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ТОВ   “ АУДІТ ” 
Свідоцтво АПУ  про внесення до  реєстру суб’єктів 
аудиторської діяльності №0223 від 26.01.2001р. 

 
Україна, 65026, м. Одеса, вул. Дерибасівська, 8, тел. (0482) 37-14-35, 724-89-25 

 
 
 
 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ   «МОНОМАХ», що складена 
відповідно до облікових політик що базуються на 

вимогах МСФЗ станом на 31.12.2012року. 
 
 

 Адресат:      керивництву  та найвищому управлінському персоналу приватного 
акціонерного товариства «Страхова компанія «Мономах».  

    
 
 
 
Ми провели аудит попередньої фінансової звітності ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО „СТРАХОВА КОМПАНІЯ „МОНОМАХ” (Код ЄДРПОУ:   19363702; 
Місцезнаходження : 65045, м.Одеса, вул. Троїцька,48; дата державної реєстрації-
24.11.1993 р.) що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та 
відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за 
рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової 
політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з 
попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом – «попередня фінансова 
звітність»). 
      
Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із 
використанням описаної у примітці концептуальної основи спеціального призначення, що 
ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування 
МСФЗ». 
 
Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде 
використана  для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової 
звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які 
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будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при 
складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. 
 
 
Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність 
 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової 
звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, 
описаною в примітці . Управлінський персонал також несе відповідальність за такий 
внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання 
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або 
помилки. 
 
Відповідальність аудитора 
 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності 
на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до 
Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних 
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 
попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 
 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить 
від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої 
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, 
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом 
господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських 
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також 
оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, 
виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої 
фінансової звітності.  
 
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення 
нашої думки.  
 
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: 
Як зазначено в примітках до фінансової звітності, фінансові інструменти обліковуються у 
фінансовій звітності за історичною собівартістю, Товариство не формувало резерв під 
знецінення фінансових інструментів та активів, аудитори не мали можливості оцінити 
ефект такого впливу на фінансову звітність в цілому, також в зв’язку з невідповідністю 
структури та форми фінансової звітності вимогам МСБО 1. Звертаємо увагу на те, що 
фінансова звітність складена з урахуванням норм МСФЗ, які застосовуються на 
початковій стадії підготовки цієї звітності щодо звітних періодів, починаючи з 
01.01.2012р. , таким чином Товариство станом на 31.12.2012р. знаходиться у стані 
переходу на МСФЗ, і ця обставина дає підстави для ствердження про те, що  показники 
фінансової звітності на 31.12.2012р. не в повній мірі відповідають вимогам МСФЗ станом 
на кінець періоду, за який вперше складатиметься фінансова звітність за МСФЗ- на 
31.12.2013р. 
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Висновок 
 
Умовно-позитивна думка 
 
На нашу думку, попередня фінансова звітність станом на 31.12.2012 р. та за рік, що 
закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до 
концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці , включаючи 
припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як 
очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть 
прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет 
фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. 
 
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання 
 
Ми звертаємо увагу на Примітку , яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні 
залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік  під час 
складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 
31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за 
МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про 
фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти 
про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх 
приміток, що вимагається МСФЗ)., може забезпечити достовірне відображення 
фінансового стану ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ „МОНОМАХ”, результатів його операційної діяльності та руху грошових 
коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання. 
 
Попередню фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
„СТРАХОВА КОМПАНІЯ „МОНОМАХ” було складено в процесі зміни концептуальної 
основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Публічного 
акціонерного товариства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
„СТРАХОВА КОМПАНІЯ „МОНОМАХ” може бути не прийнятною для інших цілей. 
 
 
Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено 
відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та 
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг. 

 
 

Основні відомості про  аудиторську фірму: 
 Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДІТ»                                             
Номер  і  дата видачі  свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм і  аудиторів, 
виданого аудиторською палатою  України : Свідоцтво АПУ о внесенні  у реєстр суб’єктів 
аудиторскої діяльності № 0223 від 26.01.2001р., дійсне до 26.01.2016р. 
Свідоцтво №0276 АПУ про відповідність системи контролю якості, видане рішенням 
АПУ 27.09.2012р. №257/4. 
Ідентифікаційний код за ЕДРПОУ -19042828. 
Юридична та фактична адреса: 65026, Одеська обл., м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 8  
Е-mail :audit-m@te.net.ua , сайт : www.audit-m.com.ua 
Місцезнаходження : 65026, Одеська обл., місто Одеса , вул. Дерибасівська, буд. 8  
Телефони:  (0482)  37-14-35, 724-89-25 
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Дата  и  номер договору  на  проведення аудиту: №7 від 14.01.2013р. 
Дата початку проведення аудиту: 14.01.2013р. 
Дата закінчення проведення аудиту: 12.04.2013р. 
 
Аудит проведено: 
  - аудитором Мазуренко М.П. сертифікат аудитора серії А № 001303, виданий рішенням 
Аудиторської палати України 27.05.94 р., дійсний до 27.05.2013 р. Свідоцтво ДФПУ про 
внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових 
установ № 000053 від 24.05.2004р., дійсне до 27.05.2013 р. 
 - аудитором Бойко С.А. сертифікат серії А № 004522, виданий  АПУ  23.02.2001р., 
дійсний до 23.02.2015р, Свідоцтво ДФПУ про внесення до реєстру аудиторів , які можуть 
проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 001288 від 15.02.2007р., дійсне 
до 23.02.2015 р. 
 

 

АУДИТОР      
      к.е.н.,  доцент  ОДЕУ 
      сертифікат серії  А 
      N 001303 виданий АПУ 
               27.05.98р.                                                                           М.П. МАЗУРЕНКО 
                      
 АУДИТОР                                                                                                                                                                
      сертифікат серії  А 
      N 004522 виданий АПУ 
              23.02.01г.                                                                            С.А. БОЙКО 
 
 
 
 Дата видачі висновку :19  квітня 2013р. 
 
 
місто Одеса , вул. Дерибасівська, буд. 8  
 
 
 
 
 
 

 


