
Титульний аркуш

Публічне акціонерне товариство "Всесвіт"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Директор Антонова Надія Василівна

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

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
 достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.

(дата)

29.04.2014
М.П.

  за                   рік2013

І. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

36291803
вул.Автозаводська, буд.54/19, літера «А», 5 
поверх, м. Київ, Оболонський, 04114

044 390-08-88, 044 390-08-88

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

(дата)

30.04.2014

2. Річна інформація 
опублікована у

(дата)

30.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

№82 (3877) Газета "Бюлетень. Цінні папери 
України"

Акціонерне товариство

3. Річна інформація 
розміщена на власній
 сторінці

в мережі 
Інтернет

http://vsesvit-holding.com/

(адреса сторінки)

(дата)

30.04.2014

6. Електронна поштова адреса info@vsesvit-holding.com
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Зміст
X1. Основні відомості про емітента

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

5. Інформація про рейтингове агентство
X6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:

X1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди
X11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:
X1) інформація про випуски акцій емітента

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
X13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
X1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X3) інформація про зобов’язання емітента

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
X16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду
X17. Інформація про стан корпоративного управління

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 станом на кінець звітного року

4) інформація про похідні цінні папери

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
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33. Примітки:  Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб, тому розділ звіту «Відомості 
щодо участі емітента у створені юридичних осіб» не заповнений.

В Товаристві не має посади корпоративного секретаря, тому розділ звіту «Інформація щодо 
посади корпоративного секретаря» не заповнений.

Емітент не відноситься до переліку підприємств, які мають отримати рейтингову оцінку, тому 
розділ звіту «Інформація про рейтингове агентство» не заповнений.

Емітент не одержував ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, тому розділ звіту 
«Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності» не заповнений.

Фізичні особи не є засновниками емітента, тому розділ звіту «Інформація про фізичних осіб – 
засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв)» не 
заповнений.

Посадові особи не володіють акціями емітента, тому розділ звіту «Інформація про володіння 
посадовими особами емітента акціями емітента» не заповнений.

Фізичні особи не володіють 10 та більше відсотків акцій емітента, тому розділ звіту «Інформація 
про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента: фізичні особи» не заповнений.

Дивіденди за результатами звітного періоду та за результатами періоду, що передував звітному не
 нараховувались та не виплачувались, тому розділ звіту "Інформація про дивіденди" не 
заповнений. Загальними зборами акціонерів Протокол №5 від 08 квітня 2013 вирішено дивіденди
 не нараховувати та не виплачувати.

Процентні облігації емітент не випускав, тому розділ звіту «Процентні облігації» не заповнений.
Дисконтні облігації емітент не випускав, тому розділ звіту «Дисконтні облігації» не заповнений.
Цільові (безпроцентні) облігації емітент не випускав, тому розділ звіту «Цільові (безпроцентні) 
облігації» не заповнений.
Інші цінні папери емітент не випускав, тому розділ звіту «Інформація про інші цінні папери, 
випущенні емітентом (емісія яких підлягає реєстрації)» не заповнений.

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

30. Річна фінансова звітність
X31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. 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)

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
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Похідні цінні папери емітент не випускав, тому розділ звіту «Інформація про похідні цінні 
папери» не заповнений.
Емітент не здійснював викуп власних акцій протягом звітного періоду, тому розділ звіту 
«Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду» не заповнений.

Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна 
промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, тому розділи звіту 
"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про 
собівартість реалізованої продукції" не заповнені.

Інформація про дату внесення в реєстр осіб, що володіють 10 та більше% відсутня в розділі 
"Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента".

Емітент не має зобов’язань за кожним кредитом, за кожним випуском облігацій, за іпотечними 
цінними паперами, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), 
за сертифікатами ФОН та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, тому "Інформація 
про зобов'язання емітента  за кожним кредитом, за кожним випуском облігацій, за іпотечними 
цінними паперами, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), 
за сертифікатами ФОН та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права» не заповнена.
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Публічне акціонерне товариство "Всесвіт"
ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку

ПАТ ВТБ Банк

321767

д/н

0

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

26001010034282

д/н

66.22

66.29

68.20

Код за КВЕДНайменування виду діяльності
[2010]Діяльність страхових агентів і брокерів

[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 
майна

[2010]Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

4. Територія (область) м. Київ

серія А01 481557

22.12.2008

30000000,00

2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

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

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

    48. Середня кількість працівників (осіб)

10. Органи управління підприємства:   
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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)

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)

ТОВ «Фондова компанія 
«Професіонал»

34603445 Московський проспект, буд. 9-В, м. Київ, 
Оболонський, 04073

100,00000000000

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)

100,00000000000Усього:
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1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
V. Інформація про посадових осіб емітента

1952

7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ “АВС Брок”, 
Генеральний директор

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не 
виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента 
не має. 

Попередні посади:: ТОВ АВС “Фінанс” - посада Директор, ТОВ АВС “Брок” - посада 
Генеральний Директор, ЗАТ “СІТІНет-Україна” - посада Головний бухгалтер.
Посадова особа займає посаду Голови Ревізійної комісії  в ПАТ "СА "Меркурій",  в ПАТ "СК 
"МИР" та ПАТ "Всесвіт".

Вища, Спеціальність: російська мова та література, 
Кваліфікація: вчитель, Середньо-спеціальна: Квалфікація: 
бухгалтер юрист

Антонова Надія Василівна

СН, 680842, 06.02.1998, Шевченківським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві

Директор

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

30.04.2013 безстроково8) дата обрання та термін, на який 
обрано

1965

18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Заступник Голови Правлiння 
НФСК "Гарант-Ре", м.Київ

Вища, Спеціальність: Фінанси, Кваліфікація: Магістр з 
фінансів

Бабко Володимир Леонідович

СО, 675840, 31.07.2001, виданий Мінським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві

Голова Наглядової ради

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

15.05.2012 3 роки8) дата обрання та термін, на який 
обрано
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9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Посадова особа працює за сумісництвом Директором в ПАТ “СА Меркурій”, та Головою 
Правління в ПАТ "СК "Мир".
Попередні посади: інженер організатора кібернетики, молодший науковий співробітник, асистент
 кібернетики, асистент кафедри теорії програмування факультету кібернетики, виконавчий 
директор зі страхування, заступник Голови Правління, Голова Правління, директор філії.

1967

11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ “Агентство страхового 
консалтингу” - заступник головного бухгалтера

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Посадова особа займає посаду Члена Наглядової Ради в ПАТ "СА "Меркурій", Заступника Голови
 Правління в ПАТ "СК "МИР", Головний бухгалтер в ПАТ СК "МИР" та ПАТ СА "Меркурій"
Попередні посади: бухгалтер, ведучий фахівець бухгалтерії, ведучий економіст департаменту 
міжнародного туризму, бухгалтер-аудитор, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, 
фінансовий директор.

Вища, Спеціальність: бухгалтерський облік і аналіз 
господарської діяльності, Кваліфікація: економіст

Сергєєва Тетяна Антонівна

СН, 748470, 12.03.1998, Мінським РУ ГУ МВС України в м. 
Києві

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

15.05.2012 3 роки8) дата обрання та термін, на який 
обрано
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1974

5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ “СК Едність”, спеціаліст 
автострахування

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Посадова особа працює за сумісництвом: ТОВ Всесвіт, спеціаліст та займає посаду Члена 
Наглядової Ради  в ПАТ "СА "Меркурій".

Вища, Спеціальність: економіка підприємства, Кваліфікація: 
економіст

Лазарєв Сергій Володимирович

МЕ, 346950, 21.02.2004, Подільським РУ ГУ МВС України в 
м. Києві

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

15.05.2012 3 роки8) дата обрання та термін, на який 
обрано

1952

7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ “АВС Брок”, 
Генеральний директор

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Посадова особа займає посаду Голови Ревізійної комісії  в ПАТ "СА "Меркурій" та в ПАТ "СК 
"МИР", Директор ПАТ "Всесвіт".

Вища, Спеціальність: російська мова та література, 
Кваліфікація: вчитель, Середньо-спеціальна: Квалфікація: 
бухгалтер юрист

Антонова Надія Василівна

СН, 680842, 06.02.1998, Шевченківським РУ ГУ МВС 
України в Києві

Голова Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

15.05.2012 3 роки8) дата обрання та термін, на який 
обрано

© SMA 362918032013 р. 
30.04.2014 15:34



1989

2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: 

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Займає посаду  Начальник віддділу фінансового мониторінгу та внутрішнього аудиту в ПАТ СА 
"Меркурій" та посаду бухгалтера в ПАТ "СК "Мир".

Вища

Ткач Сергій Петрович

МЕ, 684580, 20.09.2005, ТУМ Солом’янського  РУ ГУ МВС 
України в м.Києві

Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

30.04.2013 безстроково8) дата обрання та термін, на який 
обрано
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Найменування юридичної 
особи

Код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Кількість 
акцій (шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

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

Публічне акціонерне товариство
 «СК «МИР»

19209435 вул. Автозаводська, 54/19, лiтера "А", поверх
 5, м. Київ, Оболонський, 04205

66131000 55,1092 66131000 0 0 0

ПрАТ "СК "Мега-Поліс" 30860173 вул. І.Клименка, буд. 23, м. Київ, 03110 23980000 19,9833 23980000 0 0 0

Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи

Кількість 
акцій (шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (%)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційСерія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав паспорт

90111000 75,0925 90111000 0 0 0Усього:
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів

08.04.2013
86,5182

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання робочих органів, лічильної комісії та визначення порядку проведення загальних 
зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Директора Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
6. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
8. Звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської 
діяльності за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження 
висновків Ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 
10. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків Товариства за 2012 рік.
11. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
13. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових 
акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
14. Про приватне розміщення акцій.
15. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких 
прийнято рішення про приватне розміщення.
16. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб емітента, яким надаються 
повноваження щодо дій, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Акціонери
Позачергові збори не скликались.

Питання 1 порядку денного Обрання робочих органів, лічильної комісії та визначення порядку 
проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
Слухали: Директора Товариства Виноградова К.В., який повідомив, що рішенням Наглядової 
ради Товариства (Протокол №4 від 18.02.13) Головою Зборів Товариства був призначений 
Виноградов Костянтин Веніамінович, та запропонував затвердити Виноградова Костянтина 
Веніаміновича Головою Зборів Товариства, а Секретарем Зборів обрати Сергєєву Тетяну 
Антонівну.

Директора Товариства Виноградова К.В., який запропонував затвердити склад Лічильної комісії.
До складу Лічильної комісії входять:
Голова Лічильної комісії – Вродзинська Олена Сергіївна.

Голову Зборів Товариства Виноградова К.В., який запропонував визначити наступний порядок 
проведення Зборів: виступ кожного доповідача – 5 хв., відкрите голосування, 1 акція – 1 голос 
(крім кумулятивного голосування).

Голосували:
«За» - 103821896 (сто три мільйони вісімсот двадцять одна тисяча вісімсот дев’яносто шість) 

X
чергові позачергові
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голосів (100% від присутніх на Зборах акціонерів),
«Проти» - немає,
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили: Затвердити Виноградова К.В., Головою Зборів Товариства, а Секретарем Зборів 
обрати Сергєєву Тетяну Антонівну.
Затвердити склад Лічильної комісії. До складу Лічильної комісії входять:
Голова Лічильної комісії – Вродзинська Олена Сергіївна.

Визначити наступний порядок проведення Зборів: виступ кожного доповідача – 5 хв., відкрите 
голосування, 1 акція – 1 голос (крім кумулятивного голосування).

Питання 2 порядку денного Звіт Директора Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.
Слухали: Директора Товариства Виноградова К.В., який повідомив про результати фінансово-
господарської діяльності за 2012 рік та запропонував затвердити звіт Директора Товариства про 
результати фінансово-господарської діяльності 2012 рік.
Інших пропозицій та заперечень не надійшло.
Голосували:
«За» - 103821896 (сто три мільйони вісімсот двадцять одна тисяча вісімсот дев’яносто шість) 
голосів (100% від присутніх на Зборах акціонерів),
«Проти» - немає,
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили: Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності 2012 
рік затвердити.

Питання 3 порядку денного Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2013 році.
Слухали: Директора Товариства Виноградова К.В., який запропонував визначити основні 
напрями фінансово-господарської діяльності на 2013 рік відповідно до Розділу 3 Статуту 
Товариства.
Інших пропозицій та заперечень не надійшло.
Голосували:
«За» - 103821896 (сто три мільйони вісімсот двадцять одна тисяча вісімсот дев’яносто шість) 
голосів (100% від присутніх на Зборах акціонерів),
«Проти» - немає,
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили: Визначити основні напрями діяльності у 2013 році відповідно до Розділу  3 Статуту 
Товариства.

Питання 4 порядку денного Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за 
наслідками його розгляду.
Слухали: Голову Наглядової ради Бабко В.Л., який представив Звіт Наглядової ради Товариства 
за 2012 рік та запропонував його затвердити. 
Інших пропозицій та заперечень не надійшло.
Голосували:
«За» - 103821896 (сто три мільйони вісімсот двадцять одна тисяча вісімсот дев’яносто шість) 
голосів (100% від присутніх на Зборах акціонерів),
«Проти» - немає,
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одностайно
Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Питання 5 порядку денного Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
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Питання зняте з обговорення та не розглядалось.

Питання 6 порядку денного Про обрання членів Наглядової Ради Товариства. 
Питання зняте з обговорення та не розглядалось.

Питання 7 порядку денного Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами
 Наглядової ради.
Питання зняте з обговорення та не розглядалось.

Питання 8 порядку денного Звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки 
фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
та затвердження висновків Ревізора.
Слухали: Ревізора Товариства Антонову Т.А., яка представила звіт і висновки Ревізора 
Товариства за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності за 2012 рік. 
Інших пропозицій та заперечень не надійшло.
Голосували:
«За» - 103821896 (сто три мільйони вісімсот двадцять одна тисяча вісімсот дев’яносто шість) 
голосів (100% від присутніх на Зборах акціонерів),
«Проти» - немає,
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одностайно
Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2012 рік.

Питання 9 порядку денного Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
Слухали: Директора Товариства Виноградова К.В., запропонував затвердити річний звіт 
Товариства за 2012 рік.
Інших пропозицій та заперечень не надійшло.
Голосували:
«За» - 103821896 (сто три мільйони вісімсот двадцять одна тисяча вісімсот дев’яносто шість) 
голосів (100% від присутніх на Зборах акціонерів),
«Проти» - немає,
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

Питання 10 порядку денного Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків 
Товариства за 2012 рік.
Слухали: Голову Наглядової ради Бабко В.Л., який запропонував затвердити наступний порядок 
розподілу прибутку Товариства: 5 (п’ять)% спрямувати до Резервного фонду, 95(дев’яносто 
п’ять)% - на розвиток Товариства.
Інших пропозицій та заперечень не надійшло.
Голосували:
«За» - 103821896 (сто три мільйони вісімсот двадцять одна тисяча вісімсот дев’яносто шість) 
голосів (100% від присутніх на Зборах акціонерів),
«Проти» - немає,
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили: Визначити порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства за 2012 рік: 
5(п’ять)% спрямувати до Резервного фонду, 95(дев’яносто п’ять)% - на розвиток Товариства.

Питання 11 порядку денного Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх 
виплати.
Слухали: Голову Наглядової ради Бабко В.Л., який запропонував дивіденди не нараховувати та 
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не виплачувати.
Інших пропозицій та заперечень не надійшло.
Голосували:
«За» - 103821896 (сто три мільйони вісімсот двадцять одна тисяча вісімсот дев’яносто шість) 
голосів (100% від присутніх на Зборах акціонерів),
«Проти» - немає,
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили: Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Питання 12 порядку денного Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 
вчинятися Товариством.
Слухали: Директора Товариства Виноградова К.В., який запропонував, враховуючи, що на дату 
проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у 
ході поточної господарської діяльності, прийняти рішення про попереднє схвалення значних 
правочинів, що стосуються предмету діяльності Товариства, який визначений в Розділі 3 Статуту
 Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого 
рішення.
Антонову Н.В., яка запропонувала встановити для відповідних правочинів граничну сукупну 
вартість у розмірі 2500% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства та надати Директору Товариства повноваження на вчинення даних правочинів від 
імені Товариства.
Інших пропозицій та заперечень не надійшло.
Голосували:
«За» - 103821896 (сто три мільйони вісімсот двадцять одна тисяча вісімсот дев’яносто шість) 
голосів (100% від присутніх на Зборах акціонерів),
«Проти» - немає,
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили: попередньо схвалити значні правочини, що стосуються предмету діяльності 
Товариства, який визначений в Розділі 3 Статуту Товариства та можуть вчинятися Товариством 
протягом одного року з дати прийняття цього рішення.
Встановити для відповідних правочинів граничну сукупну вартість у розмірі 2500% вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та надати Директору 
Товариства повноваження на вчинення даних правочинів від імені Товариства.

Питання 13 порядку денного Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом 
приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових 
внесків.
Слухали: Директора Товариства Виноградова К.В., який вніс пропозицію збільшити розмір 
статутного капіталу з метою залучення додаткових коштів для поповнення обігових коштів з 
метою розширення діяльності Товариства, шляхом приватного розміщення додаткових акцій 
існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків на суму 20 000 000,00 грн. 
(двадцять мільйонів гривень) 00 копійок. Випустити додатково 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) 
штук простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції – 0,25 (25 копійок) грн. кожна. 
Загальна номінальна вартість акцій, що пропонується випустити додатково, становить 20 000 
000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень) 00 копійок. 
Інших пропозицій та заперечень не надійшло.
Голосували:
«За» - 103821896 (сто три мільйони вісімсот двадцять одна тисяча вісімсот дев’яносто шість) 
голосів (100% від присутніх на Зборах акціонерів),
«Проти» - немає,
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили: збільшити розмір статутного капіталу з метою залучення додаткових коштів для 

© SMA 362918032013 р. 30.04.2014 15:34



поповнення обігових коштів з метою розширення діяльності Товариства, шляхом приватного 
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків на 
суму 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень) 00 копійок. Випустити додатково 80 000 
000 (вісімдесят мільйонів) штук простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції – 0,25 
(25 копійок) грн. кожна. Загальна номінальна вартість акцій, що пропонується випустити 
додатково, становить 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень) 00 копійок.

Питання 14 порядку денного Про приватне розміщення акцій.

Слухали: Директора Товариства Виноградова К.В., який вніс пропозицію розмістити 80 000 000 
(вісімдесят мільйонів) штук простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 20 000 
000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень) 00 копійок, що передбачені до розміщення шляхом 
закритого (приватного) розміщення серед заздалегідь визначеного кола осіб. Голова загальних 
зборів зачитав Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства й 
запропонував його затвердити. Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Голосували:
«За» - 103821896 (сто три мільйони вісімсот двадцять одна тисяча вісімсот дев’яносто шість) 
голосів (100% від присутніх на Зборах акціонерів),
«Проти» - немає,
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: розмістити 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) штук простих іменних акцій, загальною 
номінальною вартістю 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень) 00 копійок, що 
передбачені до розміщення шляхом закритого (приватного) розміщення серед заздалегідь 
визначеного кола осіб. Затвердити Протокол рішення про приватне розміщення акцій Товариства
 (додається).

Питання 15 порядку денного Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено 
розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

Слухали: Директора Товариства Виноградова К.В., який запропонував приватне розміщення 
акцій здійснити виключно серед акціонерів Товариства. 
Інших пропозицій та заперечень не надійшло.

Голосували:
«За» - 103821896 (сто три мільйони вісімсот двадцять одна тисяча вісімсот дев’яносто шість) 
голосів (100% від присутніх на Зборах акціонерів),
«Проти» - немає,
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: приватне розміщення акцій здійснити виключно серед акціонерів Товариства.

Питання 16 порядку денного Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб 
емітента, яким надаються повноваження щодо дій, пов’язаних зі збільшенням статутного 
капіталу.
Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Бабко В.Л., який запропонував:

 1.Надати Наглядові Раді наступні повноваження: 
прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо 
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запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
затвердження результатів приватного розміщення акцій;
прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені 
законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, 
уповноваженим приймати таке рішення,  або у разі невнесення  (незатвердження)  у встановлені  
законодавством строки змін до статуту,  пов'язаних із збільшенням статутного капіталу 
акціонерного товариства з урахуванням  результатів  розміщення  акцій,  або у разі прийняття 
рішення про відмову від розміщення акцій;
письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання 
розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість  реалізації  такого права та 
опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

 2.Надати уповноваженій особі виконавчого органу Товариства – Директору Товариства  
наступні повноваження:
проводити дії  щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання 
 акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій.
Інших пропозицій та заперечень не надійшло.
Голосували:
«За» - 103821896 (сто три мільйони вісімсот двадцять одна тисяча вісімсот дев’яносто шість) 
голосів (100% від присутніх на Зборах акціонерів),
«Проти» - немає,
«Утримались» - немає.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили: 

 1.Надати Наглядовій Раді наступні повноваження: 
- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо 
запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків,  унесених  в  оплату  за  акції, у  разі незатвердження у  встановлені 
законодавством  строки  результатів приватного   розміщення акцій органом емітента, 
уповноваженим приймати таке рішення,  або у разі невнесення  (незатвердження)  у встановлені  
законодавством строки змін до статуту,  пов'язаних із збільшенням статутного капіталу 
акціонерного товариства з урахуванням  результатів  розміщення  акцій,  або у разі прийняття 
рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання 
розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість  реалізації  такого права та 
опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

 2.Надати уповноваженій особі виконавчого органу Товариства – Директору Товариства  
наступні повноваження:
- проводити дії  щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на 
придбання  акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій.

Дата складання протоколу Зборів Товариства: 08 квітня 2013 року.

 Голова Зборів                  _______________                     /Виноградов К.В./

 Секретар Зборів 
                  _______________                    /Сергєєва Т.А./
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна 
компанія «ІФГ КАПІТАЛ»

36645230
вул. Дегтярівська, буд. 4-А, м. Київ, Голосіївський, 04050

(044) 590-51-20
(044) 590-51-20

АЕ №263100

02.12.2009

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Строк дії ліцензії 02.12.2009 – 02.12.2014.
Договір про комплексне відкриття рахунків у цінних паперах  власникам №ДКВР-3 від 
15.06.2010.
Договір про відкриття рахунку у цінних паперах №Д-003033 від 03.08.2010.

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть зберiгача
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Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій 
України"

30370711
вул.Б.Грінченка,3, м. Київ, Шевченківський, 01001

(044) 279-65-40
(044) 279-65-40

д/н

д/н

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Публічне акціонерне товариство

Опис: Здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю без ліцензії.

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть депозитарiю
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Приватне підприємство "Аудиторська фірма 
"УКРФІНАНСАУДИТ"

24089565
вул. Лейпцизька,  2/37 кв.4, м. Київ, Печерський, 01015

(044) 227-19-00
(044) 227-19-00

1610

30.03.2001

Аудиторська палата України

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Приватне підприємство

Опис: Свідоцтво N 1610 видане Аудиторською Палатою України 30.03.2001р. за рішенням № 
100 та продовжене до 27.01.2016р., рішення АПУ № 227/3.
Свідоцтво  П 000041
Реєстраційний номер Свідоцтва: 41 
Серія та номер Свідоцтва: П 000041
Дата видачі Свідоцтва – 12.03.2013р.
Строк дії свідоцтва – з 12.03.2013р. до 27.01.2016 р.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 
про 

реєстрацію 
випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифі-
каційний 
номер

Форма 
існування та 
форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн)

Частка у 
статут-
ному 
капіталі 

(%)

1. Інформація про випуски акцій
11. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
21.05.2010 90/10/1/10 Територіальне управління 

Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку у м.Києві

0,25 30000000,00120000000 100

Опис: Обiгу цiнних паперiв на бiржовому та позабiржовому ринках не було, заяви для допуску на органiзованi ринки не подавались, намiрiв щодо лiстiнгу не було.

UA4000050256UA4000050256 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарн
а іменна
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XI. Опис бізнесу

Пiдприємство зареєстровано 22.12.2008 року Оболонською районною у мiстi Києвi державною 
адмiнiстрацiєю. Злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділу не відбувалося.

Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли в Товариствi 
вiдсутнi. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом в Товариствi не 
було.

Пропозицiй щодо реорганiзацiїї з боку третiх осiб не надходило.

 Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться методом подвійного запису господарських операцій у 
відповідності до прийнятого плану рахунків. Фінансова звітність складається  згідно Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
До основних засобів відносять матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у 
процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) та вартість яких 
перевищує 2500 гривень.  До складу малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) відносять 
матеріальні цінності, що призначаються для використання у господарській діяльності протягом періоду, 
який більше одного року з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких не
 перевищує 2500 гривень. Амортизація основних засобів здійснюється прямолінійним методом із 
застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів, зокрема: транспортні засоби - 
5 років; комп'ютерне обладнання - 5 років; меблі - 10 років; інші необоротні матеріальні активи (крім 
бібліотечних фондів і МНМА)- 3 роки. Амортизація МНМА і бібліотечних фондів нараховується в 
першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості. 
Облік нематеріальних активів ведеться по кожному об'єкту нематеріальних активів. Вони класифікуються 
за такми групами: права користування майном; права на знаки для товарів і послуг; права на об'єкти 
промислової власності; авторські та суміжні з ними права; інші нематеріальні активи.  Придбані (створені) 
нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Нарахування 
амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який 
встановлюється при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 10 років. 
Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного нематеріального активу з 
урахуванням:  строків корисного використання подібних активів; морального зносу, що передбачається; 
правових або інших подібних обмежень щодо строків його використання та інших факторів. Амортизація 
нематеріального активу нараховується із застосуванням прямолінійного методу. 
Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування. Запаси визнаються активом, якщо існує 
імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх 
використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Запаси відображаються в бухгалтерському 
обліку і звітності за історичною вартістю. Запаси, які не приносять підприємству економічних вигод в 
майбутньому, визнаються неліквідними і списуються в бухобліку  на окремий субрахунок  позабалансового
 рахунку 07.
Дебіторську заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством 
майбутніх економічних вигід і її можливо достовірно визначити. В балансі дебіторську заборгованість за 
товари, роботи, послуги, визнавати по чистій вартості, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості. 
Резерв сумнівних боргів не створюється. Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється 

Важливі події розвитку

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Інформація про організаційну структуру емітента

Опис обраної облікової політики

Чисельність працівників 4 чол.
Інформація про чисельність працівників

Емітент не належить до будь-яких об’єднань підприємств.
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

Емітент не провадить спільну діяльність з іншими організаціями.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами

© SMA 362918032013 р. 
30.04.2014 15:34



групуванням дебіторської заборгованості за строками її непогашення. Довгострокова дебіторська 
заборгованість, на яку нараховуються проценти, відображається в балансі за їхньою теперішньою вартістю.
 Визначення теперішньої вартості залежить від виду заборгованості та умов її погашення.
Зобов'язання (обов'язок чи відповідальність діяти певним чином) визнаються лише тоді, коли актив 
отриманий, або коли підприємство має безвідмовну угоду придбати актив. Зобов'язання визнається, якщо 
його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у 
майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає 
погашенню, або за такою заборгованістю минув строк позовної давності, то його сума включається до 
складу іншого операційного доходу звітного періоду на рахунку «Дохiд вiд списання кредиторської 
заборгованості». Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за 
їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов'язання. 
Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.
Резерви на додаткове пенсійне забезпечення, на виконання гарантійних зобов'язань, на реструктуризацію, 
на виконання зобов'язань за обтяжливими контрактами не створюються. Резерви на оплату майбутніх 
відпусток працівників створюються  згідно норм Інструкції N 291 від 30.11.99р. У бухгалтерському обліку 
створення резерву відпусток відображаються за кредитом субрахунку 471 в кореспонденції з дебетом 
рахунків обліку витрат, 92, 93, 94 в залежності від місця роботи співробітників підприємства. Лист 
Мінфіну від 24.05.2007 р. № 31-34000-10-10-10654.
Витрати майбутніх періодів не створюються. До складу доходів майбутніх періодів включаються суми 
доходів, нарахованих на протязі поточного чи попередніх звітних періодів, які будуть визначені в 
наступних звітних періодах. Класифікація затрат на виробництво проводиться згідно МСФЗ. Витрати не 
пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються в собівартість реалізованої продукції, є витратами 
звітного періоду. Класифікацію адміністративних витрат і витрат на збут здійснюється згідно з МСФЗ. По 
кожному контрагенту ведеться облік у розрізі договорів (рахунків). Тривалість операційного циклу - до 
підписання актів виконаних робіт, але не більше одного календарного року. Відстрочені податкові активи 
та відстрочені податкові зобов'язання не відображати. Тимчасові різниці з податку на прибуток не 
відображаються. Нарахування податку на прибуток у фінансовій звітності відображається  у тому періоді, 
за який складається фінансова звітність.

Основним видом дiяльностi на даний час є консультування з питань страхування, розробка умов та Правил 
страхування. А також Агентська дiяльнiсть в сферi страхування.

Станом на 31.12.12 року в балансi Товариства облiковується незначна кiлькiсть об'єктiв основних засобiв за
 первiсною вартiстю 13 тис.грн., що були придбанi наприкiнцi звiтного року. Облiк основних засобiв 
ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО №7 "Основнi засоби".

Товариство використовує власнi основнi засоби для виконання виробничої дiяльностi. Придбанi наприкiнцi
 2009 року без зносу. Термiни використання машин та обладнання - 5-8 рокiв. Товариство користується на 
таких умовах: використання основних засобiв здiйснюється за цiльовим призначенням для господарської 
дiяльностi. Первiсна вартiсть основних засобiв – 13 тис.грн.. були введенi в експлуатацiю наприкiнцi 2009 
року. Знос нараховувався. Утримання активiв здiйснюється господарським способом. Знаходяться за 
мiсцезнаходженням Товариства у вiдповiдностi до реєстрацiйних документiв. Особливостей по 
екологiчним питанням, якi б позначились на використаннi активiв пiдприємств не спостерiгається. 
Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення та вдосконалення основних засобiв, 
характер та причини планiв, суми видаткiв, метод опису фiнансування, прогнознi данi , очiкуване 
зростання потужностей - вiдсутнi.

Недосконалiсть податкової системи.

Виплат штрафних санкцiй за 2013 році не було.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 
порушення законодавства

Значних правочинів протягом звітного періоду не було.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,
 афілійованими особами
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Полiтика щодо фiнансування дiяльностi емiтентом не проводилась.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Договори (контракти) за звiтний перiод були виконанi в установленi термiни.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Політика щодо досліджень та розробок не проводилась.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Товариство не виступає стороною в будь-яких судових справах.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або 
його посадові особи

д/н
Інша інформація

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік  не розглядалась.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

© SMA 362918032013 р. 
30.04.2014 15:34



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 початок 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

10 10 0 0 10 10
0 0 0 0 0 0

10 10 0 0 10 10
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

10 10 0 0 10 10
Опис: Терміни використання машин та обладнання – 5-8 років. Товариство користується на таких умовах: 
використання основних засобів здійснюється за цільовим призначенням для господарської діяльності. Первісна 
вартість основних засобів на початок звітного періоду  13 тис.грн.. знос 3 тис. грн.. Первісна вартість на кінець 
звітного періоду 13 тис. грн., знос 3 тис. грн.
Утримання активів здійснюється господарським способом. Знаходяться за місцезнаходженням Товариства у 
відповідності до реєстраційних документів. Особливостей по екологічним питанням, які б позначились на 
використанні активів підприємств не спостерігається. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення
 та вдосконалення основних засобів, характер та причини планів, суми видатків, метод опису фінансування, прогнозні
 дані , очікуване зростання потужностей – відсутні.
Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: не було.

1.Виробничого призначення:
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби
  інші
2.Невиробничого призначення: 
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби
  інші
Усього

0 0 0 0 0 0
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
Статутний капітал (тис. грн)

40071
30000

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих 
активів  акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 10071 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 10071 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 1033 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1033 
тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 30000

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

31033
30000
30000
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

3. Інформація про зобов’язання емітента

0
0

Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X
X

X
X

X
X

0

0

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

9
0

21
30

Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

0Кредити банку
у тому числі:

X
 

X X
   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому числі
 за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: Емітент не має зобов’язань за кожним кредитом, за кожним випуском облігацій, за іпотечними цінними 
паперами, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), за сертифікатами ФОН та за 
фінансовими інвестиціями в корпоративні права.
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Дата 
виникнення

 події

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних Комісії

Вид інформації

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом періоду

1 2 3
28.02.2013 01.03.2013 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій
07.03.2013 21.03.2013 Відомості про проведення загальних зборів

25.03.2013 27.03.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

08.04.2013 10.04.2013 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що 
перевищує 25 відсотків статутного капіталу

30.04.2013 07.05.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2011 1 0
2012 1 0
2013 1 0

X

д/н

X

X

д/н

Позачергові збори в 2013 році не скликались.

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1
2
3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери

Інше (запишіть)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю)?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

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

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація

Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні

X

 Так  Ні 
X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X
X
X
X

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

3
0
0
0
0
0

X
X

X
д/н

ні

X
д/н

X
X
X

д/н

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків  акцій
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

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

Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)

(осіб) 

 Так

X

Ні

 Так Ні
X
X
X

 Так Ні
X

X
X

1Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років?

д/нІнше (запишіть)
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X

д/н

так, створено ревізійну 
комісію

1

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

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? __________

 Так Ні

X

X

X

1

так
так
так

так

так

так

так

так

так

так
так

так
так

ні
ні
ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні
ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні
ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні
ні

ні
ні

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?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу

 

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)
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)
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X
X
X

X

д/н

ні

ні

ні

ні
ні

ні

так

так

так

ні
ні

ні

ні

ні

ні

ні
ні

ні

ні

ні

ні

так
так

ні

ні

ні

ні

ні
ні

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
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
Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотками та 
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів 
управління товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

 

 Так Ні

X

X
X

так

X

X
д/н

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?

Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні)

 Так Ні
X
X

X

 Так Ні
X
X
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д/н

X
д/н

X

д/н

ні

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому 
році?

Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились 
Інше (запишіть)

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

З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

 Так Ні
X
X
X

 Так Ні
X
X
X
X

 Так Ні
X

X
X
X
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

д/н

X

ні

д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох 
років?

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори 
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)  
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

яким органом 
управління прийнятий:

д/нукажіть яким чином 
його оприлюднено:

ні

 Так 
X
X
X
X
X

 Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

ніЧи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) 

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.
д/н

;

;
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2013 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2014.01.01

36291803

8038000000

66.22

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕСВІТ"

Діяльність страхових агентів і брокерів

Адреса, 
телефон

вул.Автозаводська, буд.54/19, літера «А», 5 поверх, м. Київ, Оболонський, 04114, 044 390-08-88

КОДИ

ОБОЛОНСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 4

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

0 0
0 0

10 10
13 13
3 3

7766 16838
23252 23252

0 0

0 0
0 0

31029 40101

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи
1001
1002
1005
1010
1011
1012

1030
1035
1040

1060
1065

1095

    первісна вартість
    накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
    первісна вартість
    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0
0 0
0 0

1020
1021
1022

Довгострокові біологічні активи
    первісна вартість довгострокових біологічних активів
    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

1 1
1 1

0 01015
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016
    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

12 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5 0

1 0

1 0
0 0

18 0
0 0

31047 40101

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

1130
1135
1136
1140
1145
1155

1165

1167
1170

1195
1200

1300

Запаси
    Виробничі запаси
    Незавершене виробництво
    Готова продукція
    Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами
    з бюджетом
        у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі
Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

0 01166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах
0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань
0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат
0 01183    резервах незароблених премій
0 01184    інших страхових резервах
0 01190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

1500
1505

1520

1595

1600
1605
1610

1615

1695

30000 30000

0 0
939 972

0 0
0 0

49 51
45 9048
0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

14 30

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
    Емісійний дохід
    Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями
    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4
 

 

 

  

  

  

1495 31033 40071Усього за розділом I

1510
1515

0 0
0 0

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви
1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1525 0 0Цільове фінансування
1526 0 0    Благодійна допомога
1530 0 0Страхові резерви
1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань
1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат
1533 0 0    резерв незароблених премій
1534 0 0    інші страхові резерви
1535 0 0Інвестиційні контракти
1540 0 0Призовий фонд
1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 2 9    розрахунками з бюджетом
1621 2 9        у тому числі з податку на прибуток
1625 0 0    розрахунками зі страхування
1630 2 0    розрахунками з оплати праці
1635 0 0Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1660 8 8Поточні забезпечення
1665 0 0Доходи майбутніх періодів
1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1690 2 13Інші поточні зобов’язання

( )
( )

( )
( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Антонова Надія Василівна

Ткач Сергій Петрович

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: д/н

1700

1800
1900

0 0

0 0
31047 40101

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття
    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1 2 3 4
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2014.01.01
КОДИ

36291803
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕСВІТ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 2013 рік

2220
Дохід від участі в капіталі

226 196
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

226 196

0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

204 0
0 0

37 173
0 0

0 0

0 23

15 0

9071 24

0 0
0 0
1 7
0 0

9055 40

За 
аналогічний
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
    Премії підписані, валова сума 2011
    Премії, передані у перестрахування 2012
    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

0 02200
0 0Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )
( () )
( () )

( () )
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9046 35

0 0

0 0
77 67
28 25
0 0

136 81
241 173

120000000 120000000
120000000 120000000

0,08 0
0,08 0

0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: д/н

(9) (5)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Антонова Надія Василівна

Ткач Сергій Петрович

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємст 2415
Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 0
0 0
0 0

9046 35

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

За 
аналогічний
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2014.01.01
КОДИ

36291803
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕСВІТ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік

234 174

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0
0 0

0 1

65 55

34 16

0
10

0 0
0 0

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006
3010

3015

3025

3035
3040
3045
3050

3095

3105

3115

3117
3118

3140
3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

0

0
32

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

0 03020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

105 893100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

32 273110Відрахувань на соціальні заходи

2 63116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

03135Витрачання на оплату авансів 0

5 14

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик
4 23190Інші витрачання

(1) 03195Чистий рух коштів від операційної діяльності

0 03205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів
0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
0 03200Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
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Примітки: д/н

Антонова Надія Василівна

Ткач Сергій Петрович

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами
0 03275Витрачання на надання позик
0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці
0 03290Інші платежі
0 03295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

0 03260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
0 03340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

0 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
0 03300Надходження від:

Власного капіталу

0 03350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 03360Витрачання на сплату відсотків
0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах
0 03390Інші платежі
0 03395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

(1) 03400Чистий рух грошових коштів за звітний період
1 13405Залишок коштів на початок року
0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
0 13415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
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2014.01.01
КОДИ

36291803
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕСВІТ"

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

30000 0

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-
ваний 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010
4090

4100

4200

4205

4210
4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок
Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

30000 04095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 
прибуток 
(непокри-
тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10
939 49

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

939 49

0 0

0 2

45 0

0
(8) 0

9046 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

37 0

0 0

(2) 0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

31033

(8)

9046

0

0

0

0

0

31025

0

0

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0
0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0
0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0
0 04114Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних підприємств
0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: д/н

Антонова Надія Василівна

Ткач Сергій Петрович

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

0 0
30000 0

4220

4240

4260

4270

4280
4290

4295
4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

0
0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

33 0

0 0

0 0

0 0

0
0

33 2
972 51

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

(33) 0

0 0

0 0

0 0

0
0

9011 0
9048 0

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

9046
40071

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки 
щодо розкриття інформації до фінансової звітності за 2013 рік
Публічного акціонерного товариство «ВСЕСВІТ»
Код ЄДРПОУ 36291803

Керуючись МСФЗ та роз’ясненнями Міністерства фінансів України, зокрема листом Мінфіну від 
11.01.2012 р. № 31-08410-06-5/607 та спільним листом Національного банку України, 
Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011 №12-
208/1757-14830/31-08410-06-5/30523/04/4-07/702,  Публічне акціонерне товариство «ВСЕСВІТ» 
складено баланс станом на 31.12.2013, звіт про фінансові результати за 2013 рік, звіт про рух 
грошових коштів за 2013 рік, звіт про власний капітал за 2013 рік. Впродовж 2013 року 
Товариством були проведені заходи щодо приведення  показників у відповідність до вимог 
МСФЗ. Тому станом на 31.12.2013 року звітність достовірно відображає фінансове становище 
Компанії на кінець звітного року. Перше застосування МСФЗ 01.01.2011 року.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА

Публічне акціонерне товариство «ВСЕСВІТ»  в 2013 році очолював директор. Компанія 
регулярно інформувала Наглядову Раду Раду про процеси, що відбуваються в Компанії і надавала 
всі необхідні пояснення.
Керівництво відповідає за ведення бухгалтерського обліку, відображення в бухгалтерському 
обліку угод відповідно до регулюючих нормам бухгалтерського обліку, за збереження активів 
Компанії, а також за запобігання шахрайства й інших нечесних дій.
Керівництво відповідає за складання річного звіту Компанії за 2013 рік, у якому відображається 
діяльність за період з 01січня 2013 року до 31 грудня 2013 року. 
Річний звіт Компанії складений, ґрунтуючись на обміркованих рішеннях і припущеннях 
керівництва.
Керівництво підтверджує дотримання вимог законодавства України й підготовку фінансової 
звітності відповідно до принципу безперервності діяльності.
Керівництву не відомі які-небудь важливі події після звітної дати, які не були б відображені в 
даному звіті і які могли б вплинути на подальшу діяльність Страховика й оцінку річного звіту.

ПРО КОМПАНІЮ
Відповідно до Статуту, метою діяльності ПАТ «ВСЕСВІТ» є одержання прибутку шляхом 
ведення статутної діяльності, визначених чинним законодавством України. Предметом діяльності
 Товариства є:
 -проведення актуарних розрахунків, актуарного аудиту;
 -надання консультаційних послуг пов’язаних із страховою діяльністю, агентська діяльність;
 -розробка типових умов страхування, проведення експертизи договорів страхування укладених 
замовником;
 -надання консультацій з питань діючого законодавства України в сфері страхування;
 -здійснення маркетингових досліджень на замовлення українських та іноземних фізичних та 
юридичних осіб щодо українського ринку та українських виробників, проведення семінарів, 
конференцій тощо з питань практики бізнесу, маркетингу, консалтингу та правових питань 
підприємництва;
 -
Місцезнаходження : 04114, м. Київ, вулиця Автозаводська, 54/19 А, 5-й поверх.
Номери контактних телефонів, факсів : (044) 39-00-888
АКЦІОНЕРИ
Станом на 31.12.2013 р. серед власників, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій є 
юридична особа, резидент України – ПАТ «СК Мир», Код за ЄДРПОУ  19209435 -55,1092%, 
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ПрАТ «СК «Мега – Поліс»», Код за ЄДРПОУ -30860173 – 19,9833%

НАГЛЯДОВА РАДА

Членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки обрано наступних осіб:
 -Бабко Володимир Ленідович;
 -Лазарєва Сергія Володимировича;
 -Сергєєву Тетяну Антонівну.
Обрані члени Наглядової ради Товариства вступили в свої повноваження з 15 травня 2012 року 
включно.
Підстава – рішення прийняте на загальних зборах акціонерів від 27.04.2012 року.
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН СТРАХОВИКА
Склад виконавчого органу Товариства на 2013 рік. Диретором обрано Антонову Надію Василівну 
з 01 травня 2013 року. 
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
 
Фінансова звітність також відповідає законодавчим нормам, що діють на дату надання звітності.

ФУНКЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА І ВАЛЮТА ЗВІТНОСТІ

Фінансова звітність складена в гривнях, які є грошовою одиницею України, а також є 
функціональною валютою Компанії. 
ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Звітний період містить у собі 12 місяців з 1 січня до 31 грудня 2013 року.

ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ

У фінансовій звітності активи й зобов'язання враховуються по історичній вартості за винятком 
наступних статей, відбитих по справедливій вартості. Фінансові інвестиції обліковуються по 
справедливій вартості.

ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВОНІСТЬ    

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання 
підприємством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити. В балансі 
дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги, визнавати по історичній вартості. 

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ
КЛАСИФІКАЦІЯ
Фінансовими інструментами, що облікуються по справедливій вартості є фінансові активи або 
зобов'язання, які придбані для цілей продажу або викупу найближчим часом; або які є частиною 
портфеля певних фінансових інструментів, якими управляють спільно, і для яких існують докази 
недавньої короткострокової реалізації на біржі; або ті, які після первісного визнання визначені 
підприємством по справедливій вартості. До них відносяться групи фінансових активів, оцінених 
по справедливій вартості через прибуток або збиток, які управляються, і їхня ефективність 
оцінена на основі справедливій вартості, відповідно до інвестиційної політики Компанії й 
інформації про групу внутрішньо. 
Активи для продажу є фінансовими активами, класифікуємі як наявні для продажу, або 
утримувані до закінчення строку, а також дебіторська заборгованость. Наявні для продажу 
інструменти містять у собі короткострокові або довгострокові вкладення у певні і цінні папери, 
акції. У даній категорії, як правило, відображаються фінансові активи, утримувані протягом 
невизначеного строку, які можуть бути продані через зменшення ліквідності, а також у результаті 
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коливань процентних ставок, валютних курсів і цін на акції.
Фінансові інструменти, утримувані до закінчення строку, є фінансовими активами з фіксованими 
або визначними платежами й фіксованим строком, які Компанія зобовязана утримувати до строку
 погашення. 
Дебіторська заборгованість являє собою фінансові активи з фіксованими або визначними 
платежами, що не котируються на ринку активів. Позики й дебіторська заборгованість містять у 
собі кредити, термінові депозити в банках і інших дебіторів і відображаються у фінансовій 
звітності. У даній категорії враховуються дебітори в операціях зі страхування.

ВИЗНАННЯ І ПРИПИНЕННЯ ВИЗНАННЯ
Фінансовий інструмент виззнається в момент переходу активу у власність Компанії. Фінансові 
активи, придбані в результаті систематичних угод купівлі або продажу, враховуються в звітності 
при одержанні фінансового активу. Облік фінансових активів припиняється при закінченні прав 
на одержання грошового потоку від відповідного фінансового активу або при передачі 
Компанією всіх зв'язаних ризиків і вигоди. Облік фінансових зобов'язань припиняється при 
їхньому погашенні, наприклад, при виплаті, скасуванні або закінченні строку зобов'язань.

ВИЗНАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ АКТИВІВ
Справедлива вартість активів і зобов'язань відображає суму, на яку можливий обмін активів або 
виконання зобов'язань між добре інформованими, зацікавленими й фінансово-незалежними 
особами.
Справедливу вартість фінансових інструментів, по яким є коритровки на ринку активів, 
визначають по біржовим повідмленням. У тому випадку, якщо фінансові інструменти не присутні
 на ринку, то для розрахунків слушної вартості використовується модель дисконтування 
грошового потоку або інші моделі, які використовуються на ринку. Застосовуючи метод 
дисконтування грошового потоку, за базу для розрахунків прогнозованого грошового потоку 
беруться розрахунки керівництва, і застосовується дисконтна ставка, яка відповідає фінансовому 
інструменту зі схожими строками й умовами договору. При застосуванні цінової моделі, беруться 
ринкові дані на певну дату внесення в баланс. Для визначення справедливої вартості похідних 
фінансових інструментів, які не проходять котирування на біржах, береться сума, яку Компанія 
одержала або заплатила б, беручи до уваги стан ринку на даний період і кредитоспроможність 
сторін.
Справедлива вартість для вісх фінансових інструментів, віднесених по справедливій вартості, 
була визначена на основі ринкової ціни  підтвердженням є біржові повідомлення.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

 Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство 
отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути 
достовірно визначена. До основних засобів відносяться матеріальні активи, які підприємство 
утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, 
здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних 
функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або 
операційного циклу, якщо він довший за рік). 
Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за історичною 
вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.Амортизація основних 
засобів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для 
кожного об'єкта основних засобів. 
Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів не розраховується і з метою амортизації 
приймається рівною нулю.

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

КОМПЮТЕРНІ ПРОГРАМИ

Комп'ютерні програми капіталізуються. Вони враховуються за собівартістю, що включає вартість 
придбання й установки, за винятком накопиченого зношування й збитків від знецінення. 
Амортизація нематеріальних активів розраховується відповідно до лінійного методу.
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ГРОШОВІ КОШТИ ІХ ЕКВІВАЛЕНТИ
Звіт про про рух грошових на поточному рахунку. Звіт про рух грошових коштів складений за 
прямим методом.

ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ 
Компанія піддається фінансовим ризикам через операцій з фінансовими інструментами. 
Фінансові ризики включають ринковий ризик, який включає ціну, процентну ставку й валютні 
ризики, кредитний ризик і ризик ліквідності. Нижче перебуває опис кожного із цих ризиків і 
короткий опис методів, які Компанія застосовує для керування ними. Вплив цих ризиків виникає 
в процесі звичайної діяльності Компанії.
 •Ринковий ризик: Зміни на ринку можуть суттєво вплинути на активи/зобов'язання Компанії, 
інвестиції можуть знецінитися, а прибутковість активів поменшатися. Ринковий ризик включає 
ризик процентної ставки, ціновий ризик капіталу й валютний ризик;
 •Кредитний ризик: Компанія може зазнати збитків у випадку невиконання фінансових 
зобов'язань.
 •Ризик втрати ліквідності: При певних несприятливих обставинах, з метою погашення 
зобов'язань, Компанія буде змушена продати свої активи по більш низькій ціні, чим їхня 
справедлива вартість.

 
ВИРОБНИЧІ ЗИЗИКИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ 

Завданням Компанії є надання своїм клієнтам високоякісного обслуговування. Найбільш 
істотним виробничим ризиком, що ставлять під погрозу наявність сервісу високого класу, 
уважається відсутність кваліфікованого й компетентного персоналу. Компанія проводить роботу 
щодо підвищення квлвфікаційного рівня персоналу. Плинність кадрів на рівні фахівців середньої 
ланки і виконавців нижчої ланки досить низька. Співробітникам також надається щоденна 
інформаційна підтримка.
На думку керівництва Компанії, мінімізований ризик того, що її співробітник може навмисно або 
ненавмисно вплинути на технічний результат страхового продукту, установивши невиправдано 
низькі ціни або надавши невиправдано високі знижки. Співробітники повинні керуватись 
методологією Компанії при розрахунках ціни страхового продукту. Відхилення від методології 
необхідні, якщо цього вимагає ситуація на страховому ринку. Відхилення обов'язково 
узгоджуються з вищим керівництвом Компанії. Діюча політика знижок визначена правлінням 
Компанії, і відхилення від неї не допускаються.

       Директор                      Н.В. Антонова

      Головний бухгалтер             С.П. Ткач
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків - 
фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, виданого Аудиторською 
палатою України
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

Приватне підприємство "Аудиторська фірма 
"УКРФІНАНСАУДИТ"

24089565

м. Київ, вул. Лейпцизька,  2/37 кв.4

1610 30.03.2001

,  ,  

Текст аудиторського висновку (звіту)
     АУДИТОРСЬКА  ФІРМА
 УКРФІНАНСАУДИТ
        

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 1610 від 30.03.2001р.
 Дійсне до 27.01.2016р.Тел./факс  +38(044)227-19-00

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

Щодо фінансової звітності 
 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ВСЕСВІТ” 

Станом на 31.12.2013 року.
Київ 2014

Керівництву ПАТ «Всесвіт»
Національні комісії з цінних паперів та фондового ринку

А. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ВСЕСВІТ» (код ЄДРПОУ 36291803; 
місцезнаходження: 04114 м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19, літера «А», поверх 5; дата державної реєстрації 
22.12.2008.),із:

 -Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року; 
 -звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2013рік,, 
 -звіт про рух грошових коштів за 2013рік,; 
 -звіт про власний капітал за 2013рік, 
 -стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток,

      включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ під час 
першого застосування МСФЗ (надалі разом – «перша  фінансова звітність за МСФЗ»). 

  Основні відомості про емітента

  Повна назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   «ВСЕСВІТ» 
 Код ЄДРПОУ36291803

 Місцезнаходження04114 м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19, літера «А», поверх 5
 Дата державної реєстрації22.12.2008
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 Дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію21.04.2010
 Місце проведення державної реєстраціїОболонська районна у місті Києві державна адміністрація 

 Номер запису в ЄДР про зміну свідоцтва про державну реєстрацію
1 069 105 0004 024285

 Дата та номер останньої реєстрації дійНова редакція Статуту від 26.05.2011 року

 Організаційно - правова формаакціонерне товариство
 Телефон/факс594-94-00

 Види діяльності за КВЕД 201066.22 Діяльність страхових агентів і брокерів (основний)
66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
70.22  Консультування з питань комерційної діяльності й керування
73.20 Дослідження конюктури  ринку та виявлення громадської думки
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

 Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Реєстраційний № 90/10/1/10 від 21.05.2010р.
 Відомості про умови договору на проведення аудитуДоговір № 1001/2-ДК від 10.01.2014р.

 Період, яким охоплено проведення аудитуЗ 01.01.2013р. по 31.12.2013р.
 Дата початку проведення аудиту10.01.2014р.

 Дата закінчення14.03.2014р.
 Місце проведення аудитум. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19, літера «А», поверх 5

Обсяг перевірки

Обсяг перевірки встановлюється відповідно до Міжнародних стандартів  контролю якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті в Україні в якості Національних стандартів аудиту (Рішення 
АПУ № 229/7 від 31.03.2011р.), зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової 
звітності», МСА 800 «Особливі міркування – аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних 
основ спеціального призначення»,  МСА  705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 
«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», а також МСА – 720, 240. 
Враховано вимоги Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125-ХІІ, з внесеними змінами 
та доповненнями, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 
996-ХІУ, з внесеними змінами та доповненнями. 
- Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій 
місцевої позики), які затверджені Рішенням ДКЦПФР  29.09.2011 N 1360, та зареєстровані в Міністерстві юстиції 
України 28.11. 2011 р. за             N 1358/20096;
- Роз’яснення від 03.04.2012р., затверджені  рішенням № 3 НКЦПФР «Про порядок застосування Вимог до 
аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої 
позики), затверджених рішенням Комісії від 29.09.2011 № 1360»;
- Порядку складання звітних даних страховика, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг України № 39 від 03.02.2004р., з внесеним змінами та доповненнями;

- Інформаційного повідомлення, щодо запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та складання 
аудиторських висновків (звітів), які подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг, при розкритті інформації фінансовими установами, затвердженого Розпорядженням 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №2316 від 20.11.2012р.

Відповідальність сторін
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал ПАТ «ВСЕСВІТ» несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї фінансової 
звітності у відповідності до чинного законодавства України та Міжнародних стандартів фінансової звітності, 
тлумачень Комітету по роз’ясненням міжнародної фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який 
управлінський персонал визнає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить 
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а 
також облікових політик, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
   
Відповідальність аудитора.
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської 
перевірки. Ми провели аудиторську перевірку на основі прийнятих стандартів аудиту та етики Міжнародної 
федерації бухгалтерів в якості Національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних 
вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові 
звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та 
розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка
 ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючі оцінку цих ризиків, 
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення 
фінансових звітів, 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 
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відповідності використання облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським 
персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

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

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних активів, яка проводилась перед складанням фінансової звітності за 
2013 рік, оскільки ця дата передувала часу нашого призначення аудиторами Товариства. З урахуванням такого 
обмеження висловлення думки щодо достовірності наявності матеріальних цінностей базувалось виключно на 
підставі бухгалтерських регістрів.

Умовно-позитивна думка аудитора
На нашу думку, за винятком питання, про яке йдеться у попередньому параграфі  «Підстава для висловлення умовно-
позитивної думки», перша фінансова звітність за МСФЗ відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий 
стан Публічного акціонерного товариства «ВСЕСВІТ» станом на 31грудня 2013 р., його фінансові результати і рух 
грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до МСФЗ.

Характеристика концептуальної основи фінансової звітності ПАТ у 2013 році
Як показав аналіз, концептуальною основою першої фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2013 р., є 
бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ,
 допущення, прийняті управлінським персоналом під час складання фінансової звітності за попередній період, щодо 
стандартів та інтерпретацій, які, як очікувалось, мають набрати чинності, і політик, які,  будуть прийняті на дату 
підготовки управлінським персоналом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ  станом на 31.12.2013 
р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів 
згідно МСБО 1.

Як концептуальну основу складання фінансової звітності з 01.01.2012 року Товариством використовуються 
Міжнародні стандарти фінансової звітності 
(МСФЗ).                                                                                                                                    У 2012 році Товариством 
здійснено трансформацію порівняльної  фінансової звітності, складеної за національними П(С)БО, у звітність, формат
 і зміст якої відповідає вимогам МСФЗ.
Фінансову звітність за попередній період – за 2012 рік – було складено з метою формування інформації, яка 
призначена для  використання її як порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ 
станом на 31.12.2013 р. 

Першу фінансову звітність за МСФЗ складено управлінським персоналом із використанням концептуальної основи 
загального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування
 МСФЗ».
Враховуючи особливості складання першої фінансової звітності за МСФЗ , а саме: вимоги регулюючих органів 
(зокрема, Міністерства фінансів України)  щодо формату фінансових звітів за 2013 рік (за національним  П(С)БО 1) і 
певну невідповідність такого формату вимогам МСБО 1, вважаємо, що застосовна концептуальна основа першої 
фінансової звітності ПАТ за МСФЗ - за 2013 рік -  є концептуальною основою загального призначення (достовірного 
подання).

 Розкриття інформації у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік в ПАТ “ВСЕСВІТ” (далі - Товариство) ведеться по журнально-ордерній формі, та, в цілому, 
відповідає Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність  в Україні" від 16.07.1999 року № 996-
ХIV, з внесеними змінами та доповненнями, та використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, згідно Наказу Міністерства фінансів 
України № 291 від 31.11.1999 року, в редакції Наказу МФУ № 1591 від 09.12.2011р.
 
Наказ про облікову політику в Товаристві в 2013-му році № ВС-05/-ОП від «05» січня 2013-го року. Зміни до 
облікової політики на протязі звітного періоду не вносились.

Розкриття інформації за видами активів
Необоротні активи, станом на 31.12.2013р. представлені в вигляді  нематеріальних активів, основних засобів та 
довгострокових фінансових інвестицій. 

Облік основних засобів 
Розподіл на групи (класи) об’єктів основних засобів організовано згідно із вимогами МСБО 16  «Основні засоби». 
Метод нарахування амортизації – прямолінійний. 
Термін корисного використання для кожного з об’єктів  встановлено комісією підприємства під час визнання об’єкта 
як активу, і зазначено у Акті введення в експлуатацію. 
Склад та структура Зареєстрованого капіталу
Для забезпечення діяльності  ПАТ “ВСЕСВІТ створено Статутний капітал,  розмір якого становить  30 000 000,00 
(Тридцять мільйонів гривень 00 копійок).
Статутний капітал Товариства поділений на 120000000 (сто двадцять мільйонів) штук простих іменних акцій, 
номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п’ять  копійок) кожна.
Статутний капітал сформовано та сплачено відповідно до діючого законодавства.
 
Визначення власного капіталу
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Визначення власного капіталу, його структури та призначення здійснюється підприємством  відповідно до діючого 
законодавства України.

Разом  власний капітал, на кінець звітного періоду, становить – 40071 тис. грн., що складається:
 -зареєстрований капітал – 30000 тис.  грн., сплачено в повному обсязі.
 -Додатковий каптал –   972 тис. грн.
 -резервний капітал  –   51 тис. грн.
 -нерозподілений прибуток  – 9048  тис. грн.

Дані показники в бухгалтерських регістрах підприємства співпадають з даними балансу.

Розкриття інформації про забезпечення наступних витрат і платежів
Поточні зобов’язання в балансі підприємства відображаються за сумою погашення та представлені в вигляді поточної
 кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, поточних забезпечень, та інших поточних зобов’язань

Б. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Цей розділ аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) підготовлено відповідно до Вимог до 
аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої 
позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360

Вартість чистих активів Товариства
Згідно розрахунку вартості чистих активів Товариства станом на 31.12.2013р., вартість чистих активів становить – 
40071 тис. грн. 
Чисті активи більше скоригованого Статутного капіталу.  
Висновок: Вартість чистих активів Товариства більша від Статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155  Цивільного 
кодексу України дотримуються.

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, станом на кінець дня 31 грудня 2013-го року, що підлягала 
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з 
фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять 
перевірену аудитором фінансову звітність") не виявлено.

В звітному періоді Товариством не було здійснено виконання значного правочину (10 і більше відсотків вартості 
активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). 

Аудиторами здійснено ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності"). 
Суттєвих викривлень в фінансовій звітності за 2013-й рік не виявлено.

Корпоративне управління, в тому числі стан внутрішнього аудиту в Товаристві, в цілому, відповідають Закону 
України "Про акціонерні товариства".

 Інформація за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На протязі звітного періоду ПАТ “ВСЕСВІТ” подавало особливу інформацію в вигляді відомостей про зміну 
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, повідомлення про проведення загальних 
зборів, відомостей про зміну складу посадових осіб емітента та відомостей про прийняття рішення про розміщення 
цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.
Дана інформація розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР від 28.02.2013р., 07.03.2013р., 
25.03.2013р., 08.04.2013р. та 30.04.2013р.

 Аналіз показників фінансового стану

Для розрахунку показників фінансового стану Товариства використовувались наступні джерела інформації:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2013р. (форма №1);
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік (форма №2);

Економічна, фінансова стійкість та ліквідність підприємства оцінюється системою коефіцієнтів, розроблених 
відповідно до форм звітних даних. При розрахунку коефіцієнтів використовувались:
- «Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій», 
затвердженої Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 27.06.1997 р. № 81;
- «Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій», затвердженої Наказом 
Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 23.02.1998 р. № 22.

    № п/пКоефіцієнтиФормула розрахунку20122013
  1.Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)  

 1,29-
  2.Коефіцієнт абсолютної ліквідності  

 0,07-
  3.Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії)  
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 1,01,0
  4.Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом 

 2216,61335,7
 5.Коефіцієнт

 рентабельності активів 
 0,010,25

    6Коефіцієнт дебіторської заборгованості 0,001-
  7.Коефіцієнт зворотної платоспроможності 

 0,00040,001
  8.Коефіцієнт доходності 

 0,0010,23

У формулах розрахунку використані умовні позначення:
 Ф1 – Баланс (Звіт про фінансовий стан), Ф2 – Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).
 
1. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних 
зобов’язань підприємства і показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення 
його поточних зобов'язань, станом на 31.12.2013 року вирахувати неможливо в зв’язку з відсутністю показників. 

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних 
фінансових інвестицій  до поточних зобов’язань і показує яка частина боргів підприємства може бути сплачена 
негайно. 

3. Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності або автономії) 
Коефіцієнт фінансової стійкості розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу 
підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. 
Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) Товариства  станом на 31.12.2013р. становить 1,00 , що є оптимальним 
значенням і вказує, що Товариство  має високий ступінь автономності, оскільки джерела фінансування  (загальна 
сума капіталу) на 100 % сформовані за рахунок власних коштів.

4. Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом 
Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом розраховується як співвідношення власного капіталу до 
довгострокових та поточних зобов’язань і характеризує, яка частина зобов’язань може бути покрита власним 
капіталом. Цей коефіцієнт станом на 31.12.2013 року становить 1335,7 і показує, що власний капітал Товариства в 
1335,7 рази перевищує обсяг його зобов’язань.

5. Коефіцієнт рентабельності активів
Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку або збитку підприємства до 
середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів підприємства. Станом на 
31.12.2013 року даний коефіцієнт має значення 0,25 та вказує, що Товариство ефективно використовує власні активи. 

6. Коефіцієнт дебіторської заборгованості
 Коефіцієнт дебіторської заборгованості розраховується як відношення довгострокових та поточних дебіторських 
заборгованостей до  власного капіталу підприємства. На 31.12.2013 року цей коефіцієнт становить 0 та показує, що 
дебіторські заборгованості Товариства  відсутні.

7. Коефіцієнт зворотної платоспроможності 
Коефіцієнт зворотної платоспроможності розраховується як відношення загальної суми зобов’язань до власного 
капіталу підприємства. На 31.12.2013 року він становить 0,001, знаходиться на оптимальному рівні та вказує, що 
зобов’язання Товариства менше  його власного капіталу.
8. Коефіцієнт доходності
Коефіцієнт доходності розраховується як відношення чистого прибутку  до власного капіталу підприємства. Станом 
на 31.12.2013 року він становить 0,23 та показує, що на 1 грн. власного капіталу Товариства припадає 23 коп. 
прибутку

Коефіцієнти, розраховані на базі фінансових показників звітності Товариства, знаходяться  в межах оптимальних 
значень для підприємств даної галузі. Фінансовий стан ПАТ “ВСЕСВІТ”  можна вважати стабільним.

 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
 Повна назва: Приватне підприємство "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ". 
 Код ЄДРПОУ 24089565 

 Місцезнаходження: м. Київ, вул. Лейпцизька,  2/37 кв.4
 Реєстраційні дані: ПП Аудиторська фірма "Укрфінансаудит".

Зареєстроване Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією 30.05.1996р. Свідоцтво № 1 070 120 0000 
004669 
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські 

 послуги Свідоцтво N 1610 видане Аудиторською Палатою України 30.03.2001р. за рішенням № 100 та продовжене 
до 27.01.2016р., рішення АПУ № 227/3.
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

 перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.  Свідоцтво  П 000041
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Реєстраційний номер Свідоцтва: 41 
Серія та номер Свідоцтва: П 000041
Дата видачі Свідоцтва – 12.03.2013р.
Строк дії свідоцтва – з 12.03.2013р. до 27.01.2016 р.
Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити 
аудиторські перевірки фінансових установ, видане рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання

  у сфері ринків фінансових послугРеєстраційний № 0028
Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2054 від 02.07.2013р.
Строк дії свідоцтва - до 27.01.2016 р.

 Керівник Збожинський Володимир Петрович 
 Інформація про аудитора Сертифікат аудитора серії А № 000967 виданий Аудиторською Палатою України, рішення

 № 45 від 16.05.1996р., та продовжений до 16 травня 2015 року, рішення Аудиторської палати України № 214/3 від 
29.04.2010р.

 Контактний телефон (044) 227-19-00 

"14"  брезня  2014 року.

Директор АФ 
         «Укрфінансаудит» В.П.Збожинський

 
м. Київ вул. Лейпцизька, 2/37 к. 4   
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