
Титульний аркуш 

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

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Голова Правлiння       Швець Леонiд Анатолiйович 

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

М.П. 
07.04.2017 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

36018520 

4. Місцезнаходження 

Дніпропетровська , Днiпропетровський, 49027, м.Днiпро, проспект Дмитра Яворницького, буд.22 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(056) 373-83-34 (056) 373-83-34 

6. Електронна поштова адреса 

dzherelo.insurer@gmail.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.04.2017 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Бюлетень «Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку» № 69 
  

11.04.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на 

власній сторінці 

http://dzherelo-

ins.datastealth.net 

в мережі 

Інтернет 11.04.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

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

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

 

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду 
 

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

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 

які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
 

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

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

будівництва) 

 

34. Примітки 

Примiтки: Роздiл 3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не 

заповнюється тому, що пiдприємство не брало участi у створенi . Роздiл 4. Iнформацiя щодо 

посади корпоративного секретаря не заповнюється, тому, що така посада на пiдприємствi 

вiдсутня. Роздiл 5. Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється тому, що згiдно ст 4 

Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", товариству не 

потрiбно проводити рейтингову оцiнку. Роздiл 10. «Iнформацiя про дивiденди» не 

заповнюється тому, що за пiдсумками роботи за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися i 

не виплачувалися. Роздiл 12. Вiдсутнi «Вiдомостi про цiннi папери емiтента», а саме: 2) 

iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється тому, що товариством випуск облiгацiй не 

здiйснювався 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом та 4) iнформацiя про 

 



похiднi цiннi папери не заповнюється тому, що товариство не випускало будь-яких цiнних 

паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї 5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом 

звiтного перiоду не заповнюється тому, що товариство не випускало будь-яких цiнних паперiв, 

випуск яких пiдлягає реєстрацiї. Роздiл 14. Iнформацiя про господарську та фiнансову 

дiяльнiсть емiтента: п. 4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 

продукцiї та 5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюються 

емiтентом, тому що дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше 

нiж 5 млн грн.пп.6)7)8) не заповнюється емiтентом, тому що значних правочинiв та 

правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть не вiдбулося Роздiл 15. Iнформацiя про 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнюється тому, що такi цiннi папери не 

випускалися. Роздiл 18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюється тому, 

що такi цiннi папери не випускалися. Роздiл 19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр 

iпотечного покриття: п. 1)-5) не заповнюється тому, що iпотечне покриття вiдсутнє. Роздiл 20. 

Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 

якi включено до складу iпотечного покриття не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 

21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. 

Роздiл 22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. 

Роздiл 23. Основнi вiдомостi про ФОН не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 24. 

Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 25. 

Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН.не заповнюється тому, що такi 

вiдсутнi Роздiл 26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не заповнюється тому, що такi 

вiдсутнi. Роздiл 27. Правила ФОН не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 30. Рiчна 

фiнансова звiтнiсть не заповнюється тому, що пiдприємство робить фiнансову звiтнiсть згiдно 

мiжнародних стандартiв. Роздiл 32.Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), 

що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом 

забезпечення окремо) не заповнюється тому, що товариство не здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв. Роздiл 33 Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових 

облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта 

(частини об'єкта) житлового будiвництва) не заповнюється тому, що товариство не випускало 

цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомостi. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" 

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

A01 №264077 

3. Дата проведення державної реєстрації 

08.07.2006 

4. Територія (область) 

Дніпропетровська  

5. Статутний капітал (грн) 

60500000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

5 

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

65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя 

65.20 Перестрахування 

66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди 

10. Органи управління підприємства 

Загальнi збори акцiонерiв; - Наглядова рада; - Правлiння; - Ревiзор. Вищим органом Товариства є 

Загальнi збори акцiонерiв. Органом управлiння АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" є Правлiння, 

яке здiйснює керiвництво його дiяльнiстю. Правлiння АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" очолює 

Голова Правлiння. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" 

2) МФО банку 

305675 

3) поточний рахунок 

26507000110964 

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

у іноземній валюті 

ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" 



5) МФО банку 

305675 

6) поточний рахунок 

26507000110964 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв 

стихiйних явищ 

АВ 

№594321 
17.02.2012 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстроково 

  

Добровiльне страхування наземного транспорту(крiм 

залiзничного) 

АВ 

№594319 
17.02.2012 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстроково 

  

Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв 
АВ 

№594316 
17.02.2012 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстроково 

  

Добровiльне медичне страхування(безперервне страхування 

здоров’я) 

АВ 

№594317 
17.02.2012 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис безстроково 

  

Добровiльне страхування здоров’я на випадок хвороби 
АВ 

№594318 
17.02.2012 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

Необмежена 



послуг 

України 

Опис безстроковий 

  

Добровiльне страхування медичних витрат 
АВ 

№594322 
17.02.2012 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстроково 

  

Добровiльне страхування вантажiв та багажу(вантажобагажу) 
АВ 

№594320 
17.02.2012 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстроково 

  

Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 

АВ 

№584798 
04.08.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстроково 

  

Добровiльне страхування майна [крiм залiзничного, повiтряного, 

водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв та багажу(вантажобагажу)] 

АВ 

№584797 
04.08.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстроково 

  

Добровiльне страхування фiнансових ризикiв 
АВ 

№584796 
04.08.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис безстроково 

  

Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми 

особами[крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного 

транспорту, вiдповiдальностi власникiв повитряного 

б/н 12.01.2016 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

регулювання 

Необмежена 



транспорту,вiдповiдальностi власникiв водного 

транспорту(включаючи вiдпов. перевiзника)] 

у сферi 

фiнансових 

послуг 

Опис безстроково 

  

Добровiльне страхування кредитiв(у тому числi вiдповiдальностi 

позичальника за непогашення кредиту) 
б/н 12.01.2016 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

регулювання 

у сферi 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис безстроково 

  

Добровiлне страхування залiзничного транспорту б/н 12.01.2016 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

регулювання 

у сферi 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис безстроково 

  

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

ПАТ "ЗНВКIФ 

"IННОВАЦIЯ" 
35043996 

49027Україна 

Днiпропетровськ пр.Карла 

Маркса, буд.22 

99.476 

ТОВ "СПАЙК-IНВЕСТ" 35542661 

49005Україна 

Днiпропетровськ вул. 

Писаржевського, 1А 

0.4851 

Прізвище, ім"я, по 

батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Ткаченко Катерина 

Олександрiвна 

АО 205813 24.07.2014 Ленiнський РВ у 

м.Днiпропетровську ГУ ДМС України в 

Днiпропетровськiй обл. 

0.013223 

Чванов Iлля Миколайович 
АК 194137 25.07.1998 Красногвардiйський РО 

УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 
0.012892 

Повод Михайло 

Григорович 

АЕ 881299 07.03.2000 Красногвардiйський РВ 

УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 
0.012727 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 



1) посада 

Член Правлiння 

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

Калугiн Сергiй Виталiйович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 450539 26.11.2005 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

23 

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

01.10.2004р. - 01.04.2009р. - АКБ "Форум", Управляючий Днiпропетровською фiлiєю; 

12.03.2011р. - 04.09.2015р. - АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ", Член Наглядової Ради; 

10.10.2013р. - 07.09.2015р. - АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ", Голова Наглядової Ради; з 

07.09.2015р.- АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ", Член Правлiння .  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

17.09.2015 3 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода за 2016 

рiк в розмiрi 37т.грн. виплачена в грошовiй формi. Посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Керiвнi посади в iнших пiдприємствах не займає.  

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової Ради 

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

Ткаченко Катерина Олександрiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

АО 205813 24.07.2014 Ленiнським РВ у м.Днiпропетровську ГУ ДМС України в 

Днiпропетровськiй обл, 

4) рік народження** 

1991 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 



5 

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

01.10.2011р. - 30.06.2012р. - юрист ТОВ "ПРО ТЕХСНАБ"; 02.07.2012р. - 01.10.2013р. - юрист 

ТОВ "ФIНАНС ГРУП IНВЕСТ"; 02.10.2013р. - 29.05.2015р. - юрист ТОВ "СПАЙК-IНВЕСТ"; з 

06.06.2015р. - юрисконсульт ТОВ КУА "Ф-КОНСАЛТИНГ". 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

15.07.2016 3 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода, у тому числi у 

натуральнiй формi не виплачувалась. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової Ради 

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

Повод Михайло Григорович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

АК 881299 14.03.2000 Красногвардiйський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 

4) рік народження** 

1946 

5) освіта** 

середня 

6) стаж роботи (років)** 

47 

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

15.12.2009р - 04.12.2012р. - водiй Днiпропетровської дирекцiї ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК 

АВАЛЬ"; з 28.05.2015р. - директор ТОВ "IНКОМ-ДНIПРО". 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

15.07.2016 3 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. За виконання 

обов'язкiв члена Наглядової Ради Товариства нiяка винагорода не виплачується. Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Наглядової Ради 



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

Чванов Iлля Миколайович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

АК 194437 25.06.2008 Красногвардiйський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 

4) рік народження** 

1982 

5) освіта** 

середня 

6) стаж роботи (років)** 

10 

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

04.05.2009р. - 10.07.2009р. - ТОВ "ПАЛС ЛТД", мерчендайзер; з 22.05.2015р. - ТОВ "ПКФ 

"СПЕЦБУД" - директор. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

15.07.2016 3 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода , у тому числi у 

натуральнiй формi не виплачувалась. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

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

Омельницька Iрина Григорiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

АК 040882 14.11.2008 Синельникiвський МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

27 

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

21.02.2006р. - 21.02.2007р. - бухгалтер управлiння бухгалтерського облiку АКБ "Райффайзенбанк 

Україна"; 21.07.2007р. - 05.05.2008р. - ст.бухгалтер управлiння бухгалтерського облiку АКБ 

"Райффайзенбанк Україна"; 05.05.2008р. - 18.07.2009р. - заступник головного бухгалтера 



управлiння бухгалтерського облiку АКБ "Райффайзенбанк Україна"; 18.07.2009р. - 31.03.2010р. - 

заступник головного бухгалтера регiону вiддiлу органiзацiї подальшого бухгалтерського облiку 

АКБ "Райффайзенбанк Україна"; 26.01.2011р. - 01.02.2013р. - головний бухгалтер ТОВ "КУА 

"Фiнгрiн". з 01.02.2013р. - АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ", головний бухгалтер. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

01.02.2013 1 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода за 2015 

рiк в розмiрi 26 т.грн. виплачена в грошовiй формi. Посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Правлiння 

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

Швець Леонiд Анатолiйович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 536688 24.06.2002 Новомосковськiй МВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 

4) рік народження** 

1957 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

35 

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

14.06.2004р. - 02.01.2008р. - заступник директора Днiпропетровської дирекцiї ВАТ УСК "Гарант-

АВТО"; 02.01.2008р. - 01.04.2009р. - заступник директора зi страхування Днiпропетровської 

дирекцiї ВАТ УСК "Дженералi Гарант"; 01.12.2010р. - 06.05.2011р. - директор ТОВ "Агентська 

компанiя "Мегаполiс"; 06.05.2011р. - 15.03.2012р. - начальний департаменту страхування АТ 

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

"ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ"; з 03.07.2012р. - Голова Правлiння АТ "ДЖЕРЕЛО 

СТРАХУВАННЯ". 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

03.07.2012 1 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства .Винагорода за 2015 

рiк в розмiрi 41т.грн. виплачена в грошовiй формi. За виконання обов'язкiв виплачується грошова 

винагорода. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



1) посада 

Ревiзор 

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

Галушко Артем Андрiйович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

АК 766706 17.01.2000 Ленiнський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

10 

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

25.02.2008р. - 04.12.2013р. - ТОВ" КУА "ФIНГРIН", начальник департаменту управлiння 

активами; з 05.02.2013р.- ТОВ "КУА "РОЯЛ ФIНАНС", директор. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

24.04.2015 5 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода , у тому числi у 

натуральнiй формi не виплачувалась. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Член 

Правлiння 

Калугiн Сергiй 

Виталiйович 

АЕ 450539 02.12.1996 АНД РВ 

ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй обл. 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

Ради 

Ткаченко Катерина 

Олександрiвна 

АО 205813 24.07.2014 Ленiнським 

РВ УМВС України в 

Днiпропетровськiй обл. 

80 0.013223 80 0 0 0 

Член 

Наглядової 

Ради 

Повод Михайло 

Григорович 

АК 881299 07.03.2000 

Красногвардiйський РВ УМВС 

України в Днiпропетровськiй обл. 

77 0.012727 77 0 0 0 

Голова 

Наглядової 

Ради 

Чванов Iлля Миколайович 

АК 194437 25.06.2008 

Красногвардiйський РВ УМВС 

України в Днiпропетровськiй обл. 

78 0.012892 78 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Омельницька Iрина 

Григорiвна 

АК 040882 05.03.2001 

Синельникiвський МВ УМВС 

України в Днiпропетровськiй обл. 

0 0 0 0 0 0 

Голова 

Правлiння 

Швець Леонiд 

Анатолiйович 

АЕ 536688 24.06.1998 

Новомосковськiй МВ УМВС 

України в Днiпропетровськiй обл. 

0 0 0 0 0 0 

Ревiзор 
Галушко Артем 

Андрiйович 

АК 766706 17.01.2000 Ленiнський 

РВ УМВС України в 

Днiпропетровськiй обл. 

0 0 0 0 0 0 

Усього 235 0.038842 0 0 0 0 

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



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

Найменування 

юридичної особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

ПАТ "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕР. ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТ. ФОНД 

"IННОВАЦIЯ" 

35043996 

49027 Україна 

Дніпропетровська 

Днiпропетровський м. 

Днiпропетровськ 

пр.Карла Маркса, буд.22 

601830 99.476  601830 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Усього 601830 99.476 99.476 601830 0 0 0 

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

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата проведення 20.04.2016 

Кворум зборів** 100 

Опис 

Порядок денний сформовано Наглядовою радою. Розглянуто наступний перелiк питань:  

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 

2. Визначення регламенту проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

3. Звiт Голови Правлiння Товариства за результатами дiяльностi у 2015 роцi. Прийняття рiшення 

за наслiдками розгляду звiту Голови Правлiння Товариства. 

4. Звiт Наглядової ради Товариства за результатами дiяльностi у 2015 роцi. Прийняття рiшення 

за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства. 

5. Звiт Ревiзора Товариства за результатами дiяльностi у 2015 роцi. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. 

6. Затвердження рiчного звiту Товариства за результатами дiяльностi у 2015 роцi. 

7. Розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi. 

Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 

8. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк та перший квартал 2017 

року. 

По всiм питанням прийнято рiшення "за".  

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
15.07.2016 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

За iнiцiативою Наглядової ради проведено позачерговi загальнi збори Товариства. Порядок денний 

сформовано Наглядовою радою. Розглянуто наступний перелiк питань:  

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 

2. Визначення регламенту проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

3. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 

4. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. 

5. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

6. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що 

укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, 

яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 

7. Внесення змiн до Статуту Товариства. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства та 

державна реєстрацiя нової редакцiї Статуту Товариства. 

По всiм питанням рiшення прийнятi «за».  

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

"ФОНДОВА БIРЖА "ПФТС"  

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження 03150 Україна м. Київ Київський Київ вул. Червоноармiйська, буд.72, 

пар 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АВ №581538 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.06.2011 

Міжміський код та телефон (044) 277-55-00  

Факс (044) 277-55-00  

Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi цiнними паперами на фондовому 

ринку  

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

"НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Київський Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АВ №581322 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.09.2006 

Міжміський код та телефон (044)2791322  

Факс (044)2791322  

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДI ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 20971605 

Місцезнаходження 65026 Одеська Приморський Одеса провулок Маяковського, будинок 

1, квартира 10 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

№ 0135 



Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (048) 726-97-59 

Факс (048) 726-97-59 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис - 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22.11.2011 519/1/11 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000052062 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
100 605000 60500000 100 

Опис 

10 серпня 2015 року емiтенту – ПАТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» стало вiдомо, що ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» було прийнято рiшення 

(№ 150807/00005 вiд 07.08.2015) про виключення зi списку цiнних паперiв ПАТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ». Акцiї Товариства бiльше не 

котируватимуться на фондовiй бiржi з 10.08.2015 р., причини їх делiстингу - на пiдставi пункту 5.21.7 Правил ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС", 

рiшення НКЦПФР № 1229 вiд 06.08.2015 р. Рiшення набуло чинностi з 10.08.2015 року. 

Вiдповiдно до пункту 16 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», з метою захисту iнвесторiв у 

цiннi папери та держави, НКЦПФ рiшенням № 1690 вiд 26.11.2015р. зупинила з 07.12.2015 торгiвлю цiнними паперами ПАТ «ДЖЕРЕЛО 

СТРАХУВАННЯ» (код за ЄДРПОУ 36018520) на будь-якiй фондовiй бiржi на термiн до 29.07.2016 року. 

  



XI. Опис бізнесу 

Публiчне акцiонерне товариство створене внаслiдок реорганiзацiї шляхом перетворення 

Закритого акцiонерного товариства у Публiчне акцiонерне товариство згiдно рiшення загальних 

зборiв акцiонерiв Закритого акцiонерного товариства (Протокол вiд 12 березня 2010 року), 

зареєстроване Печерською районною у мiстi Києвi Державною адмiнiстрацiєю 08 липня 2008 

року у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв за номером 

запису 10701020000033660. Статутний фонд товариства становив 8 500 000 (вiсiм мiльйонiв 

п'ятсот тисяч) гривень. У червнi 2011 року пiдприємство змiнило своє мiсцезнаходження на м. 

Днiпропетровськ. У груднi 2011 року загальними зборами акцiонерiв товариства прийнято 

рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу до 60 500 000 (шiстдесят мiльйонiв п'ятсот 

тисяч) гривень шляхом емiсiї акцiй(факт реєстрацiї емiсiї пiдтверджується Свiдоцтвом про 

реєстрацiю випуску цiнних паперiв №519/1/11, виданим Державною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку 29 грудня 2011 року). 

  

Органiзацiйна структура емiтента складається iз департаментiв. Орган управлiння - загальнi 

збори акцiонерiв, виконавчий орган - Правлiння, очолювана Головою Правлiння. Дiяльнiсть 

компанiї контролює Наглядова Рада та Ревiзор. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв складає 5 осiб. 

  

Емiтент не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

  

Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами емiтент не проводить. 

  

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було 

  

ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

1. Основнi засоби 

Основнi засоби при первiсному визнаннi вiдображаються в облiку по первiснiй вартостi, вартiсть 

яких перевищую 2500,00 грн. Первiсна вартiсть основних засобiв складається з вартостi їх 

придбання, включаючи податки при придбаннi, що не вiдшкодовуються Компанiї, а також 

витрати, пов’язанi з доставкою основних засобiв та доведенням їх до стану, у якому вони 

придатнi для використання. 

Пiсля первiсного визнання, основнi засоби вiдображаються по собiвартостi, за вирахуванням 

накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.  

Замiни та полiпшення, котрi суттєво збiльшують строк служби активiв, капiталiзуються, а 

витрати на поточне обслуговування i ремонти вiдображаються у складi витрат поточного перiоду. 

Капiтальнi iнвестицiї включають витрати на реконструкцiю i придбання основних засобiв. 

Капiтальнi iнвестицiї на дату балансу вiдображаються по собiвартостi з врахуванням будь-яких 

накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Списання основних засобiв вiдбуваються при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не 

очiкується отримання економiчних вигiд вiд використання або вибуття даних активiв. Прибутки 

або збитки, що виникли в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими 

надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу), включаються у звiт про сукупний 

дохiд за звiтний рiк, в якому актив був списаний.  

2. Амортизацiя основних засобiв 



Амортизацiю активу Компанiя розпочинає, коли вiн стає придатним для використання, тобто 

коли вiн доставлений до мiсця розташування i приведений до стану, придатного до експлуатацiї 

способом, визначеним управлiнським персоналом. Нарахування амортизацiї розпочинається з 

мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому такий актив став доступним для використання.  

Амортизацiя основних засобiв нараховується з використанням прямолiнiйного методу. Для груп 

основних засобiв застосовуються наступнi строки корисного використання: 

Автомобiлi 60 мiсяцiв 

Будiвлi 240 мiсяцiв 

Офiсне обладнання 60 мiсяцiв 

Комп' ютерне обладнання 60 мiсяцiв 

Капiтальнi полiпшення орендованого майна амортизуються в строки, встановленi для вiдповiдної 

групи основних засобiв. Орендованi на умовах фiнансового лiзингу основнi засоби 

капiталiзуються та амортизуються в зазначеному вище порядку. Строк амортизацiї не перевищує 

строку використання основних засобiв. 

3. Зменшення корисностi активiв 

У вiдповiдностi до МСФО 36 «Зменшення корисностi активiв» Компанiя здiйснює аналiз вартостi 

основних засобiв з точки зору зменшення їх корисностi кожен раз, коли минувшi подiї або змiна 

обставин вказує, що вiдшкодовування суми активу менше його балансової вартостi, то балансова 

вартiсть зменшується до вiдшкодованої величини активу. Це зменшення являється збитком вiд 

знецiнення. При цьому вiдшкодована вартiсть активу дорiвнює бiльшiй з двох величин: чистiй 

цiнi реалiзацiї або цiнностi використання. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для 

кожного активу або, якщо це неможливо, для одиницi, що генерує грошовi засоби. 

4. Нематерiальнi активи 

Нематерiальний актив – немонетарний актив, що не має фiзичної субстанцiї та може бути 

iдентифiкований.  

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв складається з вартостi їх придбання, включаючи 

податки при придбаннi, що не вiдшкодовуються Компанiї, а також будь-якi витрати по 

приведенню активу в робочий стан для використання за призначенням.  

Амортизацiя розпочинається з того моменту, коли даний актив стає доступним для використання. 

Амортизацiя припиняється на бiльш ранню з двох дат: на дату класифiкацiї даного активу як 

призначеного для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 «Довгостроковi активи, призначенi для 

продажу, i припинена дiяльнiсть» або на дату припинення його використання. Використовується 

прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї нематерiальних активiв. Нарахування амортизацiї 

розпочинається з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому нематерiальнi активи стали доступними 

для використання.  

Строк корисного використання для нематерiальних активiв – 60 мiсяцiв.  

5. Запаси 

Первiсна вартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, переробку та iншi витрати, 

необхiднi для приведення запасiв в стан, придатний для використання.  

При списаннi запасiв у виробництво, продажу або iншому вибуттю, приймається метод оцiнки 

середньозваженої вартостi. 

Пiсля первiсного визнання запаси оцiнюються по найменшiй з двох величин: собiвартостi або 

чистiй вартостi реалiзацiї. 

6. Фiнансовi iнструменти. 

Компанiя визнає фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання в своєму Звiтi про фiнансовий стан 

тодi i тiльки тодi, коли вони стають стороною контрактних зобов'язань, предметом яких є 

передача прав на такi фiнансовi iнструменти. Фiнансовi активи i зобов'язання визнаються на дату 

здiйснення операцiї. 

Фiнансовi активи 

Згiдно МСФО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання i оцiнка», фiнансовi активи роздiляються на 

наступнi чотири категорiї: фiнансовi активи, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток; позики i дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, якi утримуються до 

погашення, i фiнансовi активи, призначенi для продажу. Первинне визнання фiнансових активiв 



здiйснюється за справедливою вартiстю. У випадку, якщо придбання фiнансових активiв не є 

iнвестицiєю, що переоцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

справедлива вартiсть фiнансового активу збiльшується на витрати по операцiї, прямо пов'язанiй з 

придбанням або випуском цього фiнансового активу. 

Компанiя класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первинного визнання i переглядає 

встановлену класифiкацiю в кiнцi кожного фiнансового року. 

Всi операцiї купiвлi або продажу фiнансових активiв на «стандартних умовах» визнаються на 

дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання купити актив. 

Операцiї купiвлi або продажу на «стандартних умовах» – це купiвля або продаж фiнансових 

активiв, якi вимагають постачання активу в строк, встановлюваний законодавством або 

правилами, прийнятими на певному ринку. 

Позики i дебiторська заборгованiсть 

Позики у звiтному роцi Компанiя не отримувала. Дебiторська заборгованiсть визнається активом, 

якщо iснує ймовiрнiсть отримання Компанiєю майбутнiх економiчних вигод та може бути 

достовiрно визначена її сума. На звiтну дату у Компанiї iснує стандартна дебiторська 

заборгованiсть – така, що не викликає сумнiвiв у здатностi дебiтора погасити заборгованiсть 

вчасно i в повному обсязi та облiковується на балансi Компанiї протягом прийнятого термiну, 

Знецiнення фiнансових активiв 

На кожну дату складання фiнансової звiтностi Компанiя визначає, чи вiдбулося знецiнення 

фiнансового активу або групи фiнансових активiв. 

Активи, якi враховуються за амортизованою вартiстю 

Якщо iснують об'єктивнi свiдчення про появу збитку вiд знецiнення по позиках i дебiторськiй 

заборгованостi, якi враховуються за амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюється як рiзниця 

мiж балансовою вартiстю активiв i поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв 

(за винятком майбутнiх кредитних втрат, якi ще не виникли), дисконтованих по первиннiй 

ефективнiй ставцi вiдсотка по фiнансовому активу (тобто по ефективнiй ставцi вiдсотка, 

розрахованiй при первинному визнаннi). Балансова вартiсть активу повинна бути понижена або 

безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається в звiтi про сукупний дохiд. 

Якщо в подальший перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути 

об'єктивно пов'язане з подiєю, яка вiдбулася пiсля того, як були визнанi знецiнення, ранiше 

визнаний збиток вiд знецiнення вiдновлюється. Будь-яке подальше вiдновлення збитку вiд 

знецiнення визнається в звiтi про сукупний дохiд в такому об'ємi, щоб балансова вартiсть активу 

не перевищувала амортизовану вартiсть цього активу на дату вiдновлення. 

По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує 

об'єктивне свiдоцтво (наприклад, достовiрнiсть неплатоспроможностi або iнших важливих 

фiнансових утруднень дебiтора) того, що Компанiя не отримає всi суми, якi належать їй згiдно 

умовам постачання. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою 

використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони 

вважаються безнадiйними. 

Резерв на дебiторську заборгованiсть нараховується шляхом аналiзу платоспроможностi окремих 

дебiторiв (у розмiрi 100%), а також з використанням наступних коефiцiєнтiв сумнiвностi до 

загальних сум заборгованостi (за винятком тих, на якi резерв був нарахований в повному обсязi 

виходячи з аналiзу платоспроможностi): 

Строк виникнення заборгованостi Коефiцiєнт сумнiвностi 

До 90 днiв 0% 

Вiд 90 до 180 днiв 20% 

Вiд 180 до 360 днiв 50% 

Бiльше 360 днiв 100% 

Припинення визнання фiнансових iнструментiв 

Фiнансовi активи 

Фiнансовий актив (частина фiнансового активу або частина групи аналогiчних фiнансових 

активiв) припиняє враховуватися в балансi, якщо: 

Термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу закiнчився; 



Компанiя зберiгає за собою право отримувати грошовi потоки вiд активу, але прийняла на себе 

зобов'язання передати їх повнiстю без важливої затримки третiй сторонi;  

Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу i або (а) передала всi 

важливi ризики i винагороди вiд активу, або (б) не передала, але i не зберiгає за собою, всi 

важливi ризики i винагороди вiд активу, але передала контроль над даним активом. 

Якщо Компанiя передала всi свої права на отримання грошових потокiв вiд активу, i при цьому 

не передала, але i не зберiгає за собою, всi важливi ризики i винагороди вiд активу, а також не 

передала контроль над активом, актив визнається в тому ступенi, в якому Компанiя продовжує 

свою участь в активi. Участь, яка приймає форму гарантiї по переданому активу, визнається по 

найменшiй з наступних величин: первиннiй балансовiй вартостi активу або максимальної суми, 

виплата якої може захотiтися вiд Компанiї. 

Якщо участь в активi приймає форму проданого i/або купленого опцiону (включаючи опцiон, 

розрахунки по якому проводяться в чистiй сумi) на актив, який передається, ступiнь участi 

Компанiї, яка продовжується, - це вартiсть активу, що передається, який Компанiя може 

викупити, окрiм випадку з проданим опцiоном на продаж (опцiон «пут»), (включаючи опцiон, 

розрахунки по якому проводяться в чистiй сумi) по активу, який оцiнюється за справедливою 

вартiстю. В цьому випадку ступiнь участi Компанiї, яка продовжується, вимiрюється як 

найменша з двох величин: справедлива вартiсть активу, який передається та цiна виконання 

опцiону. 

Фiнансовi зобов'язання 

Фiнансове зобов'язання припиняє визнаватися в балансi, якщо зобов'язання погашене, 

анульоване, або термiн його дiї закiнчився. 

Якщо iснуюче фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим же 

кредитором, на вiдмiнних умовах, або якщо умови iснуючого зобов'язання значно змiненi, така 

замiна або змiни враховуються як припинення визнання первинного зобов'язання i початок 

визнання нового зобов'язання, а рiзниця в балансовiй вартостi визнається в звiтi про сукупний 

дохiд. 

7. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти включають грошовi кошти на поточних рахунках Компанiї. Грошовими 

еквiвалентами є лiквiднi iнвестицiї, якi легко конвертуються в певну кiлькiсть грошових коштiв, з 

термiнами оплати в три мiсяцi або менше, щодо яких iснує незначний ризик в змiнi їх вартостi. 

8. Оцiннi i потенцiйнi зобов'язання 

Оцiннi зобов'язання, як зобов'язання, з невизначеним часом або сумою визнаються Компанiєю 

коли є поточне зобов'язання, що виникло в результатi минулої подiї, для погашення якого, 

ймовiрно, буде потрiбно вибуття ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, i можна 

здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання. 

Сума, визнана як резерв, є якнайкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для погашення 

поточного зобов'язання на дату балансу, яка враховує всi ризики i невизначеностi, характернi для 

даного зобов'язання. 

У випадках, коли сума резерву оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, якi, як 

очiкується, будуть необхiднi для погашення поточних зобов'язань, його балансова вартiсть є 

поточною вартiстю таких потокiв грошових коштiв. 

У випадках, коли можна очiкувати, що одна або всi економiчнi вигоди, необхiднi для вiдновлення 

суми резерву, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть визнається як 

актив, якщо iснує фактична впевненiсть в тому, що таке вiдшкодування буде отримано, i сума 

дебiторської заборгованостi може бути достовiрно оцiнена. 

9. Кредиторська заборгованiсть 

Кредиторська заборгованiсть вiдображається за собiвартiстю, яка є справедливою вартiстю 

компенсацiї, яка повинна бути передана в майбутньому за отриманi товари, роботи, послуги. 

Заборгованiсть, термiн погашення якої бiльше одного року вiд дати складання рiчної фiнансової 

звiтностi або операцiйного циклу, вiдноситься до складу довгострокової заборгованостi. 

Короткострокова кредиторська заборгованiсть включає: торгову та iншу кредиторську 

заборгованiсть, виплати працiвникам i зобов'язання перед бюджетом, включаючи податок на 



додану вартiсть. 

10. Виплати працiвникам 

Компанiя здiйснює на користь своїх працiвникiв вiдрахування до Державного пенсiйного фонду 

України та до iнших фондiв соцiального страхування. Здiйснення таких внескiв передбачає 

поточнi нарахування працедавцем таких внескiв, якi розраховуються як вiдсоток вiд загальної 

суми заробiтної плати.  

У звiтi про сукупний дохiд витрати по таких внесках вiдносяться до перiоду, в якому вiдповiдна 

сума заробiтної плати нараховується працiвниковi. 

11. Операцiї в iноземнiй валютi 

Функцiональною валютою є українська гривня. 

Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються у функцiональнiй валютi шляхом перерахунку суми 

iноземної валюти за обмiнним курсом, який дiє на дату здiйснення операцiї мiж функцiональною 

валютою i певною iноземною валютою. Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi, 

перераховуються в гривню за обмiнним курсом, який дiє на дату складання фiнансової звiтностi. 

Фiнансовий результат вiд курсових рiзниць визнається в звiтi про сукупний дохiд в тому перiодi, 

в якому вони виникли. 

12. Податок на прибуток  

Податок на прибуток – витрати з податку на прибуток являють собою суму, що складається з 

поточного податку на прибуток та вiдстроченого податку на прибуток. 

Поточний податок на прибуток – сума податку на прибуток визначена на основi 

оподатковуваного прибутку за поточний рiк. Поточна заборгованiсть Компанiї з податку на 

прибуток розраховується з використанням податкових ставок, що фактично дiють на дату 

балансу.  

Вiдстроченi податковi зобов’язання, як правило, визнаються для всiх оподатковуваних 

тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи враховуються з урахуванням ступеню 

впевненостi в тому, що буде iснувати достатнiй оподатковуваний дохiд, що дозволить 

реалiзувати тимчасовi рiзницi, якi вiдносяться до податкових витрат. Подiбнi податковi активи та 

зобов’язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi пов’язанi з гудвiлом або виникають 

внаслiдок первiсного визнання (окрiм випадкiв об’єднання пiдприємств) iнших активiв та 

зобов’язань в рамках операцiї, що не вплине нi на розмiр оподатковуваного, нi облiкового 

прибутку.  

Основним при визнаннi активу є те, що його балансова вартiсть буде вiдшкодована у виглядi 

економiчних вигiд, якi суб’єкт господарювання отримає в майбутнiх перiодах. Якщо балансова 

вартiсть активу перевищує його податкову базу, сума економiчних вигiд, що пiдлягає 

оподаткуванню, перевищить суму, яку дозволятиметься вираховувати з метою оподаткування. 

Така рiзниця є тимчасовою рiзницею, що пiдлягає оподаткуванню, а зобов’язання виплатити 

остаточнi податки на прибуток у майбутнiх перiодах є вiдстроченим податковим зобов’язанням.  

Вiдстроченi податковi активи, що виникли по тимчасовим рiзницям, якi вiдносяться до складу 

податкових витрат, визнаються лише в тому ступенi, в якому iснує ймовiрнiсть того, що виникне 

достатнiй оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi 

рiзницi i що тимчасовi рiзницi будуть сторнованi в майбутньому. 

13. Визнання доходiв 

Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг визнаються, коли iснує впевненiсть в тому, що економiчнi 

вигоди, якi витiкають з проведеної операцiї, будуть отриманi Компанiєю, i об'єм доходу може 

бути достовiрно визначений. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої 

винагороди, за вирахуванням податку на додану вартiсть. 

Доходи за винятком вiдповiдних податкiв визнаються в перiодi, коли покупцевi були наданi 

послуги або вiдвантаженi товари. 

Доходи вiд реалiзацiї активiв визнаються, коли переданi iстотнi ризики i винагороди, пов'язанi з 

таким активом. 

Вiдсотки визнаються на основi пропорцiйностi часу з реального доходу вiд активу. 

Пiд виручкою маються на увазi тiльки валовi надходження економiчних вигод, що отриманi та 

пiдлягають отриманню Компанiєю на її рахунок. Суми, отриманi вiд iменi третьої сторони, такi 



як податок з продажiв, податки на товари та послуги i податок на додану вартiсть, не є 

отримуваними Компанiєю економiчними вигодами i не ведуть до збiльшення капiталу. Тому 

вони виключаються з виручки. Так само, при агентських вiдносинах валове збiльшення 

економiчних вигiд включає суми, що збираються вiд iменi принципала, якi не ведуть до 

збiльшення капiталу Компанiї. Суми, зiбранi вiд iменi принципала, не є виручкою. При цьому 

виручкою є сума комiсiйних винагород. 

14. Цiнова полiтика 

Цiнову полiтику Компанiя будує на основi затверджених тарифiв, яка регламентує загальнi 

правила щодо взаємовiдносин з клiєнтами (тарифи, договори тощо). Тарифи затвердженi 23 

вересня 2008р.  

15. Витрати 

Собiвартiсть реалiзованих послуг вiдображається одночасно з визнанням вiдповiдного доходу. 

Iншi витрати визнаються за методом нарахування i враховуються в перiодi їх визнання. 

Компанiя здiйснює формування та розмiщення страхових резервiв за видами, iншими нiж 

страхування життя у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про страхування» та 

Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг №3104 вiд 

17.12.2004р. (iз змiнами i доповненнями). 

Правила встановлюють порядок формування, облiку та розмiщення технiчних резервiв за 

договорами страхування, спiвстрахування та перестрахування з видiв страхування, iнших, нiж 

страхування життя (далi - договори). Правила визначають методику формування (розрахунку 

величини) технiчних резервiв, якi є оцiнкою обсягу зобов'язань страховика в грошовiй формi для 

здiйснення майбутнiх виплат страхових сум i страхового вiдшкодування. 

Резерв незароблених премiй включає частки вiд сум надходжень страхових платежiв (страхових 

внескiв, страхових премiй), що вiдповiдають страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату.  

Розрахунок резерву незароблених премiй здiйснюється за кожним видом страхування окремо. 

Загальна величина резерву незароблених премiй дорiвнює сумi резервiв незароблених премiй, 

розрахованих окремо за кожним видом страхування.  

Розрахунок величини резерву незароблених премiй здiйснюється на будь-яку звiтну дату 

методом, визначеним Законом України "Про страхування", а саме: 

величина резервiв незароблених премiй на будь-яку звiтну дату встановлюється залежно вiд 

часток надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв), якi не можуть 

бути меншими 80 вiдсоткiв загальної суми надходжень страхових платежiв (страхових премiй, 

страхових внескiв), з вiдповiдних видiв страхування у кожному мiсяцi з попереднiх дев'яти 

мiсяцiв (розрахунковий перiод) i обчислюється в такому порядку: 

частки надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) за першi три 

мiсяцi розрахункового перiоду множаться на одну четверту; 

частки надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) за наступнi 

три мiсяцi розрахункового перiоду множаться на одну другу; 

частки надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) за останнi три 

мiсяцi розрахункового перiоду множаться на три четвертих; 

одержанi добутки додаються. 

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, - оцiнка обсягу зобов’язань страховика для 

здiйснення виплат страхових сум (страхового вiдшкодування) за вiдомими вимогами 

страхувальникiв, включаючи витрати на врегулювання збиткiв, якi не оплаченi або оплаченi не в 

повному обсязi на звiтну дату та якi виникли в зв’язку зi страховими подiями, що мали мiсце в 

звiтному або попереднiх перiодах, та про факт яких страховика повiдомлено вiдповiдно до вимог 

законодавства України та/або на умовах договору.  

16. Операцiї з пов'язаними особами 

Визначення пов'язаних осiб: 

економiчнi суб'єкти, прямо або побiчно контрольованi Компанiєю (дочiрня компанiя), 

контролюючi Компанiю (головна компанiя), або що знаходяться з нею пiд загальним контролем 

(iнша дочiрня компанiя головної компанiї); 

асоцiйованi компанiї; 



фiзичнi особи, якщо право голосу, що належить ним, в Компанiї дає можливiсть впливати на 

ухвалюваннi Компанiєю рiшення, а також члени їх сiмей, якi побiчно можуть впливати на 

дiяльнiсть Компанiї; 

керiвники Компанiї, тобто особи здiйснюють планування, управлiння, контроль за дiяльнiстю 

Компанiї, а також члени їх сiмей; 

економiчнi суб'єкти, право голосу, в яких в значному об'ємi належить керiвництву Компанiї або 

згаданим фiзичним особам. 

Визнання Компанiї пов'язаною особою здiйснюється на звiтну дату. 

Компанiя приймає полiтику спiвпрацi iз пов'язаними особами без спецiального цiноутворення. 

Операцiї з пов'язаними особами проводяться виключно за принципом «справедливої вартостi» на 

пiдставi договорiв з урахуванням iнтересiв обох сторiн. 

17. Подiї пiсля дати балансу 

Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску i, якi 

надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi. Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i якi не впливають на фiнансову 

звiтнiсть Компанiї на цю дату, розкриваються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi 

подiї iстотнi. 

18. Податок на додану вартiсть 

У вiдповiдностi до вимог Податкового Кодексу України, а саме статтi 196.1.3, не є об’єктом 

оподаткування операцiї з надання послуг iз страхування, спiвстрахування або перестрахування 

особами, якi мають лiцензiю на здiйснення страхової дiяльностi вiдповiдно до закону, а також 

пов’язаних з такою дiяльнiстю послуг страхових (перестрахових) брокерiв та страхових агентiв.  

Компанiя не є платником Податку на додану вартiсть. 

  

Основнi види послуг : 

Станом на кiнець звiтного року АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" має 13 лiцензiй на здiйснення 

добровiльного страхування, виданi Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових 

послуг України: 

У формi добровiльного: 

- страхування фiнансових ризикiв – лiцензiя АВ №584796 видана 04.08.2011р Державною 

комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України строк дiї лiцензiї з 30.10.2011 

безстроковий; 

- страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)] – 

лiцензiя АВ №584797 видана 04.08.2011р Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових 

послуг України строк дiї лiцензiї з 30.10.2011 безстроковий ; 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) – лiцензiя АВ №584798 видана 04.08.2011р Державною комiсiєю з 

регулювання ринкiв фiнансових послуг України строк дiї лiцензiї з 30.10.2011 безстроковий ; 

- страхування вiд нещасних випадкiв - лiцензiя АВ №594316 видана 17.02.2012р Державною 

комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України строк дiї лiцензiї з 17.02.2012 

безстроковий; 

- медичне страхування(безперервне страхування здоров’я) - лiцензiя АВ №594317 видана 

17.02.2012р Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України строк дiї 

лiцензiї з 17.02.2012 безстроковий; 

- страхування здоров’я на випадок хвороби - лiцензiя АВ №594318 видана 17.02.2012р 

Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України строк дiї лiцензiї з 

17.02.2012 безстроковий; 

- страхування наземного транспорту(крiм залiзничного) – лiцензiя АВ №594319 видана 

17.02.2012р Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України строк дiї 

лiцензiї з 17.02.2012 безстроковий ; 

- страхування вантажiв та багажу(вантажобагажу) - лiцензiя АВ №594320 видана 17.02.2012р 



Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України строк дiї лiцензiї з 

17.02.2012 безстроковий; 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами[крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)] - лiцензiя б/н видана 

12.01.2016р Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг України строк дiї лiцензiї з 12.01.2016 безстроковий; 

- страхування кредитiв( у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) - 

лiцензiя б/н видана 12.01.2016р Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у 

сферi ринкiв фiнансових послуг України строк дiї лiцензiї з 12.01.2016 безстроковий; 

- страхування залiзничного транспорту - лiцензiя б/н видана 12.01.2016р Нацiональною комiсiєю, 

що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг України строк дiї лiцензiї з 

12.01.2016 безстроковий; 

АТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» здiйснює страхову дiяльнiсть по всiй територiї України. 

Розповсюдження страхових послуг впроваджується за допомогою страхових агентiв, страхових 

брокерiв та працiвникiв компанiї. Для розширення страхового поля та збiльшення надходжень 

страхових платежiв страхове товариство використовує рекламу, а також роботу з населенням всiх 

регiонiв. Основними споживачами послуг Емiтента є фiзичнi та юридичнi особи – власники 

транспортних засобiв та iншого майна, юридичнi особи – власники майнових комплексiв, 

пiдприємства з великою кiлькiстю спiвробiтникiв, страховi брокери та iншi страховi компанiї, 

фiнансово-кредитнi установи тощо. 

Рiвень тарифу, що обумовлює вартiсть страхової послуги, встановлюється на пiдставi дiючого 

законодавства України, та згiдно вiдповiдних Правил, зареєстрованих Державною комiсiєю з 

регулювання ринкiв фiнансових послуг України. 

Страхова дiяльнiсть не залежить вiд сезонних факторiв. Є прямий зв'язок попиту на страховi 

послуги в залежностi вiд економiчної ситуацiї та стабiльнiстю у країнi. АТ «ДЖЕРЕЛО 

СТРАХУВАННЯ» стабiльно функцiонує на страховому ринку України, з кожним роком 

збiльшуючи кiлькiсть клiєнтiв. 

  

Придбання, або вiдчуження активiв емiтента за останнiй перiод не було. 

  

Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу за звiтний рiк не вiдбувалось. 

  

На початок поточного року на балансi товариства облiковувалися основнi засоби первiсною 

вартiстю 55 тис. грн. та залишковою вартiстю 20 тис. грн. Протягом звiтного року переоцiнка 

основних засобiв не проводилась. До складу основних засобiв входить офiсне та комп'ютерне 

обладнання. Втрат вiд зменшення корисностi та вигiд вiд вiдновлення корисностi не вiдбувалось. 

Рiвень використання основних засобiв Товариством - 100%. 

Всi основнi засоби є виробничого призначення i використовуються для забезпечення поточної 

дiяльностi Товариства. Iнформацiя щодо запланованих модернiзацiї та придбання основних 

засобiв або iнших активiв вiдсутня. 

У звiтному перiодi товариством не проводилося поточного чи капiтального ремонтiв. 

У звiтному перiодi основнi засоби товариства у заставу не передавались  

Укладених угод на придбання у майбутньому основних засобiв не має. 

  

Можливi макроекономiчнi фактори впливу на фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства: 

- погiршення загальної економiчної ситуацiї в країнi, в тому числi внаслiдок розвитку 

несприятливої кон'юнктури на свiтових фiнансових ринках; 



- нестабiльнiсть чинного законодавства, в т.ч. податкової полiтики держави; 

- можливi змiни полiтики держави щодо ринку страхових послуг; 

- форс-мажорнi обставини. 

  

Протягом звiтного перiоду наявних фактiв виплати емiтентом штрафних санкцiй за порушення 

законодавства не було. 

  

За оцiнками фахiвцiв емiтента, робочого капiталу достатньо для поточних потреб, поточна 

лiквiднiсть дозволяє виконувати всi наявнi зобов'язання емiтента. 

  

- 

  

- 

  

Витрат на дослiдження та розробки не проводилось. 

  

АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" не є учасником судових спорiв, за якими розглядаються 

позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок 

року. 

  

- 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього 

(тис. грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
20 15 0 0 20 15 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 20 15 0 0 20 15 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 20 15 0 0 20 15 

Опис - 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова 

вартість чистих 

активів (тис. грн)  

66138 66154 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
60500 60500 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

0 0 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено у вiдповiдностi з вiдповiдно Методичними 

рекомендацiями ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положенням (стандарту) 

бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 

31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = 

Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi 

зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи 

майбутнiх перiодiв 

Висновок Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше скоригованого статутного капiталу . 

Що вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. оскiльки розрахункова 

вартiсть чистих активiв є не меншою вiд скоригованого статутного капiталу товариства . 

3. Інформація про зобов'язання емітента 



Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у 

тому числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 22 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 87 X X 

Усього зобов'язань X 109 X X 

Опис: - 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

15.07.2016 18.07.2016 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

30.08.2016 31.08.2016 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

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

підприємця) 

Аудиторська фiрма "РЕСПЕКТ" у 

виглядi товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

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

фізичної особи) 
20971605 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65026, Одеська обл., мiсто Одеса, 

провулок Маяковського, будинок 1, 

квартира 10 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
0135 26.01.2001 

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

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

266 П 000266 17.08.2015 до 

30.07.2020 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016 рiк 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

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

особи - підприємця) 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕСПЕКТ" У 

ВИГЛЯДI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 
20971605 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65026, Одеська обл., мiсто Одеса, ПРОВУЛОК 

МАЯКОВСЬКОГО, будинок 1, квартира 10 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

0135 26.01.2001 

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

свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 

цінних паперів** 

266 П 000266 11.08.2015 до 30.07.2020р. 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо рiчної фiнансової звiтностi  

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»  

за 2016 рiк 

Акцiонерам ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»  



Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

I. Звiт щодо фiнансової звiтностi 

Вступний параграф 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi – ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО 

СТРАХУВАННЯ», в подальшому «Товариство» станом на 31 грудня 2016 року яка включає баланс (Звiт про 

фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт 

про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi 

пояснювальнi примiтки.  

Основнi вiдомостi про Товариство: 

Повна назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»; 

Код ЄДРПОУ: 36018520; 

Мiсцезнаходження: 49027, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Дмитра Яворницького, буд. 22. 

Дата реєстрацiї: 08.07.2008 року за № 1 070 102 0000 0333660;  

Дата останнiх змiн до установчих документiв: 10.09.2015; 

Свiдоцтво Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України про реєстрацiю фiнансової установи 

серiя СТ № 550 вiд 28.08.2008 (код фiнансової установи 11). 

Основним видом дiяльностi Товариства є iншi види страхування, крiм страхування життя. 

Види дiяльностi за КВЕД: 

65.12 – iншi види страхування, крiм страхування життя. 

65.20 – перестрахування. 

66.21 – оцiнювання ризикiв та завданої шкоди. 

66.22 – дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв. 

66.29 – iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення. 

Номери, серiї, дати видачi, термiн дiї лiцензiй на здiйснення дiяльностi: 

Лiцензiя видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України Серiя АВ №584796, дата 

видачi 04.08.2011. Термiн дiї лiцензiї з 30.10.2008 безстроково; 

Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову дiяльнiсть Серiя АВ № 

584797, дата видачi 04.08.2011. Термiн дiї лiцензiї з 30.10.2008 безстроково; 

Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову дiяльнiсть Серiя АВ № 

584798, дата видачi 04.08.2011. Термiн дiї лiцензiї з 30.10.2008 безстроково; 

Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову дiяльнiсть Серiя АВ № 

594316, дата видачi 17.02.2012. Термiн дiї лiцензiї з 26.01.2012 безстроковий. 

Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову дiяльнiсть Серiя АВ № 

594317, дата видачi 17.02.2012. Термiн дiї лiцензiї з 26.01.2012 безстроковий. 

Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову дiяльнiсть Серiя АВ № 

594318, дата видачi 17.02.2012. Термiн дiї лiцензiї з 26.01.2012 безстроковий. 

Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову дiяльнiсть Серiя АВ № 

594319, дата видачi 17.02.2012. Термiн дiї лiцензiї з 26.01.2012 безстроковий. 

Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову дiяльнiсть Серiя АВ № 

594320, дата видачi 17.02.2012. Термiн дiї лiцензiї з 26.01.2012 безстроковий. 

Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову дiяльнiсть Серiя АВ № 

594321, дата видачi 17.02.2012. Термiн дiї лiцензiї з 26.01.2012 безстроковий. 

Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову дiяльнiсть Серiя АВ № 

594322, дата видачi 17.02.2012. Термiн дiї лiцензiї з 26.01.2012 безстроковий. 

Лiцензiя Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг на здiйснення 

страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами[крiм цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)] - лiцензiя б/н, дата видачi 

12.01.2016р., термiн дiї лiцензiї з 12.01.2016 безстроковий; 

Лiцензiя Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг на здiйснення 

страхової дiяльностii у формi добровiльного страхування кредитiв( у тому числi вiдповiдальностi позичальника за 

непогашення кредиту) - - лiцензiя б/н, дата видачi 12.01.2016р., термiн дiї лiцензiї з 12.01.2016 безстроковий; 

Лiцензiя Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг на здiйснення 

страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування залiзничного транспорту - лiцензiя б/н, дата видачi 

12.01.2016р., термiн дiї лiцензiї з 12.01.2016 безстроковий. 

Посадовi особи: 

- Голова правлiння – Швець Л.А., призначений на посаду вiдповiдно до протоколу №2012/06/07 засiдання 

Наглядової ради вiд 07.06.2012 року. 

- Головний бухгалтер – Омельницька I.Г., призначена на посаду вiдповiдно до наказу №03-ОК вiд 01.08.2011. 

- Вiдповiдальний за монiторинг – Швець Л.А., призначений на посаду вiдповiдно до наказу №1/ФМ вiд 25.05.2011 р. 

Чисельнiсть працiвникiв: 5 чоловiк. 

Перелiк акцiонерiв, якi є власниками 5% i бiльше статутного капiталу Товариства на дату складання аудиторського 

висновку: iстотна частка 99,8% належить ПАТ ЗНКIФ «Iнновацiя». 



Iдентифiкацiя фiнансової звiтностi Товариства (перiод з 01.01.2016 по 31.12.2016): 

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 року; 

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд ) за 2016 рiк; 

Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк; 

Звiт про власний капiтал за 2016 рiк; 

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi. 

Складання i подання фiнансової звiтностi користувачам здiйснювалося своєчасно. 

Основнi принципи фiнансової звiтностi 

Основою надання рiчної фiнансової звiтностi Товариства є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 

(МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень 

мiжнародної фiнансової звiтностi. 

Фiнансова звiтнiсть складається в нацiональнiй валютi України – гривнi (данi у фiнансовiй звiтностi приведенi з 

округленням до тис.грн). 

Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-ХIV вiд 

16.07.1999р. та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що прийнятi та застосовуються для складання та 

подання фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визнає як необхiдний 

для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства 

або помилки.  

Опис вiдповiдальностi аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi 

Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв аудиторської 

перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про аудиторську 

дiяльнiсть», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх 

послуг, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту, щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 

«Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших 

питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 710 «Порiвняльна iнформацiя – вiдповiднi показники i порiвняльна 

фiнансова звiтнiсть», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять 

перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також 

планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не 

мiстять суттєвих викривлень. 

Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв 

внаслiдок шахрайства чи помилок у вiдповiдностi з МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується 

шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». 

Аудитор несе вiдповiдальнiсть виключно за висловлювання власного професiйного судження вiдносно фiнансових 

звiтiв за результатами аудиторської перевiрки . 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.  

Висловлення думки аудитора 

Ми висловлюємо безумовно-позитивну думку про вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 

грудня 2016 року його дiйсному фiнансовому стану. 

На нашу думку, дана фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до 

застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi в рамках звiтування згiдно з концептуальною основою 

достовiрного подання, вiдображає фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2016 року, а також результати його 

дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився цiєю датою, вiдповiдно до вимог Закону України «Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-ХIV вiд 16.07.1999р. та Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi.  

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо увагу на невизначенiсть, пов’язану з складним економiчним, полiтичним становищем в Українi, яке з 

об’єктивних причин може вплинути на фiнансово – господарську дiяльнiсть Товариства у майбутньому. 

Висловлюючи нашу позитивну думку, ми не брали до уваги це питання 

II. Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги 

Iншi питання 

На виконання вимог Закону України вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi» та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також з метою дотримання Товариством 

єдиної методики вiдображення господарських операцiй та забезпечення своєчасного надання достовiрної iнформацiї 

користувачам фiнансової звiтностi, Товариством виданий наказ №1-ОП «Про органiзацiю бухгалтерського облiку та 

облiкову полiтику» вiд 03.01.2016 року. 

Бухгалтерський облiк Товариства ведеться у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-ХIV вiд 16.07.1999р. i затверджених стандартiв та iнших нормативних 

документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку з використанням програмного забезпечення 1С-бухгалтерiя. 

Для забезпечення повноти та достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi Товариства згiдно з 

наказом директора б/н вiд 31.10.2016 р. була проведена iнвентаризацiя згiдно з Положенням «Про iнвентаризацiю 

активiв та зобов’язань», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 №879. 



Принципи облiкової полiтики Товариства застосовувались при веденнi бухгалтерського облiку та не змiнювались 

протягом 2016 року.  

Загальний стан бухгалтерського облiку Товариства можна оцiнити як такий, що вiдповiдає вимогам управлiнського 

персоналу. 

Нематерiальнi активи та їх амортизацiя 

Облiк нематерiальних активiв здiйснювався вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 38 

«Нематерiальнi активи». 

Станом на 31.12.16 вартiсть нематерiальних активiв Товариства складає 48 тис. грн. Амортизацiя нематерiальних 

активiв нараховується з використанням прямолiнiйного методу. 

Основнi засоби та їх амортизацiя 

Облiк основних засобiв та формування показникiв фiнансової звiтностi здiйснювався Товариством вiдповiдно до 

МСФЗ 16 «Основнi засоби». 

Станом на 31.12.2016 року основнi засоби становлять 15 тис.грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується з 

використанням прямолiнiйного методу. 

Дебiторська заборгованiсть 

Облiк дебiторської заборгованостi здiйснювався у вiдповiдностi до МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти». 

(в тис. грн.) 

Найменування 31.12. 2016 31.12.2015 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 0 8 

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 0 7 

Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв 5 2 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 2832 94 

Всього 2837 111 

 

Фiнансовi iнвестицiї  

Поточнi фiнансовi iнвестицiї Товариства станом на 31.12.2016 року та на 31.12.2015 року представленi наступним 

чином: 

(в тис. грн.) 

на 31 грудня 2016 на 31 грудня 2015 

ПАТ ЗНКIФ «Iнновацiя» 18 096 18 096 

ПАТ ЗНКIФ «Ратiбор» 33 220 33 522 

ПАТ ЗНКIФ «Фiнгрiн капiтал» 1031 966 

АТ «МНПК «Веста» 0 0 

Iнвестицiйнi сертифiкати «Авенiр Капiтал» 0 0 

АТ «Днiпротелеком» 9 740 9 740 

ТОВ «Iнвесткредит» 118 118 

ЗНВПIФ «Фiнгрiн Фiнанс» 1027 4 030 

Всього 63 232 66 472 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Незалежний аудитор вiдмiчає, що безготiвковi розрахунки мiж товариством та контрагентами здiйснювались через 

уповноваженi банки згiдно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштiв з 

рахунку платника на рахунок одержувача коштiв. 

У перiодi, що перевiрявся, облiк касових операцiй здiйснювався Товариством у вiдповiдностi до вимог Положення 

про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого Постановою Правлiння нацiонального 

банку України вiд 15.12.2004р. за №637 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005р. за 

№40/10320. Прибутковi та видатковi касовi ордери оформлюються своєчасно та у вiдповiдностi до зазначеного 

Положення. 

Станом на 31.12.2016р. та на 31.12.2015р. грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти на поточних та 

депозитних рахунках у банках: 

(в тис. грн.) 

Найменування 31.12.2016 31.12.2015 

Поточнi рахунки в банках 210 437 

Готiвка 44 0 

Всього грошових коштiв 254 437 

Вiдображення грошових коштiв здiйснено вiдповiдно до МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв». 

Розкриття iнформацiї за видами активiв Товариства, що враховуються на балансi, їх класифiкацiя та оцiнка 

вiдповiдають вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Страховi резерви 

Аудитор пiдтверджує, що страховi резерви Товариства утворюються з метою забезпечення майбутнiх виплат 

страхових сум i страхового вiдшкодування залежно вiд видiв страхування (перестрахування). Формування та облiк 

технiчних резервiв та частки пере страховикiв в них здiйснюється вiдповiдно до ст.31 Закону України «Про 

страхування» та Положення про порядок формування , розмiщення та облiку страхових резервiв за видами 



страхування, iншими . нiж страхування життя, затвердженого Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання 

фiнансових послуг №3104 вiд 17.12.2004 року. 

Аудитор пiдтверджує, що у Товариства станом на 31 грудня 2016 року та на 31 грудня 2015 року страховi резерви 

вiдповiдно складають 141 тис.грн. та 691 тис.грн. 

Розкриття iнформацiї за видами зобов’язань Товариства, що враховуються на балансi, їх класифiкацiя та оцiнка 

вiдповiдають вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Власний капiтал 

Станом на 31.12.2016 розмiр власного капiталу Товариства складає суму 66 138 тис.грн., з яких –зареєстрований 

(пайовий) капiтал – 60 500 тис.грн., резервний капiтал – 1 365 тис.грн., нерозподiлений прибуток – 4 273 тис. грн. 

Незалежний аудитор вiдмiчає, що станом на 31 грудня 2016 року зареєстрований статутний капiтал Товариства 

подiлений на 605 000 (шiстсот п'ять тисяч) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100 (сто) гривень 00 

копiйок за 1 (одну) акцiю, iстотна частка 99,8% належить ПАТ ЗНКIФ «Iнновацiя» 

Учасники мають право отримувати дивiденди, якi оголошено, i мають право розподiлу чистого прибутку на 

Загальних зборах засновникiв.  

Протягом звiтного перiоду, що закiнчилися 31 грудня 2016 року Товариство не оголошувало та не сплачувало 

дивiдендiв. 

Розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариства вiдповiдає вимогам Мiжнародних стандартiв бухгалтерської 

звiтностi.  

Облiк доходiв 

Визнання та оцiнка доходiв Товариства за 2016 рiк проводилися у вiдповiдностi до вимог МСБО 18 «Дохiд». Дохiд 

визнавався пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлювало зростання власного капiталу. 

Визнанi доходи класифiкувалися в бухгалтерському облiку за такими групами: 

- чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг); 

- дохiд вiд змiни iнших страхових резервiв; 

- iншi операцiйнi доходи; 

- фiнансовi доходи; 

- iншi доходи. 

Облiк витрат 

Облiк витрат Товариства за 2016 рiк проводився у вiдповiдностi до вимог МСБО 23 «Витрати на позики». Витрати 

вiдображалися в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витрати 

визнавались витратами звiтного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. 

Витрати, якi неможливо було прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображалися у складi витрат того 

звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. 

Облiк податку на прибуток 

Облiк податку на прибуток здiйснювався вiдповiдно до МСБО 12 «Податки на прибуток».  

Витрати з податку на прибуток в 2016 роцi складають 22 тис.грн. 

 

Розкриття iнформацiї про фiнансовi результати 

Товариство за звiтний перiод має збиток у розмiрi 16 тис.грн. Збиток, визначений у балансi, пiдтверджується даними 

синтетичного облiку, оборотно-сальдовими вiдомостями, має ув’язку з iншими формами фiнансової звiтностi. 

Вiдповiднiсть резервного фонду установчим документам 

Пiд час проведення перевiрки незалежним аудитором встановлено, що резервний фонд нараховується, у 

вiдповiдностi до пункту 9.3 статтi 9 Статуту Товариства, а саме не менше нiж 5% суми чистого прибутку за рiк. 

Резервний фонд Товариства станом на 31.12.2016 року становить 1 365 тис.грн.  

Операцiї з пов’язаними особами 

У вiдповiдностi до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони», сторони вважаються пов’язаними, якщо 

одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або чинити значний вплив на дiяльнiсть iншої сторони в 

процесi прийняття фiнансових або операцiйних рiшень. При розглядi кожної можливої пов’язаної сторони особлива 

увага придiляється змiсту вiдношень, а не тiльки їх юридичнiй формi. 

На протязi звiтного року Товариство не проводило операцiї з пов'язаними особами.  

Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства 

Вартiсть чистих активiв Товариства складає суму 66 138 тис.грн. та в порiвняннi з його зареєстрованим капiталом 

має позитивне значення, тому вносити змiни до статуту у вiдповiдностi до ст.155 Цивiльного кодексу України не 

потрiбно. 

Висловлення думки щодо виконання значних правочинiв 

За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк вартiсть активiв Товариства на початок року складала 

суму 67 150 тис.грн., таким чином мiнiмальна сума правочину, яка пiдлягає дослiдженню аудитором, складає 6 715 

тис.грн.  

На пiдставi наданих для аудиторської перевiрки документiв аудитор може зробити висновок, що Товариством 

дотримувала вимог чинного законодавства щодо виконання значних правочинiв.  

Висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння 

Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього 

аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" було отримання доказiв, якi дозволяють 



сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння Товариства вимогам зазначеного 

закону.  

Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до роздiлiв 10-11 

статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв 7 вересня 2015 року, протокол б/н вiд 07.09.2015р. 

Протягом звiтного року на Товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: 

- Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган; 

- Наглядова рада - наглядовий орган; 

- Голова правлiння - виконавчий орган; 

- Ревiзор - контролюючий орган. 

Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, 

встановленим рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №б/н вiд 07.09.2015). 

Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом. Загальними зборами акцiонерiв 

затвердженi Положення «Про Загальнi збори акцiонерiв», Положення «Про Наглядову раду», Положення «Про 

правлiння», Положення «Про Ревiзора». 

Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом України "Про акцiонернi 

товариства" та вимогам статуту - не рiдше одного разу на квартал. 

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства протягом звiтного року здiйснювався Ревiзором. На 

момент здiйснення аудиторської перевiрки Ревiзор свою перевiрку за результатами фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за 2016 рiк завершив. 

Оцiнка вiдповiдностi системи внутрiшнього аудиту  

На Товариствi створена служба внутрiшнього аудиту. Дiяльнiсть служби внутрiшнього аудиту здiйснюється на 

пiдставi Положення про Службу внутрiшнього аудиту Товариства та органiзацiйно не залежить вiд iнших 

пiдроздiлiв Товариства. 

Дiючого внутрiшнього аудитора Товариства призначено наказом директора Товариства №6-ОК вiд 03.11.2014 року.  

Протягом 2016 року внутрiшнiм аудитором Товариства було здiйснено перевiрку результатiв та аналiз iнформацiї 

щодо поточної фiнансової дiяльностi Товариства, перевiрку професiйної дiяльностi працiвникiв, перевiрку на 

предмет дотримання законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню доходiв), одержаних 

злочинним шляхом або фiнансуванню тероризму. На момент здiйснення аудиторської перевiрки внутрiшнiй аудитор 

свою перевiрку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк завершила. 

Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю Товариства, вважає за необхiдне зазначити наступне: 

- система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, 

забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний 

та бухгалтерський контроль; 

- бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає 

попереднiй, первинний i подальший контроль. 

За результатами виконання процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього 

аудита, можна зробити висновок, що система внутрiшнього контролю на Товариствi створена, є адекватною та 

достатньою. 

Висловлення думки щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства 

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта 

господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 

«Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища», 

аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї 

ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що 

стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi». 

Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв Товариства, якi на думку 

аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по 

сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв 

дiяльностi Товариства, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, 

облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. 

У своїй поточнiй дiяльностi Товариство наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики, Загальну стратегiю 

управлiння ризиками визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Голова 

правлiння. 

Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть Товариства 

мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства. 

Висловлення думки щодо наявностi або вiдсутностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою 

iнформацiєю 

Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 

розкривається Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, пiд час 

проведення аудиту не встановлено. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за розгляд законодавчих та нормативних актiв при аудитi фiнансової звiтностi. 



З метою формування професiйного судження щодо дотримання Товариством положень законодавчих та 

нормативних актiв, аудитор дiйшов висновку: 

- Товариство спроможне безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть протягом найближчих 12 мiсяцiв; 

- прийнята керiвництвом Товариства облiкова полiтика вiдповiдає вимогам законодавства про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть та мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi; 

- вартiсть чистих активiв Товариства перевищує зареєстрований розмiр статутного капiталу станом на кiнець 

звiтного перiоду; 

- фактичний запас платоспроможностi Товариства перевищує розрахунковий норматив запасу платоспроможностi 

протягом звiтного року; 

- фактичний запас платоспроможностi (нетто-активiв) Товариства над розрахунковим нормативним запасом 

платоспроможностi становить не менше нiж на 25 вiдсоткiв та складає не менше 1 млн. євро за офiцiйним валютним 

курсом на дату розрахунку зазначених показникiв; 

- Товариство належним чином облiковує договори страхування i вимоги страхувальникiв щодо страхової виплати та 

дотримує вимоги щодо достатностi формування резервiв збиткiв; 

- Товариство формує, веде облiк достатньо та адекватно сформованих страхових резервiв у звiтному роцi вiдповiдно 

до вимог законодавства; 

- Товариство дотримує нормативи достатностi та диверсифiкованостi активiв протягом звiтного року вiдповiдно до 

вимог, встановлених Нацкомфiнпослуг; 

- Товариство протягом звiтного року виконує прийнятi страховi та перестраховi зобов’язань з урахуванням питомої 

ваги простроченої кредиторської та дебiторської заборгованостi за такими зобов’язаннями у структурi страхового 

портфелю; 

- iстотнi операцiї з активами, якi здiйснювало Товариство протягом звiтного року, та якi мали наслiдком 

невиконання страховиком фiнансових нормативiв, встановлених Нацкомфiнпослуг, бiльше, нiж на 10% - вiдсутнi. 

- на Товариствi запровадженi системи управлiння ризиками; 

- органiзацiя та проведення Товариством внутрiшнього аудиту (контролю) є адекватною. 

Висловлення думки щодо фiнансового стану 

На пiдставi представлених звiтних даних незалежними аудиторами проведений аналiз фiнансового стану Товариства 

за 2016 рiк. 

Для характеристики фiнансового стану Товариства використано показники платоспроможностi, лiквiдностi та 

фiнансової стiйкостi: 

1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi становить: 2,32 (орiєнтоване позитивне значення показника 0,25 - 0,5). 

Абсолютна лiквiднiсть показує наявнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв для погашення пред’явлених 

зобов’язань. В даному випадку Товариство на кожну гривню пред’явлених зобов’язань може запропонувати оплату 

грошовими коштами в сумi 2,32 грн. 

2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) становить: 608,48 (орiєнтоване позитивне значення показника 1,0 - 

2,0), який показує достатнiсть ресурсiв Товариства сплачувати свої поточнi зобов'язання. 

3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) становить: 1,00 (орiєнтоване позитивне 

значення 0,25 - 0,5), який вiдображає достатню питому вагу власного капiталу Товариства в загальнiй сумi засобiв, 

авансованих в його дiяльнiсть. 

4. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) (орiєнтоване позитивне значення 0,5-1,0) становить:0 та вказує на 

незалежнiсть Товариства вiд залучених засобiв. 

За результатами економiчному аналiзу показникiв бухгалтерського балансу станом на 31 грудня 2016 року нами 

зроблений висновок про те, що Товариство має достатнiй рiвень платоспроможностi, значення показникiв 

фiнансової незалежностi вiдповiдає оптимальним показникам 

Подiї пiсля дати балансу 

Аудитором не встановлено подiй пiсля дати балансу, що могли б суттєво вплинути на фiнансовий стан Товариства. 

III. Iншi елементи 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 

а) повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Аудиторська фiрма “Респект” у 

виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю; 

б) номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською 

палатою України (далi - АПУ): Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №0135 видане 

Рiшенням Аудиторської палати України за №98 вiд 26 сiчня 2001 року дiйсне до 30 липня 2020 року; 

в) номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити 

аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку: Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до 

реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних 

паперiв серiя П №000266 зi строком дiї з 29.01.2013 до 30.07.2020; 

г) номер, дата Свiдоцтва Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 

про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових 

установ: реєстрацiйний №0099 вiд 22.10.2015, термiн дiї свiдоцтва до 30.07.2020; 

г) свiдоцтво Нацiонального банку України про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на 

проведення аудиторських перевiрок банкiв №0000033 вiд 25.10.2012 зi строком дiї до 25.10.2017; 



д) прiзвище, iм’я, по батьковi аудиторiв, що брали участь в аудитi; номер, серiя, дата видачi сертифiкатiв аудитора, 

виданих АПУ: 

- Швець Олена Олександрiвна, сертифiкат аудитора серiя «А», №005981 вiд 19.07.2005, термiн дiї сертифiката до 

19.07.2020; 

- Будяк Володимир Миколайович, серiя А №000320 вiд 24.03.1994, термiн дiї сертифiката до 24.03.2018; 

- Курiленко Людмила Iванiвна, сертифiкат аудитора, серiя вiдсутня, №006704 вiд 14.07.2010, термiн дiї сертифiкат 

до 14.07.2020. 

е) мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування: 65026, м. Одеса, провулок Маяковського 

1, кв.10; 

е) реєстрацiйнi данi: Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи Серiя А01 №503025, дата проведення 

реєстрацiї - 18.03.1994, мiсце проведення реєстрацiї - Виконавчий Комiтет Одеської Мiської Ради, номер запису в 

Єдиному державному реєстрi юридичних осiб 15561070002011120; 

ж) тел.: +380487269759, +380487288216; 

з) факс: +380487286095; 

к) сайт: www.afr.org.ua. 

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: 

а) дата та номер договору на проведення аудиту: 12.01.2017, № 7; 

б) дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: дата початку 12.01.2017, дата закiнчення 20.02.2017. 

 

Генеральний директор 

Аудиторської фiрми «Респект» Швець О.О. 

20 лютого 2017 року 

Україна, мiсто Одеса, провулок Маяковського 1/10 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2016 2 1 

2 2015 2 1 

3 2014 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): - Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X  

 

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

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): - Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): - Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів  

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів  

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій  

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) - 

 

- 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
3 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  - 



Інші (запишіть)  - 

 

- 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій  
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  

Інше (запишіть)  - 

 

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

товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)   X 

Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги  X  

Інше (запишіть): -  X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової 

ради ознайомили з його правами та обов'язками  
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
 X 

Інше (запишіть)  - 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, введено 

посаду ревізора 



Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років? 0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 
Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  



 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  - 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, 

які володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Так Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх 

проведення  

Так Так Так Так Так 

Розмір винагороди 

посадових осіб акціонерного 

товариства  

Так Так Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік   X 



Частіше ніж раз на рік  X  

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) - 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X  

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  - 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) - 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X  

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X 

Інше (запишіть)  - 

 



Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 

Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

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

наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): -    

 

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  X 

Не визначились   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так 

 

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

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

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

управління? (так/ні) Так 

 

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

управління вкажіть дату його прийняття: 17.03.2010 ; яким органом управління 

прийнятий: Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його 

оприлюднено: На власному сайтi в мережi Iнтернет.  

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 



Протягом року принципи, правила кодексу корпоративного управлiння в акцiонерному 

товариствi дотримувались. Принципи (кодекс) корпоративного управлiння розмiщено за 

адресою: http://dzherelo-ins.datastealth.net/wp-content/uploads/2015/07/Кодекс-корпоративного-

управлiння.pdf 

Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

Метою провадження дiяльностi Товариства є обслуговування фiзичних i юридичних осiб 

незалежно вiд їх державної належностi та форм власностi на ринку страхових послуг, пiдвищення 

якостi та збiльшення обсягiв надання страхових послуг, створення сприятливих умов для розвитку 

економiки України, здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах 

акцiонерiв Товариства, покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi 

акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв. 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність 

встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Власниками iстотної участi є: ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "IННОВАЦIЯ", код ЄДРПОУ 35043996, 

мiсцезнаходження: 49027, м.Днiпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд.22 - вiдповiдає встановленим 

законодавством вимогам. Змiн в складi власникiв iстотної участi за рiк не було 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи внутрiшнiх 

правил вiдсутнi. 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів. 

За звiтний перiод заходи впливу органами державної влади до фiнансової установи, у тому числi 

до членiв її наглядової ради та виконавчого органу вiдсутнi.  

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи. 

У Товариства присутня система управлiння ризиками, що має наступнi ключовi характеристики: - 

система установлює обов'язкову перевiрку критерiї i нормативи достатностi капiталу та 

платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi; - контролює якiсть активiв та ризиковостi 

операцiй; - сприяє додержанню правил надання страхових послуг; - обмежує ризики за операцiями 

з фiнансовими активами. 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. 

Система внутрiшнього аудиту товариства налагоджена, протягом року зауважень з боку системи 

внутрiшнього аудиту не було. 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 



Фактiв вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 

фiнансової установи розмiр не було. 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує встановлений у 

статутi фiнансової установи розмiр не було. 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. 

Операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи чи 

iншого об'єднання, проведенi протягом року вiдсутнi. 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту). 

Рекомендацiй (вимог) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, 

щодо аудиторського висновку за звiтний перiод не було. 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

Зовнiшнiм аудитором наглядової ради протягом року призначено АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ 

"РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ, код ЄДРПОУ 

20971605, мiсцезнаходження: 65026, Одеська обл., мiсто Одеса, провулок Маяковського, будинок 

1, квартира 10. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

Зовнiшнiм аудитором товариства є АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДI 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ, загальний стаж аудиторської дiяльностi 

14 рокiв. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 

аудиторські послуги фінансовій установі. 

Протягом одного року надає аудиторськi послуги Товариству. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 

надавалися фінансовій установі протягом року. 

Протягом року iншi аудиторськi послуги Товариству не надавались. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 

та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 

аудитора не було. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 

протягом останіх п`яти років. 

Ротацiя аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв проводилась один раз. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 

Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 

фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 



Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 

подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, 

виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг не було. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність механізму розгляду скарг. 

наявнiсть механiзму розгляду скарг присутня; 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги. 

уповноважений розглядати скарги споживачiв Швець Леонiд Анатолiйович 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 

розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 

(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 

протягом звiтного перiоду скарг вiд споживачiв не надходило 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

За звiтний 2016 рiк у Компанiї в наявностi одна позовна заява вiд фiзичної особи до Ленiнського 

районного суду м. Днiпропетровська з позовом до АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" про 

стягнення страхового вiдшкодування. Справу на 31 грудня 2016 року не врегульовано.  

 

 

 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" 
за ЄДРПОУ 36018520 

Територія  за КОАТУУ 1210136900 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ - 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 65.12 

Середня кількість 

працівників 
5  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 

49027 Днiпропетровська область, мiсто 

Днiпро, проспект Дмитра Яворницького, 

буд.22 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2016 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 82 48 0 

первісна вартість 1001 199 199 0 

накопичена амортизація 1002 117 151 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 20 15 0 

первісна вартість 1011 55 55 0 

знос 1012 35 40 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 102 63 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 0 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 8 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

7 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 0 0 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 2 5 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 94 2832 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 66472 63232 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 437 254 0 

Готівка 1166 0 44 0 

Рахунки в банках 1167 437 210 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 28 2 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 3 0 0 



резервах незароблених премій 1183 28 2 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 67048 66325 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 67150 66388 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 60500 60500 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 1365 1365 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4289 4273 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 66154 66138 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 691 141 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 127 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 691 14 0 



інші страхові резерви; (на початок звітного 

періоду) 
1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 691 141 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 0 22 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 56 22 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 56 22 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 26 0 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 1 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 249 38 0 

Усього за розділом IІІ 1695 305 109 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 67150 66388 0 

 

Примітки -  

Керівник Швець Л.А 

Головний бухгалтер Омельницька I.Г. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" 
за ЄДРПОУ 36018520 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1264 988 

Чисті зароблені страхові премії 2010 1264 986 

Премії підписані, валова сума 2011 681 1686 

Премії, передані у перестрахування 2012 67 94 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -676 621 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 -26 15 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 150 ) ( 106 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

1114 

 

882 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -126 56 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -126 56 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 26 347 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 252 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 387 ) ( 752 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 94 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

627 

 

439 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 71 327 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 692 ) ( 738 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

6 

 

28 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 22 51 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 16 ) ( 23 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -16 -23 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 0 2 

Витрати на оплату праці 2505 120 119 

Відрахування на соціальні заходи 2510 34 44 



Амортизація 2515 39 34 

Інші операційні витрати 2520 194 647 

Разом 2550 387 846 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 605000 605000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.0281 -0.038020 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки - 

Керівник Швець Л.А. 

Головний бухгалтер Омельницька I.Г. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" 
за ЄДРПОУ 36018520 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

679 

 

1652 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських 

винагород 
3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 28 920 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 138 ) 

 

( 611 ) 

Праці 3105 ( 84 ) ( 91 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 34 ) ( 48 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 84 ) ( 24 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 56 ) ( 5 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 28 ) ( 19 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 1 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 210 ) ( 92 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 14 ) ( 981 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 725 -489 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 333 5843 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 11 30 

дивідендів 3220 0 321 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 738 ) ( 6466 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 78 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -350 470 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 665 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 375 -19 

Залишок коштів на початок року 3405 437 59 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 6 3 

Залишок коштів на кінець року 3415 253 437 

 

Примітки - 

Керівник Швець Л.А. 

Головний бухгалтер Омельницька I.Г. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" 
за ЄДРПОУ 36018520 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та 

інших негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, 

послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками зі 

страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 



Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки - 

Керівник Швець Л.А. 



Головний бухгалтер Омельницька I.Г. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕРЕЛО 

СТРАХУВАННЯ" 
за ЄДРПОУ 36018520 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 60500 0 0 1365 4294 0 0 66159 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 1066 0 0 1066 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 -5 0 0 -5 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 60500 0 0 1365 4289 0 0 66154 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -16 0 0 -17 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 



Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 1096 -1096 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 
4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



неконтрольованої 

частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 -17 0 0 -17 

Залишок на 

кінець року 
4300 60500 0 0 1365 4272 0 0 66137 

 

Примітки - 

Керівник Швець Л.А. 

Головний бухгалтер Омельницька I.Г. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Публiчне акцiонерне товариство «Джерело страхування» 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI за рiк, що закiнчився  

31 грудня 2016 року 

(в тисячах гривень) 

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ 

а) повна назва – Приватне акцiонерне товариство «Джерело страхування» (далi – Компанiя);  

б) код за ЄДРПОУ - 36018520;  

в) мiсцезнаходження – 49027 м. Днiпро проспект Дмитра Яворницького, 22;  

г) дата державної реєстрацiї – 09 липня 2008р.;  

ґ) основнi види дiяльностi вiдповiдно до установчих документiв: 

- iншi види страхування, крiм страхування життя; 

- перестрахування; 

- оцiнювання ризикiв та завданої шкоди; 

- дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв; 

- iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення 

д) чисельнiсть працiвникiв на звiтну дату – 4 штатних працiвника та 1 працюючий за 

сумiсництвом;  

е) номери, серiї, дати видачi, термiн дiї лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi: 

- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування фiнансових 

ризикiв серiї АВ №584796, дата видачi – 04 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 30 жовтня 2008 

року - безстрокова;  

- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування майна (крiм 

залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших 

видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) серiї АВ №584797, дата видачi – 

04 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 30 жовтня 2008 року - безстрокова; 

- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзникiв) серiї 

АВ №584798, дата видачi – 04 серпня 2011 року, строк дiї лiцензiї з 30 жовтня 2008 року - 

безстрокова;  

- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд нещасних 

випадкiв серiї АВ №594316, дата видачi – 17 лютого 2012 року, строк дiї лiцензiї з 26 сiчня 2012 

року - безстрокова;  

- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного медичне страхування 

(безперервне страхування здоров”я) серiї АВ №594317, дата видачi – 17 лютого 2012 року, строк 

дiї лiцензiї з 26 сiчня 2012 року - безстрокова;  

- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування здоров`я на 

випадок хвороби серiї АВ №594318, дата видачi – 17 лютого 2012 року, строк дiї лiцензiї з 26 сiчня 

2012 року - безстрокова;  

- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування наземного 

транспорту (крiм залiзничного) серiї АВ №594319, дата видачi – 17 лютого 2012 року, строк дiї 

лiцензiї з 26 сiчня 2012 року - безстрокова;  

- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вантажiв та 

багажу (вантажобагажу) серiї АВ №594320, дата видачi – 17 лютого 2012 року, строк дiї лiцензiї з 

26 сiчня 2012 року - безстрокова; 

- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд вогневих 

ризикiв та ризикiв стихiйних явищ серiї АВ №594321, дата видачi – 17 лютого 2012 року, строк дiї 

лiцензiї з 26 сiчня 2012 року - безстрокова; 

- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування медичних витрат 



серiї АВ №594322, дата видачi – 17 лютого 2012 року, строк дiї лiцензiї з 26 сiчня 2012 року - 

безстрокова; 

- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi 

перед третiми особами[крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв повитряного транспорту,вiдповiдальностi власникiв водного 

транспорту(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)] - лiцензiя б/н видана 12.01.2016р., строк дiї 

лiцензiї з 12.01.2016 - безстроковий; 

- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування кредитiв( у тому 

числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) - лiцензiя б/н видана 12.01.2016р., 

строк дiї лiцензiї з 12.01.2016 - безстроковий; 

- лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльногострахування залiзничного 

транспорту- лiцензiя б/н видана 12.01.2016р., строк дiї лiцензiї з 12.01.2016 - безстроковий;; 

2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi. 

2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ 

Фiнансова звiтнiсть Фонду є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з 

метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових 

потокiв Фонду для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi 

ними економiчних рiшень.  

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Фонду за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, є 

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти 

бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2016 року, що офiцiйно 

оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 

Пiдготовлена Фондом фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм 

вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2016 року, 

дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, 

доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. 

При формуваннi фiнансової звiтностi Фонд керувався також вимогами нацiональних законодавчих 

та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової 

звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 

2.2. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi 

В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено 

такi стандарти як МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» та МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного 

регулювання», якi вiдповiдно набувають чинностi 01 сiчня 2016 року та 01 сiчня 2018 року.  

Оскiльки застосування МСФЗ ранiше дати набуття чинностi дозволяється, то керiвництвом Фонду 

прийнято рiшення про застосування МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» до фiнансових звiтiв Фонду 

за перiод, що закiнчується 31 грудня 2016 року. МСФЗ 9 впроваджує новi вимоги до класифiкацiї 

та оцiнки фiнансових активiв i зобов’язань.  

2.3 Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї. 

Враховуючи офiцiйнi данi Державної служби статистики України, кумулятивний рiвень iнфляцiї 

за трирiчний перiод, включаючи 2014, 2015 та 2016 роки, склав 101,18%. 

Але, якщо врахувати додатковi характеристики, то важливим фактором є динамiка змiн рiвня 

iнфляцiї. Так, рiвень iнфляцiї у 2015 роцi склав 43,3%, а в 2016 роцi – 12,4%. Така динамiка 

свiдчить про те, що економiка України з 2016 року почала виходити зi стану глибоких 

iнфляцiйних процесiв. 

У 2016 роцi спостерiгалося зниження вiдсоткових ставок за депозитами, тому що сповiльнення 

iнфляцiї дало змогу НБУ знизити облiкову ставку з 22% до 14%. 

НБУ прогнозує зменшення рiвня iнфляцiї: на 2017 рiк -9,1%, а на 2018 рiк - 6%. 

Зважаючи на усi фактори, керiвництво Товариства вважає недоцiльним робити коригування згiдно 

МСБО 29. 

2.4. Використання оцiнок i припущень 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, якi впливають на 

вiдображення в звiтностi сум активiв i зобов'язань, та на розкриття iнформацiї про потенцiйнi 



активи i зобов'язання на дату складання звiту про фiнансовий стан. Фактичнi результати можуть 

вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки перiодично переглядаються, i у разi необхiдностi 

проведення коригувань, такi змiни вiдображаються у складi фiнансових результатiв за перiод, коли 

про них стає вiдомо. 

2.4. Функцiональна валюта i валюта представлення фiнансової звiтностi 

Компанiя веде свої бухгалтерськi записи в українськiй гривнi, як того вимагають Мiжнароднi 

стандарти бухгалтерського облiку. Ґрунтуючись на економiчнiй сутi операцiй i обставинах 

дiяльностi, Компанiя визначила українську гривню як функцiональну валюту. Виходячи з цього, 

операцiї в iнших валютах, анiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах. 

Валютою представлення фiнансової звiтностi також визначено гривню. 

2.5. Припущення про функцiонування Компанiї в найближчому майбутньому 

В найближчому майбутньому на господарську дiяльнiсть Компанiї чинитиме вплив нестабiльнiсть 

економiки в країнi, досвiд, iсторiя розвитку та напрацьована база постiйних корпоративних 

клiєнтiв дозволяє чекати притоку грошових коштiв. Тому фiнансова звiтнiсть Компанiї 

пiдготовлена виходячи з припущення про її функцiонування в майбутньому, яке припускає 

реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. 

Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум активiв, якi 

були б необхiднi, якби Компанiя була неспроможна продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому, 

i якби вона реалiзовувала свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. 

2.6. Умови ведення дiяльностi в Українi 

Невизначенiсть полiтичних, юридичних, податкових i нормативно-законодавчих умов 

функцiонування може вплинути на розмiр прибутку Компанiї. 

3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

3.1. Основнi засоби 

Основнi засоби при первiсному визнаннi вiдображаються в облiку по первiснiй вартостi, вартiсть 

яких перевищую 6000,00 грн. Первiсна вартiсть основних засобiв складається з вартостi їх 

придбання, включаючи податки при придбаннi, що не вiдшкодовуються Компанiї, а також 

витрати, пов’язанi з доставкою основних засобiв та доведенням їх до стану, у якому вони придатнi 

для використання. 

Пiсля первiсного визнання, основнi засоби вiдображаються по собiвартостi, за вирахуванням 

накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.  

Замiни та полiпшення, котрi суттєво збiльшують строк служби активiв, капiталiзуються, а витрати 

на поточне обслуговування i ремонти вiдображаються у складi витрат поточного перiоду. 

Капiтальнi iнвестицiї включають витрати на реконструкцiю i придбання основних засобiв. 

Капiтальнi iнвестицiї на дату балансу вiдображаються по собiвартостi з врахуванням будь-яких 

накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Списання основних засобiв вiдбуваються при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не 

очiкується отримання економiчних вигiд вiд використання або вибуття даних активiв. Прибутки 

або збитки, що виникли в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими 

надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу), включаються у звiт про сукупний 

дохiд за звiтний рiк, в якому актив був списаний.  

3.2. Амортизацiя основних засобiв 

Амортизацiю активу Компанiя розпочинає, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли 

вiн доставлений до мiсця розташування i приведений до стану, придатного до експлуатацiї 

способом, визначеним управлiнським персоналом. Нарахування амортизацiї розпочинається з 

мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому такий актив став доступним для використання.  

Амортизацiя основних засобiв нараховується з використанням прямолiнiйного методу. Для груп 

основних засобiв застосовуються наступнi строки корисного використання: 

Автомобiлi 60 мiсяцiв 

Будiвлi 240 мiсяцiв 

Офiсне обладнання 60 мiсяцiв 

Комп” ютерне обладнання 60 мiсяцiв 

Капiтальнi полiпшення орендованого майна амортизуються в строки, встановленi для вiдповiдної 



групи основних засобiв. Орендованi на умовах фiнансового лiзингу основнi засоби 

капiталiзуються та амортизуються в зазначеному вище порядку. Строк амортизацiї не перевищує 

строку використання основних засобiв. 

3.3. Зменшення корисностi активiв 

У вiдповiдностi до МСФО 36 «Зменшення корисностi активiв» Компанiя здiйснює аналiз вартостi 

основних засобiв з точки зору зменшення їх корисностi кожен раз, коли минувшi подiї або змiна 

обставин вказує, що вiдшкодовування суми активу менше його балансової вартостi, то балансова 

вартiсть зменшується до вiдшкодованої величини активу. Це зменшення являється збитком вiд 

знецiнення. При цьому вiдшкодована вартiсть активу дорiвнює бiльшiй з двох величин: чистiй цiнi 

реалiзацiї або цiнностi використання. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для кожного 

активу або, якщо це неможливо, для одиницi, що генерує грошовi засоби. 

3.4. Нематерiальнi активи 

Нематерiальний актив – немонетарний актив, що не має фiзичної субстанцiї та може бути 

iдентифiкований.  

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв складається з вартостi їх придбання, включаючи 

податки при придбаннi, що не вiдшкодовуються Компанiї, а також будь-якi витрати по 

приведенню активу в робочий стан для використання за призначенням.  

Амортизацiя розпочинається з того моменту, коли даний актив стає доступним для використання. 

Амортизацiя припиняється на бiльш ранню з двох дат: на дату класифiкацiї даного активу як 

призначеного для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 «Довгостроковi активи, призначенi для 

продажу, i припинена дiяльнiсть» або на дату припинення його використання. Використовується 

прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї нематерiальних активiв. Нарахування амортизацiї 

розпочинається з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому нематерiальнi активи стали доступними 

для використання.  

Строк корисного використання для нематерiальних активiв – 60 мiсяцiв.  

3.5. Запаси 

Первiсна вартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, переробку та iншi витрати, необхiднi 

для приведення запасiв в стан, придатний для використання.  

При списаннi запасiв у виробництво, продажу або iншому вибуттю, приймається метод оцiнки 

середньозваженої вартостi. 

Пiсля первiсного визнання запаси оцiнюються по найменшiй з двох величин: собiвартостi або 

чистiй вартостi реалiзацiї. 

3.6. Фiнансовi iнструменти 

Фiнансовi iнструменти 

Компанiя визнає фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання в своєму Звiтi про фiнансовий стан тодi 

i тiльки тодi, коли вони стають стороною контрактних зобов'язань, предметом яких є передача 

прав на такi фiнансовi iнструменти. Фiнансовi активи i зобов'язання визнаються на дату 

здiйснення операцiї. 

Фiнансовi активи 

Згiдно МСФО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання i оцiнка», фiнансовi активи роздiляються на 

наступнi чотири категорiї: фiнансовi активи, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток; позики i дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, якi утримуються до 

погашення, i фiнансовi активи, призначенi для продажу. Первинне визнання фiнансових активiв 

здiйснюється за справедливою вартiстю. У випадку, якщо придбання фiнансових активiв не є 

iнвестицiєю, що переоцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

справедлива вартiсть фiнансового активу збiльшується на витрати по операцiї, прямо пов'язанiй з 

придбанням або випуском цього фiнансового активу. 

Компанiя класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первинного визнання i переглядає 

встановлену класифiкацiю в кiнцi кожного фiнансового року. 

Всi операцiї купiвлi або продажу фiнансових активiв на «стандартних умовах» визнаються на дату 

укладення угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання купити актив. Операцiї 

купiвлi або продажу на «стандартних умовах» – це купiвля або продаж фiнансових активiв, якi 

вимагають постачання активу в строк, встановлюваний законодавством або правилами, 



прийнятими на певному ринку. 

Позики i дебiторська заборгованiсть 

Позики у звiтному роцi Компанiя не отримувала. Дебiторська заборгованiсть визнається активом, 

якщо iснує ймовiрнiсть отримання Компанiєю майбутнiх економiчних вигод та може бути 

достовiрно визначена її сума. На звiтну дату у Компанiї iснує стандартна дебiторська 

заборгованiсть – така, що не викликає сумнiвiв у здатностi дебiтора погасити заборгованiсть 

вчасно i в повному обсязi та облiковується на балансi Компанiї протягом прийнятого термiну, 

Знецiнення фiнансових активiв 

На кожну дату складання фiнансової звiтностi Компанiя визначає, чи вiдбулося знецiнення 

фiнансового активу або групи фiнансових активiв. 

Активи, якi враховуються за амортизованою вартiстю 

Якщо iснують об'єктивнi свiдчення про появу збитку вiд знецiнення по позиках i дебiторськiй 

заборгованостi, якi враховуються за амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюється як рiзниця 

мiж балансовою вартiстю активiв i поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за 

винятком майбутнiх кредитних втрат, якi ще не виникли), дисконтованих по первиннiй ефективнiй 

ставцi вiдсотка по фiнансовому активу (тобто по ефективнiй ставцi вiдсотка, розрахованiй при 

первинному визнаннi). Балансова вартiсть активу повинна бути понижена або безпосередньо, або з 

використанням резерву. Сума збитку визнається в звiтi про сукупний дохiд. 

Якщо в подальший перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути 

об'єктивно пов'язане з подiєю, яка вiдбулася пiсля того, як були визнанi знецiнення, ранiше 

визнаний збиток вiд знецiнення вiдновлюється. Будь-яке подальше вiдновлення збитку вiд 

знецiнення визнається в звiтi про сукупний дохiд в такому об'ємi, щоб балансова вартiсть активу 

не перевищувала амортизовану вартiсть цього активу на дату вiдновлення. 

По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує 

об'єктивне свiдоцтво (наприклад, достовiрнiсть неплатоспроможностi або iнших важливих 

фiнансових утруднень дебiтора) того, що Компанiя не отримає всi суми, якi належать їй згiдно 

умовам постачання. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою 

використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони 

вважаються безнадiйними. 

Резерв на дебiторську заборгованiсть нараховується шляхом аналiзу платоспроможностi окремих 

дебiторiв (у розмiрi 100%), а також з використанням наступних коефiцiєнтiв сумнiвностi до 

загальних сум заборгованостi (за винятком тих, на якi резерв був нарахований в повному обсязi 

виходячи з аналiзу платоспроможностi): 

Строк виникнення  

заборгованостi 

Коефiцiєнт  

сумнiвностi 

До 90 днiв 0% 

Вiд 90 до 180 днiв 20% 

Вiд 180 до 360 днiв 50% 

Бiльше 360 днiв 100% 

Припинення визнання фiнансових iнструментiв 

Фiнансовi активи 

Фiнансовий актив (частина фiнансового активу або частина групи аналогiчних фiнансових 

активiв) припиняє враховуватися в балансi, якщо: 

Термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу закiнчився; 

Компанiя зберiгає за собою право отримувати грошовi потоки вiд активу, але прийняла на себе 

зобов'язання передати їх повнiстю без важливої затримки третiй сторонi;  

Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу i або (а) передала всi 

важливi ризики i винагороди вiд активу, або (б) не передала, але i не зберiгає за собою, всi важливi 

ризики i винагороди вiд активу, але передала контроль над даним активом. 

Якщо Компанiя передала всi свої права на отримання грошових потокiв вiд активу, i при цьому не 

передала, але i не зберiгає за собою, всi важливi ризики i винагороди вiд активу, а також не 



передала контроль над активом, актив визнається в тому ступенi, в якому Компанiя продовжує 

свою участь в активi. Участь, яка приймає форму гарантiї по переданому активу, визнається по 

найменшiй з наступних величин: первиннiй балансовiй вартостi активу або максимальної суми, 

виплата якої може захотiтися вiд Компанiї. 

Якщо участь в активi приймає форму проданого i/або купленого опцiону (включаючи опцiон, 

розрахунки по якому проводяться в чистiй сумi) на актив, який передається, ступiнь участi 

Компанiї, яка продовжується, - це вартiсть активу, що передається, який Компанiя може викупити, 

окрiм випадку з проданим опцiоном на продаж (опцiон «пут»), (включаючи опцiон, розрахунки по 

якому проводяться в чистiй сумi) по активу, який оцiнюється за справедливою вартiстю. В цьому 

випадку ступiнь участi Компанiї, яка продовжується, вимiрюється як найменша з двох величин: 

справедлива вартiсть активу, який передається та цiна виконання опцiону. 

Фiнансовi зобов'язання 

Фiнансове зобов'язання припиняє визнаватися в балансi, якщо зобов'язання погашене, анульоване, 

або термiн його дiї закiнчився. 

Якщо iснуюче фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим же 

кредитором, на вiдмiнних умовах, або якщо умови iснуючого зобов'язання значно змiненi, така 

замiна або змiни враховуються як припинення визнання первинного зобов'язання i початок 

визнання нового зобов'язання, а рiзниця в балансовiй вартостi визнається в звiтi про сукупний 

дохiд. 

3.7. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти включають грошовi кошти на поточних рахунках Компанiї. Грошовими 

еквiвалентами є лiквiднi iнвестицiї, якi легко конвертуються в певну кiлькiсть грошових коштiв, з 

термiнами оплати в три мiсяцi або менше, щодо яких iснує незначний ризик в змiнi їх вартостi. 

3.8. Оцiннi i потенцiйнi зобов'язання 

Оцiннi зобов'язання, як зобов'язання, з невизначеним часом або сумою визнаються Компанiєю 

коли є поточне зобов'язання, що виникло в результатi минулої подiї, для погашення якого, 

ймовiрно, буде потрiбно вибуття ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, i можна 

здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання. 

Сума, визнана як резерв, є якнайкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для погашення 

поточного зобов'язання на дату балансу, яка враховує всi ризики i невизначеностi, характернi для 

даного зобов'язання. 

У випадках, коли сума резерву оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, якi, як 

очiкується, будуть необхiднi для погашення поточних зобов'язань, його балансова вартiсть є 

поточною вартiстю таких потокiв грошових коштiв. 

У випадках, коли можна очiкувати, що одна або всi економiчнi вигоди, необхiднi для вiдновлення 

суми резерву, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть визнається як 

актив, якщо iснує фактична впевненiсть в тому, що таке вiдшкодування буде отримано, i сума 

дебiторської заборгованостi може бути достовiрно оцiнена. 

3.9. Кредиторська заборгованiсть 

Кредиторська заборгованiсть вiдображається за собiвартiстю, яка є справедливою вартiстю 

компенсацiї, яка повинна бути передана в майбутньому за отриманi товари, роботи, послуги. 

Заборгованiсть, термiн погашення якої бiльше одного року вiд дати складання рiчної фiнансової 

звiтностi або операцiйного циклу, вiдноситься до складу довгострокової заборгованостi. 

Короткострокова кредиторська заборгованiсть включає: торгову та iншу кредиторську 

заборгованiсть, виплати працiвникам i зобов'язання перед бюджетом, включаючи податок на 

додану вартiсть. 

3.10. Виплати працiвникам 

Компанiя здiйснює на користь своїх працiвникiв вiдрахування до Державного пенсiйного фонду 

України та до iнших фондiв соцiального страхування. Здiйснення таких внескiв передбачає 

поточнi нарахування працедавцем таких внескiв, якi розраховуються як вiдсоток вiд загальної 

суми заробiтної плати.  

У звiтi про сукупний дохiд витрати по таких внесках вiдносяться до перiоду, в якому вiдповiдна 

сума заробiтної плати нараховується працiвниковi. 



3.11. Операцiї в iноземнiй валютi 

Функцiональною валютою є українська гривня. 

Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються у функцiональнiй валютi шляхом перерахунку суми 

iноземної валюти за обмiнним курсом, який дiє на дату здiйснення операцiї мiж функцiональною 

валютою i певною iноземною валютою. Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi, 

перераховуються в гривню за обмiнним курсом, який дiє на дату складання фiнансової звiтностi. 

Фiнансовий результат вiд курсових рiзниць визнається в звiтi про сукупний дохiд в тому перiодi, в 

якому вони виникли. 

3.12. Податок на прибуток  

Податок на прибуток – витрати з податку на прибуток являють собою суму, що складається з 

поточного податку на прибуток . 

Поточний податок на прибуток – сума податку на прибуток визначена на основi оподатковуваного 

прибутку за поточний рiк. Поточна заборгованiсть Компанiї з податку на прибуток розраховується 

з використанням податкових ставок, що фактично дiють на дату балансу.  

3.13. Визнання доходiв 

Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг визнаються, коли iснує впевненiсть в тому, що економiчнi 

вигоди, якi витiкають з проведеної операцiї, будуть отриманi Компанiєю, i об'єм доходу може бути 

достовiрно визначений. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої винагороди, за 

вирахуванням податку на додану вартiсть. 

Доходи за винятком вiдповiдних податкiв визнаються в перiодi, коли покупцевi були наданi 

послуги або вiдвантаженi товари. 

Доходи вiд реалiзацiї активiв визнаються, коли переданi iстотнi ризики i винагороди, пов'язанi з 

таким активом. 

Вiдсотки визнаються на основi пропорцiйностi часу з реального доходу вiд активу. 

Пiд виручкою маються на увазi тiльки валовi надходження економiчних вигод, що отриманi та 

пiдлягають отриманню Компанiєю на її рахунок. Суми, отриманi вiд iменi третьої сторони, такi як 

податок з продажiв, податки на товари та послуги i податок на додану вартiсть, не є отримуваними 

Компанiєю економiчними вигодами i не ведуть до збiльшення капiталу. Тому вони виключаються 

з виручки. Так само, при агентських вiдносинах валове збiльшення економiчних вигiд включає 

суми, що збираються вiд iменi принципала, якi не ведуть до збiльшення капiталу Компанiї. Суми, 

зiбранi вiд iменi принципала, не є виручкою. При цьому виручкою є сума комiсiйних винагород. 

3.14. Цiнова полiтика 

Цiнову полiтику Компанiя будує на основi затверджених тарифiв, яка регламентує загальнi 

правила щодо взаємовiдносин з клiєнтами (тарифи, договори тощо). Тарифи затвердженi 23 

вересня 2008р.  

3.15. Витрати 

Собiвартiсть реалiзованих послуг вiдображається одночасно з визнанням вiдповiдного доходу. 

Iншi витрати визнаються за методом нарахування i враховуються в перiодi їх визнання. 

Компанiя здiйснює формування та розмiщення страхових резервiв за видами, iншими нiж 

страхування життя у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про страхування» та Розпорядження 

Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг №3104 вiд 17.12.2004р. (iз змiнами i 

доповненнями). 

Правила встановлюють порядок формування, облiку та розмiщення технiчних резервiв за 

договорами страхування, спiвстрахування та перестрахування з видiв страхування, iнших, нiж 

страхування життя (далi - договори). Правила визначають методику формування (розрахунку 

величини) технiчних резервiв, якi є оцiнкою обсягу зобов'язань страховика в грошовiй формi для 

здiйснення майбутнiх виплат страхових сум i страхового вiдшкодування. 

Величина резерву незароблених премiй, яка розраховується методом «1/365» на будь-яку дату, 

визначається як сумарна величина незароблених страхових премiй за кожним договором.  

Незароблена страхова премiя, яка розраховується методом «1/365», визначається за кожним 

договором як добуток частки надходжень суми страхового платежу (страхової премiї, страхового 

внеску), яка не може бути меншою 80% суми надходжень страхового платежу (страхової премiї, 

страхового внеску), та результату, отриманого вiд дiлення строку дiї договору, який ще не минув 



на дату розрахунку (у днях), на весь строк дiї договору (у днях) за такою формулою: 

НЗП1= П1*(m1-n1)/m1, де 

П1 – частка надходжень суми страхового платежу за договором; 

m1 – строк дiї договору; 

n1 – число днiв, що минули з моменту, коли договiр набрав чинностi до дати розрахунку. 

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, - оцiнка обсягу зобов’язань страховика для 

здiйснення виплат страхових сум (страхового вiдшкодування) за вiдомими вимогами 

страхувальникiв, включаючи витрати на врегулювання збиткiв (експертнi, консультацiйнi та iншi 

витрати, пов’язанi з оцiнкою розмiру збитку), якi не оплаченi або оплаченi не в повному обсязi на 

звiтну дату та якi виникли в зв’язку зi страховими подiями, що мали мiсце в звiтному або 

попереднiх перiодах, та про факт настання яких страховика повiдомлено вiдповiдно до вимог 

законодавства України. 

Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв за видами страхування , визначається за 

кожною неврегульованою претензiєю. Якщо про страховий випадок заявлено (повiдомлено) i 

розмiр збитку невизначений, для розрахунку резерву використовують максимально можливу 

величину збитку, але не бiльшу за страхову суму за договором. 

Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi – оцiнка обсягу зобов’язань страховика для здiйснення 

страхових виплат, включаючи витрати на врегулювання збиткiв, якi виникли у зв’язку зi 

страховими випадками у звiтному та попереднiх перiодах, про факт настання яких страховику не 

було заявлено на звiтеу дату в установленому законодавством України та/або договором порядку. 

Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, здiйснюється за кожним видом 

страхування окремо. Величина резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, визначається як сума 

резервiв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, розрахованих за всiма видами страхування. 

Для розрахунку резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, страховиком обрано метод 

фiксованого вiдсотку. Розрахунок за даним методом резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, 

визначається у розмiрi 10% вiд заробленої страхової премiї з попереднiх чотирьох кварталiв, якi 

передують звiтнiй датi. 

3.16. Операцiї з пов'язаними особами 

Визначення пов'язаних осiб: 

економiчнi суб'єкти, прямо або побiчно контрольованi Компанiєю (дочiрня компанiя), 

контролюючi Компанiю (головна компанiя), або що знаходяться з нею пiд загальним контролем 

(iнша дочiрня компанiя головної компанiї); 

асоцiйованi компанiї; 

фiзичнi особи, якщо право голосу, що належить ним, в Компанiї дає можливiсть впливати на 

ухвалюваннi Компанiєю рiшення, а також члени їх сiмей, якi побiчно можуть впливати на 

дiяльнiсть Компанiї; 

керiвники Компанiї, тобто особи здiйснюють планування, управлiння, контроль за дiяльнiстю 

Компанiї, а також члени їх сiмей; 

економiчнi суб'єкти, право голосу, в яких в значному об'ємi належить керiвництву Компанiї або 

згаданим фiзичним особам. 

Визнання Компанiї пов'язаною особою здiйснюється на звiтну дату. 

Компанiя приймає полiтику спiвпрацi iз пов'язаними особами без спецiального цiноутворення. 

Операцiї з пов'язаними особами проводяться виключно за принципом «справедливої вартостi» на 

пiдставi договорiв з урахуванням iнтересiв обох сторiн. 

3.17. Подiї пiсля дати балансу 

Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску i, якi 

надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, вiдображаються у фiнансовiй 

звiтностi. Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i якi не впливають на фiнансову звiтнiсть 

Компанiї на цю дату, розкриваються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї iстотнi. 

3.18. Податок на додану вартiсть 

У вiдповiдностi до вимог Податкового Кодексу України, а саме статтi 196.1.3, не є об’єктом 

оподаткування операцiї з надання послуг iз страхування, спiвстрахування або перестрахування 

особами, якi мають лiцензiю на здiйснення страхової дiяльностi вiдповiдно до закону, а також 



пов’язаних з такою дiяльнiстю послуг страхових (перестрахових) брокерiв та страхових агентiв.  

Компанiя не є платником Податку на додану вартiсть. 

Продовження тексту приміток 

4. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ 

Нематерiальнi активи Компанiї складаються з комп’ютерного програмного забезпечення та 

вартостi лiцензiй на страхову дiяльнiсть. 

Компанiя має лiцензiї, що виданi державними органами влади. В облiку їх вiдображує за 

первинною вартiстю без врахування зносу. 

Первiсна вартiсть станом на 31 грудня 2016 року складає 199 тис. грн. накопичена амортизацiя за 

2016 рiк 151 тис. грн.  

2016 рiк 2015 рiк 

Первiсна вартiсть 199 199 

Накопичений знос (151) (117) 

Чиста балансова вартiсть 48 82 

5.ОСНОВНI ЗАСОБИ 

Основнi засоби Компанiї складаються з офiсного та комп’ютерного обладнання первiсною 

вартiстю 55 тис. грн., знос основних засобiв станом на 31.12.2016 року складає 40 тис. грн..  

2016 року 2015 року 

Первiсна вартiсть 55 55 

Накопичений знос (40) (35) 

Чиста балансова вартiсть 15 20 

6.ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ 

Фiнансовi iнвестицiї визнаннi в облiку за справедливою вартiстю Компанiї станом на 31 грудня 

2016 та 31 грудня 2015 рокiв можна представити наступним чином:  

Поточнi фiнансовi iнвестицiї: 

на 31 грудня 2016 на 31 грудня 2015 

ПАТ ЗНКIФ «Iнновацiя» 18096 18096 

ПАТ ЗНКIФ «Ратiбор» 33220 33522 

ПАТ ЗНКIФ «Фiнгрiн капiтал» 1031 966 

АТ «Днiпротелеком» 9740 9740 

ТОВ «Iнвесткредит» 118 118 

ЗНВПIФ «Фiнгрiн Фiнанс» 1027 4030 

Всього 63 232 66 472 

7. IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Компанiї станом на 31 грудня 2016 року та на 31 грудня 

2015 року:  

на 31 грудня 2016 на 31 грудня 2015 

Розрахунки за ЦП 2832 94 

Всього 2832 94 

8. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ 

Станом на 31 грудня 2016 року та на 31 грудня 2015 року грошовi кошти та їх еквiваленти 

представленi в наступному виглядi: 

на 31 грудня 2016 на 31 грудня 2015 

Поточнi рахунки в банках 33 93 

Готiвковi кошти 44 -  

Депозити 177 344 

Iншi грошовi засоби - - 

Всього 254 437 

Депозити Компанiї розмiщенi термiном повернення до 12 мiсяцiв пiсля дати звiтностi, iнформацiя 

наведена у наступнiй таблицi: 

Банк сума початок закiнчення 

ПАТ «Державний ощадний банк України» 19 20.10.16 23.01.17 



ПАТ «Державний ощадний банк України» 35 08.11.16 11.01.17 

ПАТ «Державний ощадний банк України» 65 27.10.16 30.01.17 

ПАТ "Укргазбанк" 15 29.09.16 26.09.17 

ПАТ "Сбербанк" 43 23.11.16 22.01.17 

Всього 177 
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9. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ  

Станом на 31 грудня 2016 року та на 31 грудня 2015 року зареєстрований статутний капiтал 

Компанiї подiлений на 605 000 (шiстсот п'ять тисяч) штук простих iменних акцiй номiнальною 

вартiстю 100 (сто) гривень 00 копiйок за 1 (одну) акцiю, iстотна частка 99,8% належить ПАТ 

ЗНКIФ «Iнновацiя» 

Учасники мають право отримувати дивiденди, якi оголошено, i мають право розподiлу чистого 

прибутку на Загальних зборах засновникiв.  

Протягом звiтних перiодiв, якi закiнчилися 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року, Компанiя 

не оголошувала дивiдендiв. 

Протягом звiтного 2015 року Компанiя сформувала вiльнi резерви за рахунок нерозподiленого 

прибутку минулих рокiв у сумi 1096 тис.грн. 

Скориговано нерозподiлений прибуток за 2015 рiк за рахунок виправлення помилки, а саме 

донараховано податок на прибуток у сумi 5 тис.грн. скоригований залишок на початок звiтного 

2016 року 4289 тис. грн. 

9.1. ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ  

Додатковий капiтал Компанiї станом на 31 грудня 2016 року та на 31 грудня 2015 року: 

на 31 грудня 2016 на 31 грудня 2015 

Резервний фонд 269 269 

Вiльнi резерви 1096 1096 

Всього 1365 1365 

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Забезпечення Компанiї на 31 грудня 2016 року та на 31 грудня 2015 року становили: 

на 31 грудня 2016 на 31 грудня 2015 

Страховi резерви у т.ч. 141 691 

резерв незароблених премiй 14 691 

резерв збиткiв 127 0 

Частка перестраховика в страхових резервах (2) (28) 

Всього 139 663 

Величина резерву незароблених премiй, яка розраховується методом «1/365» на будь-яку дату, 

визначається як сумарна величина незароблених страхових премiй за кожним договором.  

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, - оцiнка обсягу зобов’язань страховика для 

здiйснення виплат страхових сум (страхового вiдшкодування) за вiдомими вимогами 

страхувальникiв, включаючи витрати на врегулювання збиткiв (експертнi, консультацiйнi та iншi 

витрати, пов’язанi з оцiнкою розмiру збитку), якi не оплаченi або оплаченi не в повному обсязi на 

звiтну дату та якi виникли в зв’язку зi страховими подiями, що мали мiсце в звiтному або 

попереднiх перiодах, та про факт настання яких страховика повiдомлено вiдповiдно до вимог 

законодавства України. 

Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi – оцiнка обсягу зобов’язань страховика для здiйснення 

страхових виплат, включаючи витрати на врегулювання збиткiв, якi виникли у зв’язку зi 

страховими випадками у звiтному та попереднiх перiодах, про факт настання яких страховику не 

було заявлено на звiтеу дату в установленому законодавством України та/або договором порядку. 

Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, здiйснюється за кожним видом 

страхування окремо. Величина резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, визначається як сума 

резервiв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, розрахованих за всiма видами страхування. 

Для розрахунку резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, страховиком обрано метод 

фiксованого вiдсотку. Розрахунок за даним методом резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, 



визначається у розмiрi 10% вiд заробленої страхової премiї з попереднiх чотирьох кварталiв, якi 

передують звiтнiй датi. 

11. ЗОБОВ”ЯЗАННЯ  

Поточнi зобов’язання Компанiї на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв становлять :  

на 31 грудня 2016 на 31 грудня 2015 

Кредиторська заборгованiсть за роботи та послуги 22 0 

Розрахунки з бюджетом 22 56 

Розрахунки з оплати працi 26 0 

Поточна Кредиторська заборгованнiсть  

зi страхової дiяльностi 1 0 

Всього 71 56 

 

12. ЧИСТИЙ ДОХIД  

Валовий дохiд Компанiї у порiвнянi з минулим роком є прибуток , показники представлено в 

таблицi  

2016 рiк 2015 рiк 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 0 2 

Чистi заробленi страховi премiї 1264 986 

премiї пiдписанi, валова сума 681 1686 

премiї, переданi у перестрахування 67 (94) 

змiна резерву незароблених премiй, валова сума (676) (621) 

змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй (26) 15 

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 150 (106) 

Валовий прибуток/збиток 1114 882 

13. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ 

Iншi операцiйнi доходи Компанiї станом на 31 грудня 2016 рiк та 31 грудня 2015рiк 

2016 рiк 2015 рiк 

Одержанi вiдсотки по депозитам - 21 

Частка перестраховика у страховiй виплатi 24 47 

Результат змiни резервiв збиткiв (126) 56 

Дохiд вiд змiни вартостi активiв - 252 

Дохiд вiдкупiвлi продажу iноземної валюти 2 27 

Всього (100) 403 

14. IНШI ФIНАНСОВI ДОХОДИ  

Iншi фiнансовi доходи Компанiї за звiтнi роки, що закiнчилися 31 грудня 2016 року та 31 грудня 

2015 року: 

2016 рiк 2015 рiк  

Вiдсотковий дохiд по облiгацiям 14 6 

Отриманi дивiденди - 321 

Одержанi вiдсотки по депозитам 55 - 

Всього вiдсотки 69 327 

15. IНШI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

Iншi доходи та витрати Компанiї за звiтнi роки, що закiнчилися 31 грудня 2016 року та 31 грудня 

2015 року, включають: 

2016 рiк 2015 рiк 

Дохiд вiд операцiй з цiнними паперами 0 0 

Збитки вiд продажу цiнних паперiв 692 738 

Всього iнших доходiв 0 0 

Всього iнших витрат 692 738 

16. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ 

Адмiнiстративнi витрати Компанiї протягом звiтного перiоду, що закiнчилися 31 грудня 2016 та 31 

грудня 2015 рокiв  

2016 рiк 2015 рiк 



Витрати на оплату працi 146 119 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 32 44 

Амортизацiя 39 34 

Iншi операцiйнi витрати 170 555 

Всього 387 752 

17. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ 

Iншi операцiйнi витрати Компанiї на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року складає: 

2016 рiк 2015 рiк 

Iншi загальногосподарськi витрати 0 72 

Резерв сумнiвної заборгованiсть 0 22 

Всього 0 94 

18. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Страховики сплачують податок на прибуток за ставкою, визначеною вiдповiдно до п.136.1. статтi 

136, та податок на прибуток на дохiд за ставкою, визначеною вiдповiдно до пiдпунктiв 136.2.1 та 

136.2.2 п.136.2 статтi 136 ПКУ 

За звiтний 2016 рiк нараховано податок на прибуток за ставкою 3% в сумi 21 тис.грн., прибутку 

вiд iншої дiяльностi , не пов’язаної зi страхуванням, що оподатковується за ставкою 18% в сумi 1 

тис.грн.. 

2016 рiк 2015 рiк  

Витрати з податку на прибуток 22 51 

Витрати з податку на прибуток 22 51 
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19. РОЗКРИТТЯ IНШОЇ IНФОРМАЦIЇ  

19.1 Умовнi зобов'язання. 

19.1.1. Судовi позови 

За звiтний 2016 рiк у Компанiї в наявностi одна позовна заява вiд фiзичної особи до Ленiнського 

районного суду м. Днiпро з позовом до АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" про стягнення 

страхового вiдшкодування. Справу на 31 грудня 2016 року не врегульовано. 

19.1.2. Оподаткування 

Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш 

нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному 

середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, 

якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва 

економiчної дiяльностi Компанiї, ймовiрно, що Компанiя змушена буде сплатити додатковi 

податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових 

iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку 

керiвництва, Компанiя сплатила усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд 

податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами 

протягом трьох рокiв 

19.1.3. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв 

Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної 

нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути 

реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Компанiї. 

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться 

поза зоною контролю Компанiї. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Компанiї 

визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва, 

додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних 

обставин та iнформацiї. 

19.2 Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони  

Ключовий управлiнський персонал представлений однiєю особою: Швець Леонiд Анатолiйович, 

голова правлiння. Характер вiдносин – провiдний управлiнський персонал. Вся сума компенсацiї 

ключовому управлiнському персоналу була включена до складу адмiнiстративних витрат та 



становить за 2016 рiк - 41 тис.грн., за 2015 рiк - 39 тис.грн. Сума компенсацiї є заробiтною платою, 

Компанiя не має довгострокових компенсацiйних або премiальних програм. 

19.3. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками 

У процесi своєї дiяльностi Компанiя пiддається впливу рiзних фiнансових ризикiв, у тому числi 

впливу змiн валютних курсiв, ризику лiквiдностi, кредитному ризику, ринковому ризику та ризику 

процентної ставки. Загальна програма управлiння ризиками Компанiя придiляє особливу увагу 

непередбачуваностi фiнансових ринкiв i має на метi звести до мiнiмуму їхнi негативнi наслiдки 

для результатiв дiяльностi Компанiї. Основнi цiлi управлiння фiнансовими ризиками - визначити 

лiмiти ризику й установити контроль над тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Цiль керування 

операцiйними i юридичними ризиками - забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх 

процедур i полiтик, спрямованих на зведення цих ризикiв до мiнiмуму. 

19.3.1. Ризик лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi – ризик того, що Компанiя матиме труднощi при виконаннi зобов’язань, 

пов’язаних iз фiнансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв 

або iншого фiнансового активу. 

Компанiя здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Компанiя 

аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими 

активами, зобов’язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiя включає кредиторську заборгованiсть. Вказанi фiнансовi 

зобов'язання призначенi, головним чином, для забезпечення фiнансування дiяльностi Компанiї.  

20. Управлiння капiталом 

Компанiя розглядає власний капiтал як основнi джерела формування фiнансових ресурсiв. 

Завданнями управлiння капiталом є: забезпечення здатностi Компанiї продовжувати 

функцiонувати як пiдприємство, що постiйно дiє, з метою отримання прибуткiв, а також 

забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень i стратегiї розвитку Компанiї . 

Полiтика Компанiї по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку його 

оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капiталу. 

 

Голова правлiння Швець Л.А.  

Головний бухгалтер Омельницька I.Г.  


