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ЕМІТ ІНФОФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»

Територія:  Дніпропетровська
Організаційно-правова форма господарювання: Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності: інші види страхування, крім страхування життя

Середня кількість працівників: 5

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса:  49027, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 22, тел. +380563738344
Складено:   за положеннями (стандартами бухгалтерського  обліку) за міжнародними стандартами фінансової звітності V

АКТИВ Код 
рядка

При- На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 82 48
   первісна вартість 1001 199 199
   накопичена амортизація 1002 117 151
Незавершені капітальні інвестиції 1005

Основні засоби: 1010 20 15

   первісна вартість 1011 55 55
   знос 1012 35 40
Інвестиційна нерухомість 1015
Первісна вартість інвестиційної нерухо-
мості 1016

Знос інвестиційної нерухомості 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
Первісна вартість довгострокових біоло-
гічних активів 1021

Накопичена амортизація довгострокових 
біологичних активів 1022

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

1030

   інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгова-
ність 1040

Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів  у централізхованих стра-
хових резервних фондах 1065

Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом І 1095 102 63

II. Оборотні активи
Запаси 1100
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110 
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 1125 8

Дебіторська заборгованість за розрахун-
ками: 
   за виданими авансами

1130 7

   з бюджетом 1135
   у тому числі з податку на прибуток 1136
Дебіторська заборгованість за розрахун-
ками з нарахованих доходів 1140 2 5

Дебіторська заборгованість за розрахун-
ками із внутрішніх розрахунків 1145

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 94 2832
Поточні фінансові інвестиції 1160 66472 63232
Гроші та їх еквіваленти: 1165 437 254
Готівка 1166 44
Рахунки в банках 1167 437 210
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових ре-
зервах 1180 28 2

у тому числі : в резервах довгострокових 
зобов`язань 1181

резервах збитків або резервах належних 
виплат 1182

резервах незароблених премій 1183 28 2
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом ІІ 1195 67048 66325
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 1200

Баланс 1300 67150 66388

Пасив Код 
рядка

При- На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4 5
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал) 1400 60500 60500
Внескі до  незареєстрованого статутного 
капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісіний доход 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 1365 1365

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 1420 4289 4273

Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )

Вилучений капітал 1430 ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом І 1495 66154 66138
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забез-
печення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500

Пенсійні зобов`язання 1505

Довгострокові кредити банків 1510

Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат пер-
соналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530 691 141

у тому числі: резерв довгострокових 
зобов`язань 1531
резерв збитків або резерв належних ви-
плат 1532 127

резерв незароблених премій 1533 691 14

інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 691 141

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість за:  
довгостроковими зобов’язаннями 1610

   товари, роботи, послуги 1615 22
   розрахунками з бюджетом 1620 56 22
   у тому числі з податку на прибуток 1621 56 22
   розрахунками зі страхування 1625
   розрахунками з оплати праці 1630 26
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами 1635
Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками 1640
Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 1645
Поточна кредиторська заборгованість за 
страховою діяльністю 1650 1

Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від пере-
страховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 249 38

Усього за розділом IІІ 1695 305 109

ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротни-
ми активами 1700

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 1800

Баланс 1900 67150 66388

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

за ЄДРПОУ 36018520
за КОАТУУ 1210136900
за КОПФГ 240
за КВЕД 65.12

Код за ДКУД 1801001
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Стаття Код 
рядка

-
ка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року

1 2 3 4 5

Дооцінка (уцінка) необоротніх 
активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових ін-
струментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих та спільних підпри-
ємств

2415

Інший сукупний дохід 2445

Інший сукупний дохід до оподат-
кування 2450

Податок на прибуток, пов`язаний з 
іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після опо-
даткування 2460

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

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД ІІІ.  ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття Код 
рядка

-
ка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року

1 2 3 4 5

Матеріальні затрати 2500 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

2550 387 846

Стаття Код 
рядка

-
ка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року

1 2 3 4 5

Середньорічна кількість простих 
акцій 2600 605000 605000
Скоригована середньорічна кіль-
кість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 2610 (0,02645) (0,03802)
Скоригований чистий прибуток 
(збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття Код 
рядка

-
ка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4 5

Чистий дохід від реалізації продук-
ції (товарів, робіт, послуг) 2000 2

Чисті зароблені страхові премії 2010 1 264 986

Премії підписані, валова сума 2011 681 1686

Премії, передані у перестрахування 2012 67 94

Зміна резерву незароблених пре-
мій, валова сума 2013 (676) 621

Зміна частки перестраховиків  у 
резерві незароблених премій 2014 (26) 15

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 ( ) ( )

Чисті понесені збитки за страхови-
ми виплатами 2070 150 106

Валовий 
    прибуток 2090 1114 882

    збиток 2095 ( ) ( )

Дохід (витрати) від зміни у резер-
вах  довгострокових зобов`язань 2105

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

Інші операційні доходи 2120 26 347

Дохід від зміни вартості активів, 
які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121 252

Дохід від первісного визнання 
біологічних активів і сільськогоспо-
дарської продукції

2122

Адміністативні витрати 2130 ( 387 ) ( 752 )

1 2 3 4 5

Витрати на збут 2150 ( ) ( )

Інші операційні витрати 2180 ( ) ( 94 )

Витрати від зміни вартості активів, 
які оцінюються за справедливою 
вартістю

2181 ( ) ( )

Витрати від первісного визнання 
біологічних активів і сільськогоспо-
дарської продукції

2182 ( ) ( )

Фінансовий результат від операцій-
ної діяльності:

 прибуток 2190 627 439

 збиток 2195 ( ) ( )

Дохід від участі в капіталі 2200

Інші фінансові доходи 2220 71 327

Інші доходи 2240

Дохід від благодійної допомоги 2241

Фінансові витрати 2250 ( ) ( )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )

Інші витрати 2270 ( 692 ) ( 738 )

Прибуток (збиток) від впливу інфля-
ції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподат-
кування:

прибуток 2290 6 28

збиток 2295 ( ) ( )

Витрати (дохід) з податку на при-
буток 2300 ( 22 ) ( 51 )

Прибуток (збиток) від припиненої 
діяльності після оподаткування 2305

Чистий фінансовий результат:

   прибуток 2350

   збиток 2355 ( 16 ) ( 23 )

Код за ДКУД 1801003
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Код за ДКУД 1801004

Стаття Код 
рядка

При- За звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4 5

І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності

Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 3000 679 1652
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 6
Надходження від отримання субсидій, 
дотацій 3011

Надходження авансів від покупців і 
замовників 3015

Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишка-
ми коштів на поточних рахунках 3025

Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені) 3035

Надходження від рпераційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, 
авторських винагород 3045

Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від 
повернення позик 3055

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 ( ) ( )

Витрачання на оплату зобов`язань з 
інших податків і зборів 3118 ( 28 ) ( 19 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )

Витрачання на оплату повернення 
авансів 3140 ( 1 ) ( )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов`язань за 
страховими контрактами 3150 ( 210 ) ( 92 )

Витрачання фінансових установ на 
надання позик 3155 ( ) ( )

Інші витрачання 3190 ( 14 ) ( 981 )
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 3195 148 725

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності

1 2 3 4 5
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 333 5843

необоротних активів 3205
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 11 30

дивідендів 3220 321
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці

3235

Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( 738 ) ( 6 466 )

необоротних активів 3260 ( ) ( 78 )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одинці

3280 ( ) ( )

Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 3295 -394 -350

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300

Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в до-
чірньому підприємстві 3310

Інші надходження 3340 665
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( ) ( )

Погашення позик 3350 ( ) ( )
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди 3365 ( ) ( )

Витрачання на придбання частки в до-
чірньому підприємстві 3370 ( ) ( )

Витрачання на виплати неконтрольова-
ним часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )

Інші платежі 3390 ( 609 ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової ді-
яльності 3395 56

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -190 375
Залишок коштів на початок року 3405 437 59
Вплив зміни валютних курсів на зали-
шок коштів 3410 6 3

Залишок коштів на кінець року 3415 253 437

Стаття Код 
рядка

При- Зареє-
стрований 

капітал
Капітал у Додатковий 

капітал
Резервний 

капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

Неоплаче-
ний капітал

Вилучений 
капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 4000 60500 1365 4294 66159
Коригування: Зміна облікової політики 4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090 (5) (5)
Скоригований залишок на початок року 4095 60500 1365 4289 66154
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 (16) (16)
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних 
підприємств 4114

Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних 
(цільових) фондів 4220

Сума чистого прибутку на матеріальне заоохочення 4225
Внески учасників: Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:  Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної ватості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтр. частки в дочірньому 
підприємстві 4291

Разом змін у капіталі 4295 (16) (16)
Залишок на кінець року 4300 60500 1365 4273 66138

Код за ДКУД 1801005
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ЕМІТ ІНФО ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»

                       31 грудня 2016 року

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
а) повна назва – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» (далі 
– Компанія); 
б) код за ЄДРПОУ - 36018520; 
в) місцезнаходження – 49027 м. Дніпро проспект Дмитра Яворницького, 22; 
г) дата державної реєстрації – 09 липня 2008р.; 
ґ) основні види діяльності відповідно до установчих документів:
- інші види страхування, крім страхування життя;
- перестрахування;
- оцінювання ризиків та завданої шкоди;
- діяльність страхових агентів і брокерів;
- інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
д) чисельність працівників на звітну дату – 4 штатних працівника та 1 працюючий за 
сумісництвом; 
е) номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій на здійснення страхової діяльності:
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування фі-
нансових ризиків серії АВ №584796, дата видачі – 04 серпня 2011 року, строк дії ліцензії 
з 30 жовтня  2008 року - безстрокова; 
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування май-
на (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського вну-
трішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу) 
серії АВ №584797, дата видачі – 04 серпня 2011 року, строк дії ліцензії з 30 жовтня 2008 
року - безстрокова;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування ци-
вільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідаль-
ність перевізників) серії АВ №584798, дата видачі – 04 серпня 2011 року, строк дії лі-
цензії з 30 жовтня  2008 року - безстрокова; 
 - ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування від 
нещасних випадків  серії АВ №594316, дата видачі – 17 лютого  2012 року, строк дії 
ліцензії з 26 січня  2012 року - безстрокова; 
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного медичне страху-
вання (безперервне страхування здоров”я) серії АВ №594317, дата видачі – 17 лютого 
2012 року, строк дії ліцензії з 26 січня 2012 року - безстрокова; 
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування 
здоров`я на випадок хвороби серії АВ №594318, дата видачі – 17 лютого  2012 року, 
строк дії ліцензії з 26 січня 2012 року - безстрокова; 
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування на-
земного транспорту (крім залізничного) серії АВ №594319, дата видачі – 17 лютого  
2012 року, строк дії ліцензії з 26 січня 2012 року - безстрокова; 
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування ван-
тажів та багажу (вантажобагажу) серії АВ №594320, дата видачі – 17 лютого  2012 року, 
строк дії ліцензії з 26 січня  2012 року - безстрокова;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування від 
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ  серії АВ №594321, дата видачі – 17 лютого  
2012 року, строк дії ліцензії з 26 січня  2012 року - безстрокова;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування ме-
дичних витрат  серії АВ №594322, дата видачі – 17 лютого  2012 року, строк дії ліцензії з 
26 січня  2012 року - безстрокова;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами[крім цивільної відповідальності власників 
наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відпові-
дальності власників водного транспорту(включаючи відповідальність перевізника)] - 
ліцензія б/н видана 12.01.2016 року, строк дії ліцензії з 12.01.2016 - безстроковий;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування кре-
дитів( у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) - ліцензія 
б/н видана 12.01.2016р., строк дії ліцензії з 12.01.2016 - безстроковий;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування за-
лізничного транспорту- ліцензія б/н видана 12.01.2016р., строк дії ліцензії з 12.01.2016 
– безстроковий.
2. ОСНОВИ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
2.1. Загальні положення
Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості з викорис-
танням принципу нарахування та представлена в валюті Гривня. Обрана облікова по-
літика за кожним МСФО, котрий допускає вибір облікової політики, розкривається у 
відповідних розділах Приміток до фінансової звітності.
2.2. Твердження про відповідність
За виключенням неподання порівняльної інформації, дана фінансова звітність підго-
товлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, які включають 
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та інтерпретації, опубліковані Радою з 
Міжнародних стандартів фінансової і Комітетом з інтерпретації Міжнародної фінансо-
вої звітності.
2.3. Використання оцінок і припущень
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які впли-
вають на відображення в звітності сум активів і зобов’язань, та на розкриття інформа-
ції про потенційні активи і зобов’язання на дату складання звіту про фінансовий стан. 
Фактичні результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки періодично 
переглядаються, і у разі необхідності проведення коригувань, такі зміни відобража-
ються у складі фінансових результатів за період, коли про них стає відомо.
2.4. Функціональна валюта і валюта представлення фінансової звітності
Компанія веде свої бухгалтерські записи в українській гривні, як того вимагають Між-
народні стандарти бухгалтерського обліку. Ґрунтуючись на економічній суті операцій і 
обставинах діяльності, Компанія визначила українську гривню як функціональну валю-
ту. Виходячи з цього, операції в інших валютах, аніж гривня, розглядаються як операції 
в іноземних валютах.
Валютою представлення фінансової звітності також визначено гривню.
2.5. Припущення про функціонування Компанії в найближчому майбутньому
В найближчому майбутньому на господарську діяльність Компанії чинитиме вплив 
нестабільність економіки в країні, досвід, історія розвитку та напрацьована база по-
стійних корпоративних клієнтів дозволяє чекати притоку грошових коштів. Тому фі-
нансова звітність Компанії підготовлена виходячи з припущення про її функціонування 
в майбутньому, яке припускає реалізацію активів і виконання зобов’язань в ході зви-
чайної діяльності.
Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум 
активів, які були б необхідні, якби Компанія була неспроможна продовжувати свою 
діяльність в майбутньому, і якби вона реалізовувала свої активи не в ході звичайної 
діяльності.
2.6. Умови ведення діяльності в Україні
Невизначеність політичних, юридичних, податкових і нормативно-законодавчих умов 
функціонування може вплинути на розмір прибутку Компанії.
3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
3.1. Основні засоби
Основні засоби при первісному визнанні відображаються в обліку по первісній вар-
тості, вартість яких перевищую 6000,00 грн. Первісна вартість основних засобів 
складається з вартості їх придбання, включаючи податки при придбанні, що не від-
шкодовуються Компанії, а також витрати, пов’язані з доставкою основних засобів та 
доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання.
Після первісного визнання, основні засоби відображаються по собівартості, за вираху-
ванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. 
Заміни та поліпшення, котрі суттєво збільшують строк служби активів, капіталізуються, 
а витрати на поточне обслуговування і ремонти відображаються у складі витрат по-

точного періоду.
Капітальні інвестиції включають витрати на  реконструкцію і придбання основних за-
собів. Капітальні інвестиції на дату балансу відображаються по собівартості з враху-
ванням будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
Списання основних засобів відбуваються при їх вибутті або у випадку, якщо в майбут-
ньому не очікується отримання економічних вигід від використання або вибуття даних 
активів. Прибутки або збитки, що виникли в результаті списання активу (розраховані 
як різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу), 
включаються у звіт про сукупний дохід за звітний рік, в якому актив був списаний. 
3.2. Амортизація основних засобів
Амортизацію активу Компанія розпочинає, коли він стає придатним для використання, 
тобто коли він доставлений до місця розташування і приведений до стану, придатно-
го до експлуатації способом, визначеним управлінським персоналом. Нарахування 
амортизації розпочинається з місяця, наступного за місяцем, в якому такий актив став 
доступним для використання. 
Амортизація основних засобів нараховується з використанням прямолінійного мето-
ду. Для груп основних засобів застосовуються наступні строки корисного використан-
ня:
Автомобілі   60 місяців
Будівлі   240 місяців
Офісне обладнання  60 місяців
Комп” ютерне обладнання 60 місяців
Капітальні поліпшення орендованого майна амортизуються в строки, встановлені 
для відповідної групи основних засобів. Орендовані на умовах фінансового лізингу 
основні засоби капіталізуються та амортизуються в зазначеному вище порядку. Строк 
амортизації не перевищує строку використання основних засобів.
3.3. Зменшення корисності активів
У відповідності до МСФО 36 «Зменшення корисності активів» Компанія здійснює аналіз 
вартості основних засобів з точки зору зменшення їх корисності кожен раз, коли ми-
нувші події або зміна обставин вказує, що відшкодовування суми активу менше його 
балансової вартості, то балансова вартість зменшується до відшкодованої величини 
активу. Це зменшення являється збитком від знецінення. При цьому відшкодована 
вартість активу дорівнює більшій з двох величин: чистій ціні реалізації або цінності ви-
користання. Сума очікуваного відшкодування визначається для кожного активу або, 
якщо це неможливо, для одиниці, що генерує грошові засоби.
3.4. Нематеріальні активи
Нематеріальний актив – немонетарний актив, що не має фізичної субстанції та може 
бути ідентифікований. 
Первісна вартість нематеріальних активів складається з вартості їх придбання, вклю-
чаючи податки при придбанні, що не відшкодовуються Компанії, а також будь-які ви-
трати по приведенню активу в робочий стан для використання за призначенням. 
Амортизація розпочинається з того моменту, коли даний актив стає доступним для ви-
користання. Амортизація припиняється на більш ранню з двох дат: на дату класифіка-
ції даного активу як призначеного для продажу відповідно до МСФЗ 5 «Довгострокові 
активи, призначені для продажу, і припинена діяльність» або на дату припинення його 
використання. Використовується прямолінійний метод нарахування амортизації не-
матеріальних активів. Нарахування амортизації розпочинається з місяця, наступного 
за місяцем, в якому нематеріальні активи стали доступними для використання. 
Строк корисного використання для нематеріальних активів  – 60 місяців.  
3.5. Запаси
Первісна вартість запасів включає всі витрати на придбання, переробку та інші витра-
ти, необхідні для приведення запасів в стан, придатний для використання. 
При списанні запасів у виробництво, продажу або іншому вибуттю, приймається метод 
оцінки середньозваженої вартості.
Після первісного визнання запаси оцінюються по найменшій з двох величин: собівар-
тості або чистій вартості реалізації.
3.6. Фінансові інструменти
 Фінансові інструменти
Компанія визнає фінансові активи і фінансові зобов’язання в своєму Звіті про фінан-
совий стан тоді і тільки тоді, коли вони стають стороною контрактних зобов’язань, 
предметом яких є передача прав на такі фінансові інструменти. Фінансові активи і 
зобов’язання визнаються на дату здійснення операції.
Фінансові активи
Згідно МСФО 39 «Фінансові інструменти: визнання і оцінка», фінансові активи розді-
ляються на наступні чотири категорії: фінансові активи, які переоцінюються за спра-
ведливою вартістю через прибуток або збиток; позики і дебіторська заборгованість; 
інвестиції, які утримуються до погашення, і фінансові активи, призначені для продажу. 
Первинне визнання фінансових активів здійснюється за справедливою вартістю. У ви-
падку, якщо придбання фінансових активів не є інвестицією, що переоцінюється за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток, справедлива вартість фінансового 
активу збільшується на витрати по операції, прямо пов’язаній з придбанням або ви-
пуском цього фінансового активу.
Компанія класифікує фінансові активи безпосередньо після первинного визнання і пе-
реглядає встановлену класифікацію в кінці кожного фінансового року.
Всі операції купівлі або продажу фінансових активів на «стандартних умовах» визна-
ються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанія бере на себе зобов’язання 
купити актив. Операції купівлі або продажу на «стандартних умовах» – це купівля або 
продаж фінансових активів, які вимагають постачання активу в строк, встановлюваний 
законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.
Позики і дебіторська заборгованість
Позики у звітному році Компанія не отримувала. Дебіторська заборгованість визна-
ється активом, якщо існує ймовірність отримання Компанією майбутніх економічних 
вигод та може бути достовірно визначена її сума. На звітну дату у Компанії існує стан-
дартна дебіторська заборгованість – така, що не викликає сумнівів у здатності дебітора 
погасити заборгованість вчасно і в повному обсязі та обліковується на балансі Компа-
нії  протягом прийнятого терміну,
Знецінення фінансових активів
На кожну дату складання фінансової звітності Компанія визначає, чи відбулося знеці-
нення фінансового активу або групи фінансових активів.
Активи, які враховуються за амортизованою вартістю
Якщо існують об’єктивні свідчення про появу збитку від знецінення по позиках і де-
біторській заборгованості, які враховуються за амортизованою вартістю, сума збитку 
оцінюється як різниця між балансовою вартістю активів і поточною вартістю очікува-
них майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних втрат, які ще не 
виникли), дисконтованих по первинній ефективній ставці відсотка по фінансовому 
активу (тобто по ефективній ставці відсотка, розрахованій при первинному визнанні). 
Балансова вартість активу повинна бути понижена або безпосередньо, або з викорис-
танням резерву. Сума збитку визнається в звіті про сукупний дохід.
Якщо в подальший період сума збитку від знецінення зменшується, і таке зменшен-
ня може бути об’єктивно пов’язане з подією, яка відбулася після того, як були визнані 
знецінення, раніше визнаний збиток від знецінення відновлюється. Будь-яке подаль-
ше відновлення збитку від знецінення визнається в звіті про сукупний дохід в такому 
об’ємі, щоб балансова вартість активу не перевищувала амортизовану вартість цього 
активу на дату відновлення.
По дебіторській заборгованості створюється резерв під знецінення в тому випадку, 
якщо існує об’єктивне свідоцтво (наприклад, достовірність неплатоспроможності 
або інших важливих фінансових утруднень дебітора) того, що Компанія не отримає 
всі суми, які належать їй згідно умовам постачання. Балансова вартість дебіторської 
заборгованості зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецінені 
заборгованості припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадійними.
Резерв на дебіторську заборгованість нараховується шляхом аналізу платоспромож-
ності окремих дебіторів (у розмірі 100%), а також з використанням наступних коефіці-
єнтів сумнівності до загальних сум заборгованості (за винятком тих, на які резерв був 
нарахований в повному обсязі виходячи з аналізу платоспроможності):
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Строк виникнення 
заборгованості

Коефіцієнт сумнівності

До 90 днів 0%

Від 90 до 180 днів 20%

Від 180 до 360 днів 50%

Більше 360 днів 100%

               Припинення визнання фінансових інструментів
Фінансові активи
Фінансовий актив (частина фінансового активу або частина групи аналогічних фінан-
сових активів) припиняє враховуватися в балансі, якщо:
a. Термін дії прав на отримання грошових потоків від активу закінчився;
b. Компанія зберігає за собою право отримувати грошові потоки від активу, але при-
йняла на себе зобов’язання передати їх повністю без важливої затримки третій сто-
роні; 
c. Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу і або (а) 
передала всі важливі ризики і винагороди від активу, або (б) не передала, але і не збе-
рігає за собою, всі важливі ризики і винагороди від активу, але передала контроль над 
даним активом.
Якщо Компанія передала всі свої права на отримання грошових потоків від активу, і 
при цьому не передала, але і не зберігає за собою, всі важливі ризики і винагороди від 
активу, а також не передала контроль над активом, актив визнається в тому ступені, 
в якому Компанія продовжує свою участь в активі. Участь, яка приймає форму гаран-
тії по переданому активу, визнається по найменшій з наступних величин: первинній 
балансовій вартості активу або максимальної суми, виплата якої може захотітися від 
Компанії.
Якщо участь в активі приймає форму проданого і/або купленого опціону (включаючи 
опціон, розрахунки по якому проводяться в чистій сумі) на актив, який передається, 
ступінь участі Компанії, яка продовжується, - це вартість активу, що передається, який 
Компанія може викупити, окрім випадку з проданим опціоном на продаж (опціон 
«пут»), (включаючи опціон, розрахунки по якому проводяться в чистій сумі) по активу, 
який оцінюється за справедливою вартістю. В цьому випадку ступінь участі Компанії, 
яка продовжується, вимірюється як найменша з двох величин: справедлива вартість 
активу, який передається та ціна виконання опціону.
Фінансові зобов’язання
Фінансове зобов’язання припиняє визнаватися в балансі, якщо зобов’язання погаше-
не, анульоване, або термін його дії закінчився.
Якщо існуюче фінансове зобов’язання замінюється іншим зобов’язанням перед тим 
же кредитором, на відмінних умовах, або якщо умови існуючого зобов’язання зна-
чно змінені, така заміна або зміни враховуються як припинення визнання первинного 
зобов’язання і початок визнання нового зобов’язання, а різниця в балансовій вартості 
визнається в звіті про сукупний дохід.
3.7. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти включають грошові кошти на поточних рахунках Компанії. Грошовими 
еквівалентами є ліквідні інвестиції, які легко конвертуються в певну кількість грошо-
вих коштів, з термінами оплати в три місяці або менше, щодо яких існує незначний 
ризик в зміні їх вартості.
3.8. Оцінні і потенційні зобов’язання
Оцінні зобов’язання, як зобов’язання, з невизначеним часом або сумою визнаються 
Компанією коли є поточне зобов’язання, що виникло в результаті минулої події, для 
погашення якого, ймовірно, буде потрібно вибуття ресурсів, що втілюють в собі еконо-
мічні вигоди, і можна здійснити достовірну оцінку даного зобов’язання.
Сума, визнана як резерв, є якнайкращою оцінкою компенсації, необхідної для пога-
шення поточного зобов’язання на дату балансу, яка враховує всі ризики і невизначе-
ності, характерні для даного зобов’язання.
У випадках, коли сума резерву оцінюється з використанням потоків грошових коштів, 
які, як очікується, будуть необхідні для погашення поточних зобов’язань, його балан-
сова вартість є поточною вартістю таких потоків грошових коштів.
У випадках, коли можна очікувати, що одна або всі економічні вигоди, необхідні для 
відновлення суми резерву, будуть відшкодовані третьою стороною, дебіторська за-
боргованість визнається як актив, якщо існує фактична впевненість в тому, що таке від-
шкодування буде отримано, і сума дебіторської заборгованості може бути достовірно 
оцінена.
3.9. Кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість відображається за собівартістю, яка є справедливою 
вартістю компенсації, яка повинна бути передана в майбутньому за отримані товари, 
роботи, послуги.
Заборгованість, термін погашення якої більше одного року від дати складання річної 
фінансової звітності або операційного циклу, відноситься до складу довгострокової 
заборгованості. Короткострокова кредиторська заборгованість включає: торгову та 
іншу кредиторську заборгованість, виплати працівникам і зобов’язання перед бюдже-
том, включаючи податок на додану вартість.
3.10. Виплати працівникам
Компанія здійснює на користь своїх працівників відрахування до Державного пенсій-
ного фонду України та до інших фондів соціального страхування. Здійснення таких вне-
сків передбачає поточні нарахування працедавцем таких внесків, які розраховуються 
як відсоток від загальної суми заробітної плати. 
У звіті про сукупний дохід витрати по таких внесках відносяться до періоду, в якому 
відповідна сума заробітної плати нараховується працівникові.
3.11. Операції в іноземній валюті
Функціональною валютою є українська гривня.
Операції в іноземній валюті відображаються у функціональній валюті шляхом пере-
рахунку суми іноземної валюти за обмінним курсом, який діє на дату здійснення опе-
рації між функціональною валютою і певною іноземною валютою. Монетарні активи і 
зобов’язання в іноземній валюті, перераховуються в гривню за обмінним курсом, який 
діє на дату складання фінансової звітності. Фінансовий результат від курсових різниць 
визнається в звіті про сукупний дохід в тому періоді, в якому вони виникли.
3.12. Податок на прибуток 
Податок на прибуток – витрати з податку на прибуток являють собою суму, що склада-
ється з поточного податку на прибуток .
Поточний податок на прибуток – сума податку на прибуток визначена на основі опо-
датковуваного прибутку за поточний рік.  Поточна заборгованість Компанії з податку 
на прибуток розраховується з використанням податкових ставок, що фактично діють 
на дату балансу. 
3.13. Визнання доходів
Доходи від реалізації робіт, послуг визнаються, коли існує впевненість в тому, що 
економічні вигоди, які витікають з проведеної операції, будуть отримані Компанією, і 
об’єм доходу може бути достовірно визначений. Виручка оцінюється за справедливою 
вартістю отриманої винагороди, за вирахуванням податку на додану вартість.
Доходи за винятком відповідних податків визнаються в періоді, коли покупцеві були 
надані послуги або відвантажені товари.
Доходи від реалізації активів визнаються, коли передані істотні ризики і винагороди, 
пов’язані з таким активом.
Відсотки визнаються на основі пропорційності часу з реального доходу від активу.
Під виручкою маються на увазі тільки валові надходження економічних вигод, що 
отримані та підлягають отриманню Компанією на її рахунок. Суми, отримані від імені 
третьої сторони, такі як податок з продажів, податки на товари та послуги і податок на 
додану вартість, не є отримуваними Компанією економічними вигодами і не ведуть до 
збільшення капіталу. Тому вони виключаються з виручки. Так само, при агентських від-

носинах валове збільшення економічних вигід включає суми, що збираються від іме-
ні принципала, які не ведуть до збільшення капіталу Компанії. Суми, зібрані від імені 
принципала, не є виручкою. При цьому виручкою є сума комісійних винагород.
3.14. Цінова політика
Цінову політику Компанія будує на основі затверджених тарифів, яка регламентує за-
гальні правила щодо взаємовідносин з клієнтами (тарифи, договори тощо). Тарифи за-
тверджені 23 вересня 2008р. 
3.15. Витрати
Собівартість реалізованих послуг відображається одночасно з визнанням відповід-
ного доходу.
Інші витрати визнаються за методом нарахування і враховуються в періоді їх визнання.
Компанія здійснює формування та розміщення страхових резервів за видами, іншими 
ніж страхування життя у відповідності до вимог Закону України «Про страхування» та 
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг №3104 від 
17.12.2004р. (із змінами і доповненнями).
Правила встановлюють порядок формування, обліку та розміщення технічних резер-
вів за договорами страхування, співстрахування та перестрахування з видів страху-
вання, інших, ніж страхування життя (далі - договори). Правила визначають мето-
дику формування (розрахунку величини) технічних резервів, які є оцінкою обсягу 
зобов’язань страховика в грошовій формі для здійснення майбутніх виплат страхових 
сум і страхового відшкодування.
   Величина резерву незароблених премій, яка розраховується методом «1/365» на 
будь-яку дату, визначається як сумарна величина незароблених страхових премій за 
кожним договором. 
    Незароблена страхова премія, яка  розраховується методом «1/365», визначається за 
кожним договором як добуток частки надходжень суми страхового платежу (страхової 
премії, страхового внеску), яка не може бути меншою 80% суми надходжень страхово-
го платежу (страхової премії, страхового внеску), та результату, отриманого від ділення 
строку дії договору, який ще не минув на дату розрахунку (у днях), на весь строк дії 
договору (у днях) за такою формулою:
     НЗП1= П1*(m1-n1)/m1, де
П1 – частка надходжень суми страхового платежу за договором;
m1 – строк дії договору;
n1 – число днів, що минули з моменту, коли договір набрав чинності до дати розра-
хунку.
Резерв заявлених, але не виплачених збитків, - оцінка обсягу зобов’язань страховика 
для здійснення виплат страхових сум (страхового відшкодування) за відомими вимога-
ми страхувальників, включаючи витрати на врегулювання збитків (експертні, консуль-
таційні та інші витрати, пов’язані з оцінкою розміру збитку), які не оплачені або оплаче-
ні не в повному обсязі на звітну дату та які виникли в зв’язку зі страховими подіями, що 
мали місце в звітному або попередніх періодах, та про факт настання яких страховика 
повідомлено відповідно до вимог законодавства України.
     Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків за видами страхування , 
визначається за кожною неврегульованою претензією. Якщо про страховий випадок 
заявлено (повідомлено) і розмір збитку невизначений, для розрахунку резерву вико-
ристовують максимально можливу величину збитку, але не більшу за страхову суму 
за договором.
      Резерв збитків, які виникли, але не заявлені – оцінка обсягу зобов’язань страховика 
для здійснення страхових виплат, включаючи витрати на врегулювання збитків, які ви-
никли у зв’язку зі страховими випадками у звітному та попередніх періодах, про факт 
настання яких страховику не було заявлено на звітеу дату в установленому законодав-
ством України та/або договором порядку.
    Розрахунок  резерву збитків, які виникли, але не заявлені, здійснюється за кожним 
видом страхування окремо. Величина  резерву збитків, які виникли, але не заявлені, 
визначається як сума резервів збитків, які виникли, але не заявлені, розрахованих за 
всіма видами страхування.
   Для розрахунку  резерву збитків, які виникли, але не заявлені, страховиком обрано 
метод фіксованого відсотку. Розрахунок за даним методом резерву збитків, які вини-
кли, але не заявлені, визначається у розмірі 10% від заробленої страхової премії з по-
передніх чотирьох кварталів, які передують звітній даті.
3.16. Операції з пов’язаними особами
Визначення пов’язаних осіб:
(a) економічні суб’єкти, прямо або побічно контрольовані Компанією (дочірня компа-
нія), контролюючі Компанію (головна компанія), або що знаходяться з нею під загаль-
ним контролем (інша дочірня компанія головної компанії);
(b) асоційовані компанії;
(c) фізичні особи, якщо право голосу, що належить ним, в Компанії дає можливість 
впливати на ухвалюванні Компанією рішення, а також члени їх сімей, які побічно мо-
жуть впливати на діяльність Компанії;
(d) керівники Компанії, тобто особи здійснюють планування, управління, контроль за 
діяльністю Компанії, а також члени їх сімей;
(e) економічні суб’єкти, право голосу, в яких в значному об’ємі належить керівництву 
Компанії або згаданим фізичним особам.
Визнання Компанії пов’язаною особою здійснюється на звітну дату.
Компанія приймає політику співпраці із пов’язаними особами без спеціального ціно-
утворення. Операції з пов’язаними особами проводяться виключно за принципом 
«справедливої вартості» на підставі договорів з урахуванням інтересів обох сторін.
3.17. Події після дати балансу
Події, які відбулися після дати балансу і до дати затвердження фінансових звітів до 
випуску і, які надають додаткову інформацію щодо фінансової звітності Компанії, ві-
дображаються у фінансовій звітності. Події, які відбулися після дати балансу і які не 
впливають на фінансову звітність Компанії на цю дату, розкриваються в примітках до 
фінансової звітності, якщо такі події істотні.
3.18. Податок на додану вартість
У відповідності до вимог Податкового Кодексу України, а саме статті 196.1.3, не є 
об’єктом оподаткування операції з надання послуг із страхування, співстрахування 
або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності 
відповідно до закону, а також пов’язаних з такою діяльністю послуг страхових (пере-
страхових) брокерів та страхових агентів. 
Компанія не є платником Податку на додану вартість.
4.  НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи Компанії складаються з комп’ютерного програмного забезпе-
чення та вартості ліцензій на страхову діяльність.
Компанія має ліцензії, що видані державними органами влади. В обліку їх відображує 
за первинною вартістю без врахування зносу.
Первісна вартість станом на 31 грудня 2016 року складає 199 тис. грн. накопичена 
амортизація за 2016 рік 151 тис. грн. 

2016 рік 2015 рік

Первісна вартість 199 199

Накопичений знос  (151)  (117)

Чиста балансова вартість  48  82

5.ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Основні засоби Компанії складаються з офісного та комп’ютерного обладнання пер-
вісною вартістю 55 тис. грн., знос основних засобів станом на 31.12.2016 року складає 
40 тис. грн.. 

2016 року 2015 року



66 www.emitinfo.comЕМІТ ІНФО

ЕМІТ ІНФО ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»

Первісна вартість  55  55

Накопичений знос  (40)  (35)

Чиста балансова вартість  15  4

6.ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Фінансові інвестиції  визнанні в обліку за справедливою вартістю Компанії станом на 
31 грудня 2016 та  31 грудня 2015 років можна представити наступним чином: 
Поточні фінансові інвестиції:

на 31 грудня 
2016

на 31 грудня 
2015

ПАТ ЗНКІФ «Інновація» 18096 18096

ПАТ ЗНКІФ «Ратібор» 33220 33522

ПАТ ЗНКІФ «Фінгрін капітал» 1031 966

АТ «Дніпротелеком» 9740 9740

ТОВ «Інвесткредит» 118 118

ЗНВПІФ «Фінгрін Фінанс» 1027 4030

Всього 63 232 66 472

7. ІНША ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Інша поточна дебіторська заборгованість Компанії 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. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
Станом на 31 грудня 2016 року та на 31 грудня 2015 року грошові кошти та їх еквівален-
ти представлені в наступному вигляді:

на 31 грудня 
2016

на 31 грудня 
2015

Поточні рахунки в банках 33 93

Готівкові кошти 44  - 

Депозити 177 344

Інші грошові засоби - -

Всього 254 437

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

Банк сума початок закінчення

ПАТ «Державний ощад-
ний банк України»

19 20.10.16 23.01.17

ПАТ «Державний ощад-
ний банк України»

35 08.11.16 11.01.17

ПАТ «Державний ощад-
ний 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
  
9.ВЛАСНИЙ  КАПІТАЛ 
Станом на 31 грудня 2016 року та на 31 грудня 2015 року зареєстрований статутний 
капітал Компанії поділений на 605 000 (шістсот п’ять тисяч) штук простих іменних акцій 
номінальною вартістю 100 (сто) гривень 00 копійок за 1 (одну) акцію, істотна частка 
99,476%  належить ПАТ ЗНКІФ «Інновація».
Учасники мають право отримувати дивіденди, які оголошено, і мають право розподілу 
чистого прибутку на Загальних зборах засновників. 
Протягом звітних періодів, які закінчилися 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року, 
Компанія не оголошувала дивідендів.
Протягом звітного 2015 року Компанія сформувала вільні резерви за рахунок нероз-
поділеного прибутку минулих років у сумі 1096 тис.грн.
Скориговано нерозподілений прибуток за 2015 рік за рахунок виправлення помилки, 
а саме донараховано податок на прибуток у сумі 5 тис.грн. скоригований залишок на 
початок звітного 2016 року 4289 тис. грн.
9.1. ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ 
Додатковий капітал Компанії станом на 31 грудня 2016 року та на 31 грудня 2015 року:

на 31 грудня 
2016

на 31 грудня 
2015

Резервний фонд  269  269

Вільні резерви 1096 1096

Всього 1365 1365

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Забезпечення Компанії на 31 грудня 2016 року та на 31 грудня 2015 року становили:

на 31 грудня 
2016

на 31 грудня 
2015

Страхові резерви у т.ч. 141 691

резерв незароблених премій 14 691

резерв збитків 127 0

Частка перестраховика в страхових резер-
вах

(2) (28)

Всього 139 663

  Величина резерву незароблених премій, яка розраховується методом «1/365» на 
будь-яку дату, визначається як сумарна величина незароблених страхових премій за 
кожним договором. 
Резерв заявлених, але не виплачених збитків, - оцінка обсягу зобов’язань страховика 
для здійснення виплат страхових сум (страхового відшкодування) за відомими вимога-
ми страхувальників, включаючи витрати на врегулювання збитків (експертні, консуль-
таційні та інші витрати, пов’язані з оцінкою розміру збитку), які не оплачені або оплаче-
ні не в повному обсязі на звітну дату та які виникли в зв’язку зі страховими подіями, що 
мали місце в звітному або попередніх періодах, та про факт настання яких страховика 
повідомлено відповідно до вимог законодавства України.
      Резерв збитків, які виникли, але не заявлені – оцінка обсягу зобов’язань страховика 
для здійснення страхових виплат, включаючи витрати на врегулювання збитків, які ви-
никли у зв’язку зі страховими випадками у звітному та попередніх періодах, про факт 
настання яких страховику не було заявлено на звітеу дату в установленому законодав-
ством України та/або договором порядку.
    Розрахунок  резерву збитків, які виникли, але не заявлені, здійснюється за кожним 
видом страхування окремо. Величина  резерву збитків, які виникли, але не заявлені, 
визначається як сума резервів збитків, які виникли, але не заявлені, розрахованих за 
всіма видами страхування.
   Для розрахунку  резерву збитків, які виникли, але не заявлені, страховиком обрано 
метод фіксованого відсотку. Розрахунок за даним методом резерву збитків, які вини-
кли, але не заявлені, визначається у розмірі 10% від заробленої страхової премії з по-
передніх чотирьох кварталів, які передують звітній даті.
11.  ЗОБОВ”ЯЗАННЯ 
 Поточні зобов’язання Компанії на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 років становлять: 

на 31 грудня 
2016

на 31 грудня 
2015

Кредиторська заборгованість за роботи та 
послуги

22 0

Розрахунки з бюджетом 22 56

Розрахунки з оплати праці 26 0

Поточна Кредиторська заборгованність зі 
страхової діяльності

1 0

Всього 71 56

12. ЧИСТИЙ ДОХІД 
Валовий дохід Компанії у порівняні з минулим роком є прибуток , показники представ-
лено в таблиці  

2016 рік 2015 рік

Чистий дохід від реалізації продукції (това-
рів, робіт, послуг)

0 2

Чисті зароблені страхові премії 1264 986

премії підписані, валова сума 681 1686

премії, передані у перестрахування 67 (94)

зміна резерву незароблених премій, валова 
сума

(676) (621)

зміна частки перестраховиків у резерві не-
зароблених премій

(26) 15

Чисті понесені збитки за страховими ви-
платами

150 (106)

Валовий прибуток/збиток 1114 882

13. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ
Інші операційні доходи Компанії станом на  31 грудня 2015 рік та 31 грудня 2014рік

2016 рік 2015 рік

Одержані відсотки по депозитам - 21

Частка перестраховика у страховій виплаті 24 47

Результат зміни резервів збитків - 56

Дохід від зміни вартості активів - 252

Дохід відкупівлі продажу іноземної валюти 2 27

Всього 26 403

14. ІНШІ ФІНАНСОВІ ДОХОДИ 
Інші фінансові доходи  Компанії за звітні роки, що закінчилися 31 грудня 2016 року та 
31 грудня 2015 року:

2016 рік 2015 рік 

Відсотковий дохід  по облігаціям 16 6

Отримані дивіденди - 321

Одержані відсотки по депозитам 55 -

Всього  відсотки 71 327

15. ІНШІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Інші доходи та витрати Компанії за звітні роки, що закінчилися 31 грудня 2016 року та 
31 грудня 2015 року, включають:
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2016 рік 2015 рік

Дохід від операцій з цінними паперами 0 0

Збитки від продажу цінних паперів  692 738

Всього інших доходів 0 0

Всього інших витрат 692 738

16. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Адміністративні витрати Компанії протягом звітного періоду, що закінчилися 31 грудня 
2016 та 31 грудня 2015 років 

2016 рік 2015 рік

Витрати на оплату праці 146 119

Відрахування на соціальні заходи 32 44

Амортизація 39 34

Інші операційні витрати 170 555

Всього 387 752

17. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
Інші операційні витрати Компанії на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року скла-
дає:

2016 рік 2015 рік

Інші загальногосподарські витрати 0 72

Резерв сумнівної заборгованість 0 22

Всього 0 94

18.  ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Страховики сплачують податок на прибуток за ставкою, визначеною відповідно до 
п.136.1. статті 136, та податок на прибуток на дохід за ставкою, визначеною відповідно 
до підпунктів 136.2.1 та 136.2.2 п.136.2 статті 136 ПКУ
За звітний 2016 рік нараховано податок на прибуток за ставкою 3% в сумі 21 тис.грн., 
прибутку від іншої діяльності , не  пов’язаної зі страхуванням, що оподатковується за 
ставкою 18% в сумі 1 тис.грн..

2016 рік 2015 рік 

Витрати з податку на прибуток 22  51

Витрати з податку на прибуток  22 51

19. РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
19.1 Умовні зобов’язання.
19.1.1. Судові позови
За звітний 2016 рік у Компанії  в наявності одна позовна заява від фізичної особи до 
Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з позовом до АТ «ДЖЕРЕЛО СТРА-
ХУВАННЯ» про стягнення страхового відшкодування. Справу на 31 грудня 2016 року  
не врегульовано.
19.1.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозво-
ляють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в не-
стабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать 
аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне 
тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Компанії, ймовір-
но, що Компанія змушена буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така неви-
значеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під 
знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Компанія 
сплатила усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збит-
ки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами про-
тягом трьох років
19.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економіч-
ної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не 
зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності 
Компанії.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які 
знаходяться поза зоною контролю Компанії. Ступінь повернення дебіторської забор-
гованості Компанії визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату 
балансу. На думку керівництва, додатковий резерв під фінансові активи на сьогодніш-
ній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
19.2 Розкриття інформації про пов’язані сторони 
Ключовий управлінський персонал представлений однією особою: Швець Леонід Ана-
толійович, голова правління. Характер відносин – провідний управлінський персонал. 
Вся сума компенсації ключовому управлінському персоналу була включена до складу 
адміністративних витрат та становить за 2016 рік - 41 тис.грн., за 2015 рік - 39 тис.грн. 
Сума компенсації є заробітною платою, Компанія не має довгострокових компенсацій-
них або преміальних програм.
19.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
У процесі своєї діяльності Компанія  піддається впливу різних фінансових ризиків, у 
тому числі впливу змін валютних курсів, ризику ліквідності, кредитному ризику, рин-
ковому ризику та ризику процентної ставки. Загальна програма управління ризиками 
Компанія приділяє особливу увагу непередбачуваності фінансових ринків і має на меті 
звести до мінімуму їхні негативні наслідки для результатів діяльності Компанії. Основні 
цілі управління фінансовими ризиками - визначити ліміти ризику й установити контр-
оль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Ціль керування операційними і юри-
дичними ризиками - забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур і 
політик, спрямованих на зведення цих ризиків до мінімуму.
19.3.1. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Компанія матиме труднощі при виконанні 
зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом по-
ставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Компанія здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. 
Компанія аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та 
іншими фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових 
коштів від операційної діяльності.
Основні фінансові зобов’язання Компанія включає кредиторську заборгованість. Вка-
зані фінансові зобов’язання призначені, головним чином, для забезпечення фінансу-
вання діяльності Компанії. 
20. Управління капіталом
  Компанія  розглядає  власний капітал як основні джерела формування фінансових 
ресурсів. Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Компанії про-

довжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання при-
бутків, а також забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і 
стратегії розвитку Компанії . Політика Компанії  по управлінню капіталом направлена 
на забезпечення і підтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних 
витрат по залученню капіталу.

Голова правління                                         Швець Л.А. 
Головний бухгалтер  Омельницька І.Г.  

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
 (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

за 2016 рік
Адресант:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»
Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

Повне найменування аудитор-
ської фірми відповідно до уста-
новчих документів, якою було 
здійснено аудиторську пере-
вірку

АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Код за ЄДРПОУ 20971605

Номер і дата видачі Свідоцтва 
про включення до Реєстру ауди-
торських фірм та аудиторів, ви-
даного Аудиторською палатою 
України (АПУ)

№0135 видане Рішенням Аудиторської палати 
України за №98 від 26 січня 2001 року дійсне до 
30 липня 2020 року

Свідоцтво про відповідність сис-
теми контролю

№ 0665 видане рішенням АПУ № 338/3 від 
26.01.2017 чинне до 31.12.2022

Номер, дата видачі Свідоцтва 
про включення до Реєстру ауди-
торських фірм та аудиторів, які 
можуть проводити аудиторські 
перевірки фінансових установ, 
виданого Нацкомфінпослуг

№0099 від 22.10.2015, термін дії свідоцтва до 
30.07.2020

Прізвище, ім’я, по батькові ауди-
тора, який проводив аудитор-
ську перевірку, та серія, номер, 
дата видачі Сертифіката аудито-
ра, виданого АПУ

Швець Олена Олександрівна, сертифікат аудито-
ра серія «А», №005981 від 19.07.2005, термін дії 
сертифіката до 19.07.2020

Будяк Володимир Миколайович, сертифікат ау-
диторп серія А №000320 від 24.03.1994, термін дії 
сертифіката до 24.03.2018

Куріленко Людмила Іванівна, сертифікат аудито-
ра, серія відсутня, №006704 від 14.07.2010, термін 
дії сертифікат до 14.07.2020

Місцезнаходження 65026, м. Одеса, провулок Маяковського 1, кв.10

Адреса офісу 65026, м. Одеса, провулок Маяковського 1, кв.10

Телефон +380487269759,  +380487288216

Факс +380487286095

Сайт www.afr.org.ua

Електронна пошта info@afr.org.ua

Основні відомості про страховика:

Повна назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО 
СТРАХУВАННЯ»

Код за ЄДРПОУ 36018520

Місцезнаходження: 49027, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект 
Дмитра Яворницького, буд. 22

Дата державної  реєстрації 08.07.2008

Дата внесення змін до установ-
чих документів

10.09.2015

Основні види діяльності: інші види страхування, крім страхування життя

Чисельність працівників. 5

Банківські реквізити Філія АТ «Державний експортно-імпортний банк 
України», МФО 305675, п/р 26507000110964 

Телефон, факс +380563738347, +380563738393

Відокремлені підрозділи -

Реєстраційний номер в Дер-
жавному реєстрі фінансових 
установ

11102242

Номери, серії, дати видачі, тер-
мін дії ліцензій на здійснення 
діяльності:

Ліцензія видана Державною комісією з регулю-
вання ринків фінансових послуг України Серія АВ 
№584796, дата видачі 04.08.2011. Термін дії ліцензії 
з 30.10.2008 безстроково;
Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України на страхову діяльність 
Серія АВ № 584797, дата видачі 04.08.2011. Термін 
дії ліцензії з 30.10.2008 безстроково;
Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України на страхову діяльність 
Серія АВ № 584798, дата видачі 04.08.2011. Термін 
дії ліцензії з 30.10.2008 безстроково;
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Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України на страхову діяльність 
Серія АВ № 594316, дата видачі 17.02.2012. Термін 
дії ліцензії з 26.01.2012 безстроковий.
Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України на страхову діяльність 
Серія АВ № 594317, дата видачі 17.02.2012. Термін 
дії ліцензії з 26.01.2012 безстроковий.
Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України на страхову діяльність 
Серія АВ № 594318, дата видачі 17.02.2012. Термін 
дії ліцензії з 26.01.2012 безстроковий.
Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України на страхову діяльність 
Серія АВ № 594319, дата видачі 17.02.2012. Термін 
дії ліцензії з 26.01.2012 безстроковий.
Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України на страхову діяльність 
Серія АВ № 594320, дата видачі 17.02.2012. Термін 
дії ліцензії з 26.01.2012 безстроковий.
Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України на страхову діяльність 
Серія АВ № 594321, дата видачі 17.02.2012. Термін 
дії ліцензії з 26.01.2012 безстроковий.
Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України на страхову діяльність 
Серія АВ № 594322, дата видачі 17.02.2012. Термін 
дії ліцензії з 26.01.2012 безстроковий;
Ліцензія Національної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
на здійснення страхової діяльності у формі до-
бровільного страхування відповідальності перед 
третіми особами[крім цивільної відповідальності 
власників наземного транспорту, відповідальності 
власників повітряного транспорту, відповідаль-
ності власників водного транспорту(включаючи 
відповідальність перевізника)] - ліцензія б/н, дата 
видачі 12.01.2016р., термін дії ліцензії з 12.01.2016  
безстроковий;
Ліцензія Національної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
на здійснення страхової діяльності ліцензія на 
здійснення страхової діяльності у формі добро-
вільного страхування кредитів( у тому числі відпо-
відальності позичальника за непогашення креди-
ту) - - ліцензія б/н, дата видачі 12.01.2016р., термін 
дії ліцензії з 12.01.2016  безстроковий;
Ліцензія Національної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
на здійснення страхової діяльності ліцензія на здій-
снення страхової діяльності у формі добровільно-
го страхування залізничного транспорту - ліцензія 
б/н, дата видачі 12.01.2016р., термін дії ліцензії з 
12.01.2016  безстроковий.

Відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата и номер договору на проведення аудиту 12.01.2017,  №7

Дата початку i дата закінчення проведення аудиту            12.01.2017 – 20.02.2017

Мета завдання
Оцінювання аудитором за допомогою визначених відповідних критеріїв предмета  пе-
ревірки та у складанні звіту (висновку), який надає Замовнику достатній рівень впев-
неності щодо цього предмета перевірки. 
Предмет перевірки
Відповідність вимогам «Порядку складання звітних даних страховиків», затверджено-
му Розпорядженням Держфінпослуг України від 03.02.04. № 39 (зі змінами), в подаль-
шому «Порядок», річних звітних даних страховика  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» за 2016 рік.
Опис перевіреної фінансової інформації
Ми провели аудит річних звітних даних страховика ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», в подальшому «Товариство» за 2016 рік, у складі 
наступних документів:
1. Загальні відомості
2. Реквізити
3. Ф1. Баланс
4. Ф1. Баланс (консолідована форма)
5. Ф2. Звіт про фінансові результати
6. Ф2. Звіт про фінансові результати (консолідована форма)
7. Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
8. Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом, консолідована форма)
9. Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
10. Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом, консолідована форма)
11. Ф4. Звіт про власний капітал
12. Ф4. Звіт про власний капітал (консолідована форма)
13. Розділ 1. Звіт про доходи та витрати страховика
14. Розділ 2. Показники діяльності із страхування життя
15. Розділ 3. Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж стра-
хування життя
16. Розділ 4. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування
17. Розділ 4а. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування
18. Розділ 5т1. Пояснення щодо операцій перестрахування
19. Розділ 5т2. Пояснення щодо операцій перестрахування
20. Розділ 5т3. Пояснення щодо операцій перестрахування
21. Розділ 5т4. Пояснення щодо операцій перестрахування
22. Розділ 6. Умови забезпечення платоспроможності страховика
23. Розділ 6 резерви. Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестрахо-
виків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду
24. Розділ 7. Пояснення щодо припинення договорів страхування
25. Звіт про страхові платежі та виплати по структурних підрозділах страховика
26. Декларація 1
27. Декларація 2
28. Філії
29. Примітки до річної фінасової звітності
30. Пояснювальна записка
31. Примітки
32. Звіт (інформація) щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-
тестування Товариства станом на 31.12.2016
33. Звіт про корпоративне управління Товариства.
Критерії, за допомогою яких оцінено предмет перевірки - вимоги 
1. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових      
послуг” від 12.07.2001р. № 2664-ІІІ ( із змінами ); 
2. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996р.    N 85/96-ВР  ( в редакції Закону N 

2745-III від 04.10.2001 (із змінами); 
3. «Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг», затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011р. 
№ 1070/2011; 
4. «Порядок складання звітних даних страховиків», затвердженого  Розпорядженням 
Держфінпослуг України від 03.02.04. № 39 (із змінами);
5. «Ліцензійні умови провадження страхової діяльності», затверджені Розпоряджен-
ням Держфінпослуг України від 28.08.2003р. № 40 (із змінами);
6. «Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страху-
вання, іншими, ніж страхування життя», затверджені Розпорядженням Держфінпослуг 
України від 17.12.2004р. № 3104 (із змінами); 
7. «Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості 
та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших ніж 
страхування життя», затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулюван-
ня ринків фінансових послуг України від 08.10.2009 р. № 741 (із змінами).
8. «Вимогами щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та роз-
криття інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів», за-
тверджені розпорядженням Нацкомфінпослуг від 13 лютого 2014 року № 484.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представ-
лення цих річних звітних даних згідно з Порядком та за такий внутрішній контроль, 
який управлінський персонал вважає потрібним для того, щоб забезпечити складання 
річних звітних даних, які не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 
помилки.
Особами, відповідальними за фінансово-господарську діяльність у періоді, що пере-
віряється, були:
- Голова правління – Швець Л.А., призначений на посаду відповідно до протоколу 
№2012/06/07 засідання Наглядової ради від 07.06.2012 року.
- Головний бухгалтер – Омельницька І.Г., призначена на посаду відповідно до наказу 
№03-ОК від 01.08.2011.
По  заяві  керівництва Товариства від аудитора не приховано ніяких документів, які 
мають відношення до предмету аудиту. 
Аудиторська перевірка проводилась з відома Голови правління Товариства Швець Л.А.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цих річних звітних даних страхо-
вика на основі результатів нашого аудиту. 
Обсяг аудиторської перевірки
Наше завдання з надання достатньої впевненості було виконане у відповідності  з ви-
могами Закону України “Про аудиторську діяльність (в редакції Закону від 14.09.2006р. 
№ 140-ІV) та міжнародним стандартом завдань з надання впевненості № 3000 «За-
вдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової 
інформації».
Ці стандарти  вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й ви-
конання завдання для отримання достатніх й прийнятних доказів як частину процесу 
завдання, який передбачає: 

може бути суттєво викривлена;
-

значення характеру, часу й обсягу подальших процедур;
-

стосуванням поєднання перевірки, спостереження, підтвердження, повторного об-
числення, повторного виконання, аналітичних процедур та запиту. Такі подальші про-
цедури включають процедури по суті, в тому числі отримання підтвердної інформації 
з джерел, які не залежать від відповідальної сторони, та тести ефективності функціо-
нування заходів контролю;

Виконання завдання з надання достатньої впевненості не є аудитами чи оглядами іс-
торичної фінансової інформації, які проводяться у відповідності до Міжнародних стан-
дартів аудиту (МСА)  та Міжнародних стандартів завдань з огляду (МСЗО), а отже, не дає 
нам змоги отримати впевненість у тому, що нам стане відомо про всі значні питання, 
які можна було б ідентифікувати під час аудиту чи огляду. Відповідно ми не висловлю-
ємо аудиторську думку щодо фінансових звітів страховика.
Аудитором були  виконані усі необхідні процедури, які дають змогу сформувати неза-
лежну професійну думку стосовно предмету аудиторської перевірки.
Ми вважаємо, що отримали достатні та  прийнятні аудиторські докази для висловлен-
ня нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, річні звітні дані Товариства у всіх суттєвих аспектах складені управ-
лінським персоналом відповідно до вимог «Порядку  складання звітних даних стра-
ховиків», затвердженого  Розпорядженням Держфінпослуг України від 03.02.04. № 39  
(із змінами).
Оцінка бухгалтерського обліку
Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу, що Річні звітні дані Товариства були 
складені з метою дотримання вимог, встановлених  регуляторним органом – Нацком-
фінпослуг, а саме: «Порядку складання звітних даних страховиків», затвердженого Роз-
порядженням Держфінпослуг України від 03.02.04. № 39  (із змінами).  Через це річні 
звітні дані страховика не можуть використовуватися для інших цілей.
Пояснювальний параграф
Товариство склало окрему фінансову звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2016 
р., відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, щодо якої ми надали 
окремий аудиторський звіт для управлінського персоналу, акціонерам Товариства та 
Нацкомфінпослуг, в якому висловлена  не модифікована  думка з пояснювальним па-
раграфом щодо цієї звітності.
Відповідальність аудитора за розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті 
річних звітних даних страховика
 З метою формування професійного судження щодо дотримання Товариством поло-
жень законодавчих та нормативних актів, аудитор дійшов висновку:
- Товариство спроможне безперервно здійснювати свою діяльність протягом най-
ближчих 12 місяців;
- прийнята керівництвом Товариства облікова  політика відповідає вимогам законо-
давства про бухгалтерський облік та фінансову звітність та міжнародним стандартам 
фінансової звітності;
- вартість чистих активів Товариства перевищує зареєстрований розмір статутного ка-
піталу станом на кінець звітного періоду;
- фактичний запас платоспроможності Товариства перевищує розрахунковий норма-
тив запасу платоспроможності протягом звітного року;
- фактичний запас платоспроможності (нетто-активів) Товариства над розрахунковим 
нормативним запасом платоспроможності становить не менше ніж на 25 відсотків та 
складає не менше 1 млн. євро за офіційним валютним курсом на дату розрахунку за-
значених показників;
- Товариство належним чином обліковує договори страхування і вимоги страхуваль-
ників щодо страхової виплати та дотримує вимоги щодо достатності формування ре-
зервів збитків;
- Товариство формує, веде облік достатньо та адекватно сформованих страхових ре-
зервів у звітному році відповідно до вимог законодавства;
- Товариство дотримує нормативи достатності та диверсифікованості активів протягом 
звітного року відповідно до вимог, встановлених Нацкомфінпослуг;
- Товариство протягом звітного року виконує прийняті страхові та перестрахові 
зобов’язань з урахуванням питомої ваги простроченої кредиторської та дебіторської 
заборгованості за такими зобов’язаннями у структурі страхового портфелю;
- істотні операції з активами, які здійснювало Товариство протягом звітного року, та 
які мали наслідком невиконання страховиком фінансових нормативів, встановлених 
Нацкомфінпослуг, більше, ніж на 10% - відсутні.
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- на Товаристві запроваджені системи управління ризиками;
- організація та проведення Товариством внутрішнього аудиту (контролю) є адекват-
ною;
- Звіт (інформація) щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-
тестування Товариства станом на 31.12.2016 складено відповідно до «Вимог щодо 
регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації 
щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів», затверджених розпо-
рядженням Нацкомфінпослуг від 13 лютого 2014 року № 484;
-  Звіт про корпоративне управління Товариства складено з урахуванням вимог статей 
12-1, 12-2 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фі-
нансових послуг”.
Генеральний директор Аудиторської фірми «Респект» Швець О.О.

20 лютого 2017 року
Україна, місто Одеса, провулок Маяковського 1/10

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
 (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

за 2016 рік
Адресант:

-

Вступний параграф
Ми провели аудит фінансової звітності – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», в подальшому «Товариство» станом на 31 грудня 2016 року 
яка включає баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року, звіт про 
фінансові результати, звіт про рух грошових коштів,  звіт про власний капітал за рік, 
що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші 
пояснювальні примітки. 

а) Основні відомості про Товариство:
Повна назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»;
Код ЄДРПОУ: 36018520;
Місцезнаходження: 49027, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Дмитра Явор-
ницького, буд. 22.
Перелік та дата видачі ліцензій на здійснення страхової діяльності:

-
їни Серія АВ №584796, дата видачі 04.08.2011. Термін дії ліцензії з 30.10.2008 безстро-
ково;

страхову діяльність Серія АВ № 584797, дата видачі 04.08.2011. Термін дії ліцензії з 
30.10.2008 безстроково;

страхову діяльність Серія АВ № 584798, дата видачі 04.08.2011. Термін дії ліцензії з 
30.10.2008 безстроково;

страхову діяльність Серія АВ № 594316, дата видачі 17.02.2012. Термін дії ліцензії з 
26.01.2012 безстроковий;

страхову діяльність Серія АВ № 594317, дата видачі 17.02.2012. Термін дії ліцензії з 
26.01.2012 безстроковий;

страхову діяльність Серія АВ № 594318, дата видачі 17.02.2012. Термін дії ліцензії з 
26.01.2012 безстроковий;

страхову діяльність Серія АВ № 594319, дата видачі 17.02.2012. Термін дії ліцензії з 
26.01.2012 безстроковий;

страхову діяльність Серія АВ № 594320, дата видачі 17.02.2012. Термін дії ліцензії з 
26.01.2012 безстроковий;

страхову діяльність Серія АВ № 594321, дата видачі 17.02.2012. Термін дії ліцензії з 
26.01.2012 безстроковий;

страхову діяльність Серія АВ № 594322, дата видачі 17.02.2012. Термін дії ліцензії з 
26.01.2012 безстроковий;

-
нансових послуг на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхуван-
ня відповідальності перед третіми особами[крім цивільної відповідальності власників 
наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відпові-
дальності власників водного транспорту(включаючи відповідальність перевізника)] 
- ліцензія б/н, дата видачі 12.01.2016р., термін дії ліцензії з 12.01.2016  безстроковий;

-
нансових послуг на здійснення страхової діяльності ліцензія на здійснення страхової 
діяльності у формі добровільного страхування кредитів( у тому числі відповідальності 
позичальника за непогашення кредиту) -  ліцензія б/н, дата видачі 12.01.2016р., термін 
дії ліцензії з 12.01.2016  безстроковий;

-
нансових послуг на здійснення страхової діяльності ліцензія на здійснення страхової 
діяльності у формі добровільного страхування залізничного транспорту - ліцензія б/н, 
дата видачі 12.01.2016р., термін дії ліцензії з 12.01.2016  безстроковий.
Дата державної реєстрації: 08.07.2008 року за № 1 070 102 0000 0333660; 
Дата внесення змін до статуту:10.09.2015;
Перелік акціонерів на дату складання аудиторського висновку:

юридичні особи акціонери

найменування організаційно-пра-
вова форма

місцезнаходження фактична 
кількості акцій, 

що належать 
акціонеру

ПУБЛІЧНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕР-
СИФІКОВАНИЙ ВЕН-
ЧУРНИЙ КОРПОРАТИВ-
НИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «ІННОВАЦІЯ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО

49027, Дніпро-
петровська обл., 
місто Дніпро, 
ПРОСПЕКТ КАРЛА 
МАРКСА, будинок 
22

601830

ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «СПАЙК-
ІНВЕСТ»

ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ

49005, Дніпропе-
тровська обл., міс-
то Дніпро, ВУЛИЦЯ 
ПИСАРЖЕВСЬКО-
ГО, будинок 1А

2935

фізичні особи акціонери

прізвище, ім’я та по батькові фактична 
кількості акцій, 

що належать 
акціонеру

Ткаченко Катерина Олександрiвна 80

Чванов Iлля Миколайович 78

Повод Михайло Григорович 77

Усього акцій: 605000

б) Назва кожного із фінансових звітів, які входять до складу перевіреної фінансової 
звітності:
� Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року;
� Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід ) за  2016 рік;
� Звіт про рух грошових коштів за  2016 рік;
� Звіт про власний капітал за 2016 рік;
� Примітки до річної фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї 
фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, 
та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає потрібним для 
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викрив-
лень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 
результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. 
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також плану-
вання й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звіт-
ність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказів щодо сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур за-
лежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фі-
нансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, 
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та до-
стовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, 
які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відпо-
відності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених 
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення 
нашої думки.

Висловлення думки
На нашу думку річна фінансова звітність, справедливо й достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах, відображає фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2016 року, його 
фінансові результати і рух коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф 
Не вносячи додаткових застережень до цього аудиторського висновку звертаємо вашу 
увагу на економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою діяльність. 
Вплив триваючої економічної кризи та політичної нестабільності в Україні, а також їхнє 
остаточне врегулювання не можливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони 
можуть негативно вплинути на економіку України та на діяльність Товариства. 
Однак, управлінський персонал Товариства вважає, що розроблені та застосовані на 
Товаристві процедури та заходи щодо мінімізації впливу вищенаведених економічних 
обставин на діяльність Товариства у поточному фінансовому році, є достатніми для за-
безпечення діяльності Товариства на безперервній основі.  

Відповідальність аудитора за розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті 
фінансової звітності.
З метою формування професійного судження щодо дотримання Товариством поло-
жень законодавчих та нормативних актів, аудитор дійшов висновку:
- Товариство спроможне безперервно здійснювати свою діяльність протягом най-
ближчих 12 місяців;
- прийнята керівництвом Товариства облікова  політика відповідає вимогам законо-
давства про бухгалтерський облік та фінансову звітність та міжнародним стандартам 
фінансової звітності;
- вартість чистих активів Товариства перевищує зареєстрований розмір статутного ка-
піталу станом на кінець звітного періоду;
- фактичний запас платоспроможності Товариства перевищує розрахунковий норма-
тив запасу платоспроможності протягом звітного року;
- фактичний запас платоспроможності (нетто-активів) Товариства над розрахунковим 
нормативним запасом платоспроможності становить не менше ніж на 25 відсотків та 
складає не менше 1 млн. євро за офіційним валютним курсом на дату розрахунку за-
значених показників;
- Товариство належним чином обліковує договори страхування і вимоги страхуваль-
ників щодо страхової виплати та дотримує вимоги щодо достатності формування ре-
зервів збитків;
- Товариство формує, веде облік достатньо та адекватно сформованих страхових ре-
зервів у звітному році відповідно до вимог законодавства;
- Товариство дотримує нормативи достатності та диверсифікованості активів протягом 
звітного року відповідно до вимог, встановлених Нацкомфінпослуг;

- Товариство протягом звітного року виконує прийняті страхові та перестрахові 
зобов’язань з урахуванням питомої ваги простроченої кредиторської та дебіторської 
заборгованості за такими зобов’язаннями у структурі страхового портфелю;
- істотні операції з активами, які здійснювало Товариство протягом звітного року, та 
які мали наслідком невиконання страховиком фінансових нормативів, встановлених 
Нацкомфінпослуг, більше, ніж на 10% - відсутні.
- на Товаристві запроваджені системи управління ризиками;
- організація та проведення Товариством внутрішнього аудиту (контролю) є адекват-
ною.

Генеральний директор
Аудиторської фірми «Респект»      
 Швець О.О.

20 лютого 2017 року
Україна, місто Одеса, провулок Маяковського 1/10


