
Титульний аркуш

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"САЛАМАНДРА"

Проміжна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Генеральний директор Маленко Роман Ігоревич

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

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

за          квартал              року3 2019
I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Адреса електронної пошти

21870998
Короленко, 21, м. Дніпро, 36000

+380567265414, 3701896
corporate@idim.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

30.10.2019

№ д/н
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

7. Найменування, ідентифікаційний 
код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер 
свідоцтва про включення до Реєстру 
осіб, уповноважених надавати 
інформаційні послуги на фондовому 
ринку, особи, яка здійснює 
оприлюднення регульованої 
інформації від імені учасника 
фондового ринку

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, 
DR/00001/APA

Повідомлення розміщено на  
власному веб-сайті учасника 
фондового ринку

https://www.salamandra.ua/assets/emitent/promizhna_3_kvartal_2
019.pdf

(адреса сторінки)
30.10.2019

(дата)
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Зміст
1. Основні відомості про емітента.

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.

3. Інформація про посадових осіб емітента.

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

3) інформація про собівартість реалізованої продукції.

5. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента;

2) інформація про облігації емітента;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента.

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.

7. Інформація щодо корпоративного секретаря.

8. Інформація про вчинення значних правочинів.

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у 
вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює 
заінтересованість.
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність 
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та 
інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 
передано іншій особі.
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

12. Інформація про конвертацію цінних паперів.

13. Інформація про заміну управителя.

14. Інформація про керуючого іпотекою.

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим 
іпотечним боргом. 
17. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі 
іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних 
активів до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 
боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

© SMA3 кв. 2019 р.



22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).

24. Проміжний звіт керівництва.

25. Твердження щодо проміжної інформації.

26. Примітки.

 1.«Інформація щодо посади корпоративного секретаря» - посада корпоративного секретаря в штатному розкладі не 
  передбачена. 2.«Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом» - не випускалися. 3.«Інформація про похідні 

 цінні папери емітента» - не випускалися. 4.«Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів 
продукції» та «Інформація про собівартість реалізованої продукції» - не надається, у зв’язку з тим, що емітент не 
займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та 
розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 5.       «Інформація про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» - правочини, 

 щодо яких є заінтересованість за звітний період не укладалися. 6.«Інформація про забезпечення випуску боргових 
 цінних паперів» - такі цінні папери не емітувалися. 7.«Інформація про конвертацію цінних паперів» - конвертація не 

  здійснювалася. 8.«Інформація про заміну управителя» - інформація відсутня. 9.«Інформація про керуючого 
  іпотекою» - інформація відсутня. 10.«Інформація про трансформацію» - інформація відсутня. 11.«Інформація про 

зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом» - інформація 
  відсутня. 12.«Інформація про іпотечне покриття» - інформація відсутня. 13.«Фінансова звітність складена за 

 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 14.«Звіт про стан об’єкта нерухомості» - не розкривається, у 
звязку з тим, що ПрАТ «СК «САЛАМАНДРА» не емітентом цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань 

 за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва.  15.Проміжна фінансова 
звітність не було перевірена аудитором (аудиторською фірмою) станом на дату складання. 16. "Інформація про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" - значні правочини за звітний період не 
укладалися. 17. "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність 
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація 
про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" - 
жодні обмеження відсутні.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САЛАМАНДРА"
ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

65.12

65.20

66.21

Код за КВЕДНайменування виду діяльності
Інші види страхування, крім страхування життя

Оцінювання ризиків та завданої шкоди

Перестрахування

3. Територія (область) Днiпропетровська
18.11.1994

37631520,00

2. Дата проведення державної реєстрації

4. Статутний капітал (грн)

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

05. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

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

   677. Середня кількість працівників (осіб)

 9. Органи управління підприємства:   Загальні збори – вищий орган управління;
Наглядова рада;
Дирекція
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник 

– фізична особа; найменування, якщо 
засновник – юридична особа

Ідентифікаційний код 
юридичної особи, 
якщо засновник – 
юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник – 
юридична особа

 Репетій Олена Валеріївна д/нд/н

Афанасов Олег Володимирович д/нд/н

Гончарова Олена Сергіївна д/нд/н

Жиденко Олена Вікторівна д/нд/н
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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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МТБ БАНК"

328168

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МТБ БАНК"

328168

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

26506433581

26507433581840

Засновники: Якщо кількість фізичних осіб - 
засновників емітента перевищує двадцять, 
зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

Маленко Роман Ігоревич д/нд/н

Парфененко Олена Михайлівна д/нд/н

Сиротенко Сергій Павлович д/нд/н

Фідзіна Тарас Валерійович д/нд/н

Хоменко Олена Григорівна д/нд/н

Шамрай Оксана Анатоліївна д/нд/н

Явтушенко Юрій Олексійович д/нд/н
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IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії Дата 

видачі
Орган державної влади, що 

видав ліцензію
Дата 

закінчення
 дії 

ліцензії

1 2 3 4 5
Страхування кредитів (у 
тому числі 
відповідальності 
позичальника за 
непогашення кредиту)

АВ № 584871 24.05.2005 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцнзія безстрокова, 
переоформлена 15.03.2016
Страхування 
відповідальності 
суб`єктів перевезення 
небезпечних вантажів на 
випадок настання 
негативних наслідків при 
перевезенні небезпечних 
вантажів

№ б/н 04.08.2005 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова, 
переоформлена 15.03.2016
Страхування цивільної 
відповідальності 
суб`єктів 
господарювання за 
шкоду, яку може бути 
заподіяно пожежами та 
аваріями на об`єктах 
підвищеної небезпеки, 
включаючи 
пожежовибухонебезпечні 
об`єкти

№ б/н 21.02.2006 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова, 
переоформлена 15.03.2016
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1 2 3 4 5
Страхування фінансових 
ризиків

АВ № 584880 26.10.2006 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова, 
переоформлена 15.03.2016
Страхування вантажів та 
багажу (вантажобагажу)

АВ № 584867 27.02.2007 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: строк дії ліцензії безстроковий
Страхування майна [крім 
залізничного, наземного, 
повітряного, водного 
транспорту (морського 
внутрішнього та інших 
видів водного 
транспорту), вантажів та 
багажу (вантажобагажу)]

АВ № 584872 27.02.2007 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: строк дії ліцензії безстроковий, 
ліцензія була переоформлена 15.03.2016
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1 2 3 4 5
Страхування від 
нещасних випадків

АВ № 584876 27.02.2007 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова, 
переоформлена 15.03.2016
Особисте страхування від 
нещасних випадків на 
транспорті

АВ № 584877 27.02.2007 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова, 
переоформлена 25.08.2011
Страхування здоров`я на 
випадок хвороби

АВ № 584870 27.02.2007 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова, 
переоформлена 15.03.2016
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1 2 3 4 5
Страхування наземного 
транспорту (крім 
залізничного)

АВ № 584874 28.04.2007 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: строк дії ліцензії безстроковий, 
ліцензія переоформлена 15.03.2016 року
Особисте страхування 
працівників відомчої 
(крім тих, які працюють в 
установах і організаціях, 
що фінансуються з 
державного бюджету 
України) та сільської 
пожежної охорони і 
членів добровільних 
пожежних дружин 
(команд)

№ б/н 04.09.2007 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова, 
переоформлена 15.03.2016
Страхування від 
вогневих ризиків та 
ризиків стихійних явищ

АВ № 398274 05.06.2008 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова, 
переофорлена 15.03.2016
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1 2 3 4 5
Медичне страхування 
(безперервне страхування 
здоров`я)

АВ № 584873 05.06.2008 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: строк дії ліцензії безстроковий, 
ліцензія була переофорлмена 15.03.2016
Страхування 
відповідальності перед 
третіми особами [крім 
цивільної 
відповідальності 
власників наземного 
транспорту, 
відповідальності 
власників повітряного 
транспорту, 
відповідальності 
власників водного 

АВ № 584878 05.06.2008 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: строк дії ліцензії безстроковий
Страхування цивільно-
правової 
відповідальності 
власників наземних 
транспортних засобів

АВ № 360394 06.09.2009 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: строк дії ліцензії на види 
діяльності «Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів», дія якої закінчилася 05.09.2010.

05.09.2010
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1 2 3 4 5
Страхування цивільно-
правової 
відповідальності 
власників наземних 
транспортних засобів

№ б/н 07.10.2010 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова, 
переоформлена 15.03.2016
Медичне страхування № б/н 16.11.2012 Національна комісія, що 

здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова, 
переоформлена 15.03.2016
Страхування предмета 
іпотеки від ризиків 
випадкового знищення, 
випадкового 
пошкодження або 
псування

№ б/н 16.11.2012 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова, 
переоформлена 15.03.2016
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1 2 3 4 5
Страхування цивільної 
відповідальності 
громадян України, що 
мають у власності чи 
іншому законному 
володінні зброю, за 
шкоду, яка може бути 
заподіяна третій особі 
або її майну внаслідок 
володіння, зберігання чи 
використання цієї зброї

№б/н 16.11.2012 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова, 
переоформлена 15.03.2016
Страхування цивільної 
відповідальності 
власників наземного 
транспорту (включаючи 
відповідальність 
перевізника)

№ б/н 05.04.2016 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова
Страхування виданих 
гарантій (порук) та 
прийнятих гарантій

№б/н 05.04.2016 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: лцензія безстрокова
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1 2 3 4 5
Страхування водного 
транспорту (морського 
внутрішнього та інших 
видів водного 
транспорту)

№б/н 05.04.2016 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова
Страхування інвестицій №б/н 07.07.2016 Національна комісія, що 

здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова
Страхування медичних 
витрат

№б/н 07.07.2016 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова
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Страхування 
сільськогосподарської 
продукції

№б/н 07.07.2016 Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова

© SMA 218709983 кв. 2019



V. Інформація про посадових осіб емітента
Член Наглядової ради

Гончарова Олена Сергіївна

1988
вища

7

ПрАТ «СК «САЛАМАНДРА», 21870998, фахівець відділу з управління взаємовідносинами 
з клієнтами

1. Посада*.
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.
5. Освіта**.
6. Стаж роботи (років)**.
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

8. Опис:  Загальний стаж: 7 років. Обіймає посаду: Член Наглядової ради ПрАТ «СК 
«САЛМАНДРА», код ЄДРПОУ 21870998, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., 
місто Дніпро, вулиця Короленко, будинок 21.

Член Наглядової ради

Парфененко Олена Михайлівна

1987
Вища

10

ПрАТ "СК "Саламандра-Україна", 13934129, Начальник  Департаменту страхування 
фізичних осіб, спеціаліст  відділу по управлінню взаємовідносинами з клієнтами

1. Посада*.
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.
5. Освіта**.
6. Стаж роботи (років)**.
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

8. Опис:  Загальний стаж: 10 років. Обіймає посаду: Член Наглядової ради ПрАТ «СК 
«САЛАМАНДРА», код ЄДРПОУ 21870998, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., 
місто Дніпро, вулиця Короленко, будинок 21.

Генеральний директор

Маленко Роман Ігоревич

1979
вища

15

ПрАТ «СК «Саламандра-Україна», 13934129, Голова Правління

1. Посада*.
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.
5. Освіта**.
6. Стаж роботи (років)**.
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

8. Опис:  Загальний стаж: 15 років 6 місяців. Обіймає посаду: Генеральний директор ПрАТ «СК 
«САЛАМАНДРА», код ЄДРПОУ 21870998, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., 
місто Дніпро, вулиця Короленко, будинок 21.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Директор зі страхування та розвитку

Пиж Надія Михайлівна

1980
вища

16

ПРАТ  «СТ «Іллічівське", 25186738, Перший заступник директора зі страхування та 
розвитку

1. Посада*.
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.
5. Освіта**.
6. Стаж роботи (років)**.
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

8. Опис:  Загальний стаж: 16 років. Обіймає посаду: Директор зі страхування та розвитку ПрАТ 
«СК «САЛАМАНДРА», код ЄДРПОУ 21870998, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська 
обл., місто Дніпро, вулиця Короленко, будинок 21.
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Види зобов‘язань Дата виникнення Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за корис-
тування коштами 
(відсоток річних)

Дата 
погашення

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

9392
9392

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

X
X

X
X

X
X

0

0

за векселями (усього):

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

X

X

X

X

X

X

0
0
0

61391

Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

51999Кредити 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: д/н

 Поновлювальна кредитна лінія 27.06.2018 15250 22,5 03.06.2020

Інші зобов'язання та забезпечення 36749 0

Зобов'язання за цінними паперами 9392 0
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VII. Відомості про цінні папери емітента

Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску

Найменування органу, 
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний ідентифі-

каційний 
номер

Тип цінного 
папера

Форма 
існування та 

форма випуску

Номі-
нальна 

вартість 
(грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

1. Інформація про випуски акцій емітента

Частка у 
статутному
 капіталі (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.12.2010 №1152/1/10 Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку
UA4000109524 240,00 156798 37631520,00 100

Опис: д/н

Акція проста 
бездокументарна 
іменна

Бездокументарні 
іменні
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Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск

Облігації 
(відсоткові, 

цільові, 
дисконтні)

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість у 
випуску 

(шт.)

Форма існування 
та форма випуску

Загальна 
номінальна 

вартість (грн)

Процентна 
ставка (у 
відсотках)

Термін 
виплати 

процентів

2. Інформація про облігації емітента
Дата 

погашення 
облігацій

Сума 
виплаченого 
процентного 

доходу у 
звітному періоді 

(грн)

Міжна-
родний 

ідентифі-
каційний 

номер
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13124

25.07.2011 №101/2/11 Державна 
комісія з цінних 
паперів та 
фондового 
ринку

1000,00 100000 100000000,00 100 д/н

Опис: д/н

відсоткові Бездокументарні 
іменні

0,00UA40001
25876
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.30.09.2019 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2019.10.01

21870998

1210136900

65.12

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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САЛАМАНДРА"

Інші види страхування, крім страхування життя

Адреса, 
телефон

Короленко, 21, м. Дніпро, 36000, +380567265414

КОДИ

СОБОРНИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 59

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

7347 7378
0 452

48616 48279
50924 51041
2308 2762

0 0
22530 27625

0 0

0 0
9016 13861

80462 90487

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

300 270
7647 7648

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

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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189 200
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

6432 2861

2680 6309
729 561
724 523

3 411
0 0

27819 26189

6352 168

6352 168
0 0

44846 38870
0 0

125308 129357

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

642 21711180Частка перестраховика у страхових резервах
0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань
0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат

642 21711183    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

37632 37632

0 0
17784 17784

0 0
0 0
0 0

12705 12550
0 0

0 0
0 0

0 0

31123 37835

16000 15250
0 0
0 0

4532 669

26064 23556

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 68121 67966Усього за розділом I

1510
1515

0 0
16400 9392

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 14723 28443Страхові резерви
1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань
1532 4958 4950    резерв збитків або резерв належних виплат
1533 9765 23493    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 4 5    розрахунками з бюджетом
1621 0 0        у тому числі з податку на прибуток
1625 0 0    розрахунками зі страхування
1630 0 1    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 561 987Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1660 664 1032Поточні забезпечення
1665 0 0Доходи майбутніх періодів
1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1690 4303 5612Інші поточні зобов’язання

( )
( )

( )
( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Маленко Роман Ігоревич

Гришина Світлана Іванівна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: д/н

1700

1800
1900

0 0

0 0
125308 129357

     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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2019.10.01
КОДИ

21870998
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"САЛАМАНДРА"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 9 місяців 2019 року

2220
Дохід від участі в капіталі

0 0
48831 47126
70696 54954
9666 9385

13728 (1079)
0 1368
0 0

22442 20041

0 0
0 0

8 4559
0 0

1196 1046

0 0

11942 16409
6437 6447
1749 744

0 0

0 0

3518 2046

0 0

45817 4334

3165 1645
0 0

43955 3453
0 0

2217 1556

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

8 4559Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

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

2121

0 02200
2 274Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

26389 27085Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

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

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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108 76

0 0

432 467
2473 1934
544 433
486 2396

42582 45455
46517 50685

0 0
0 0
0 0
0 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

(2109) (1480)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Маленко Роман Ігоревич

Гришина Світлана Іванівна

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 підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 0
0 0
0 0

108 76

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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ХV. Проміжний звіт керівництва

Генеральний директор «СК «САЛАМАНДРА» Маленко Роман Ігоревич від імені керівництва 
повідомляє, що впродовж звітного періоду, за який складається дана проміжна інформація 
емітента, а саме 3 квартал 2019 року, жодних важливих подій не відбулося, відсутність яких 
жодним чином не вплинуло на проміжну фінансову звітність емітента.
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ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації

Генеральний директор «СК «САЛАМАНДРА» Маленко Роман Ігоревич від імені керівництва 
повідомляє, що впродовж звітного періоду, за який складається дана проміжна інформація 
емітента, а саме 3 квартал 2019 року, жодних важливих подій не відбулося, відсутність яких 

 жодним чином не вплинуло на проміжну фінансову звітність емітента.  Примітки: 1.«Інформація 
щодо посади корпоративного секретаря» - посада корпоративного секретаря в штатному розкладі 

 не передбачена. 2.«Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом» - не випускалися. 
  3.«Інформація про похідні цінні папери емітента» - не випускалися. 4.«Інформація про обсяги 

виробництва та реалізації основних видів продукції» та «Інформація про собівартість 
реалізованої продукції» - не надається, у зв’язку з тим, що емітент не займається видами 
діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та 
розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 5. 
«Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення 
яких є заінтересованість» - правочини, щодо яких є заінтересованість за звітний період не 

 укладалися. 6.«Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів» - такі цінні 
 папери не емітувалися. 7.«Інформація про конвертацію цінних паперів» - конвертація не 

  здійснювалася. 8.«Інформація про заміну управителя» - інформація відсутня. 9.«Інформація про 
 керуючого іпотекою» - інформація відсутня. 10.«Інформація про трансформацію» - інформація 

 відсутня. 11.«Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
 консолідованим іпотечним боргом» - інформація відсутня. 12.«Інформація про іпотечне 

 покриття» - інформація відсутня. 13.«Фінансова звітність складена за положеннями 
 (стандартами) бухгалтерського обліку. 14.«Звіт про стан об’єкта нерухомості» - не розкривається, 

у звязку з тим, що ПрАТ «СК «САЛАМАНДРА» не емітентом цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) 

 житлового будівництва.  15.Проміжна фінансова звітність не було перевірена аудитором 
(аудиторською фірмою) станом на дату складання. 16. "Інформація про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення значних правочинів" - значні правочини за звітний період не 
укладалися. 17. "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на 
відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та 
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" - 
жодні обмеження відсутні.
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Зміст
1. Основні відомості про емітента.

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.

3. Інформація про посадових осіб емітента.

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

3) інформація про собівартість реалізованої продукції.

5. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента;

2) інформація про облігації емітента;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента.

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.

7. Інформація щодо корпоративного секретаря.

8. Інформація про вчинення значних правочинів.

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у 
вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює 
заінтересованість.
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність 
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та 
інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 
передано іншій особі.
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

12. Інформація про конвертацію цінних паперів.

13. Інформація про заміну управителя.

14. Інформація про керуючого іпотекою.

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим 
іпотечним боргом. 
17. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі 
іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних 
активів до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 
боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
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22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).

24. Проміжний звіт керівництва.

25. Твердження щодо проміжної інформації.

26. Примітки.

 1.«Інформація щодо посади корпоративного секретаря» - посада корпоративного секретаря в штатному розкладі не 
  передбачена. 2.«Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом» - не випускалися. 3.«Інформація про похідні 

 цінні папери емітента» - не випускалися. 4.«Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів 
продукції» та «Інформація про собівартість реалізованої продукції» - не надається, у зв’язку з тим, що емітент не 
займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та 
розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 5.       «Інформація про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» - правочини, 

 щодо яких є заінтересованість за звітний період не укладалися. 6.«Інформація про забезпечення випуску боргових 
 цінних паперів» - такі цінні папери не емітувалися. 7.«Інформація про конвертацію цінних паперів» - конвертація не 

  здійснювалася. 8.«Інформація про заміну управителя» - інформація відсутня. 9.«Інформація про керуючого 
  іпотекою» - інформація відсутня. 10.«Інформація про трансформацію» - інформація відсутня. 11.«Інформація про 

зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом» - інформація 
  відсутня. 12.«Інформація про іпотечне покриття» - інформація відсутня. 13.«Фінансова звітність складена за 

 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 14.«Звіт про стан об’єкта нерухомості» - не розкривається, у 
звязку з тим, що ПрАТ «СК «САЛАМАНДРА» не емітентом цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань 

 за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва.  15.Проміжна фінансова 
звітність не було перевірена аудитором (аудиторською фірмою) станом на дату складання. 16. "Інформація про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" - значні правочини за звітний період не 
укладалися. 17. "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність 
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація 
про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" - 
жодні обмеження відсутні.

© SMA3 кв. 2019 р.


