грн.; 

7. Фактів відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір не було. 

8. Оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір не 

було. 

9. Підприємство придбало у пов’язаної особи - ПАТ ЗНВКІФ “ІННОВАЦІЯ” цінні папери за договірними цінами на суму 6174 тис. грн. 

10. Рекомендацій (вимог) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку за 

звітний період не було 

11. Зовнішнім аудитором наглядовою радою протягом року призначено Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма 

«АленАудит», код ЄДРПОУ 35281710, місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 7 оф.7. 

12. Зовнішнім аудитором товариства є Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит», загальний стаж 

аудиторської діяльності 5 років. 

протягом двох років надає аудиторські послуги Товариству 

Випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора не було. 

Ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх чотирьох років проводилась один раз. 

Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової 

установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг 

не було. 

Уповноважений розглядати скарги споживачів Швець Леонід Анатолійович 



Протягом звітного періоду скарг від споживачів не надходило. 

Наявних позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою не має. 

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. 

   


