






















































                                                                                                    Додаток  до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» 
  Коди 
 Дата (рік, місяць, число) 31 

Підприємство       Приватне акціонерне товариство «Страхова 
компанія  «МОНОМАХ» 

за ЄДРПОУ        19363702 

Територія                           ОДЕСЬКА за КОАТУУ     5110100000 
Організаційно-правова  
форма господарювання:  Приватне  акціонерне товариство 

за КОПФГ 233 

Орган державного управління : за СПОДУ  
Вид економічної діяльності:  інші види страхування, крім         

страхування життя 
за КВЕД           65.12 

Середня кількість працівників :  11 
Одиниця виміру : тис. грн. 

   Адреса_вулиця Троїцька, буд. 48, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65045 ____ 
    Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку                                          
за міжнародними стандартами фінансової звітності V 

БАЛАНС 
На 31 грудня 201 2 р. 

Форма № 1 код за ДКУД 1801001 
 

Актив Код рядка На початок звітного 
пер
іод
у 

На кінець звітного 
пер
іод
у 

1 2 3 4 
І. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
    залишкова вартість 010 183 183 
    первісна вартість 011 183 183 
    накопичена амортизація 012          (   -   )           (   -   ) 
Незавершені капітальні інвестиції 020   -    - 
Основні засоби:    
    залишкова вартість 030 1'716 1'759 
    первісна вартість 031 2’806 2’809 
    знос 032 (1’090) (1’050) 
Довгострокові біологічні активи:    
    справедлива (залишкова) вартість 035     -     - 
    первісна вартість 036     -     - 
    накопичена амортизація 037 (   -   ) (   -   ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 040      -      - 

    інші фінансові інвестиції 045      -       -    
Довгострокова дебіторська заборгованість 050  1’112 1’013 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості 055     -     - 

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 056     -     - 
    знос інвестиційної нерухомості 057 (   -   ) (   -   ) 
Відстрочені податкові активи 060     -     - 
Гудвіл 065     -     - 
Інші необоротні активи 070     -     - 
Гудвіл при консолідації 075     -     - 
Усього за розділом І 080 3’011 2’955 
ІІ. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100  15 13 
Поточні біологічні активи 110     -     - 
Незавершене виробництво 120     -     - 
Готова продукція 130     -     - 
Товари 140     -     - 
Векселі одержані 150     -     - 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
    чиста реалізаційна вартість  160 9’792 5’410 
    первісна вартість 161 9’792 5’410 
    резерв сумнівних боргів 162 (   -   ) (   -   ) 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    



    з бюджетом  170 27 4 
    за виданими авансами 180   -  - 
    з нарахованих доходів 190   -            106 
    із внутрішніх розрахунків 200   -  - 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 53 450 
Поточні фінансові інвестиції 220   -  - 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
    в національній валюті 230 708 7’321 
    у тому числі в касі 231   -  - 
    в іноземній валюті 240 4’914 5’006 
Інші оборотні активи 250   -  - 
Усього за розділом ІІ 260 15’509 18’310 
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270   -  - 
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275   -  - 
Баланс 280 18’520 21’265 

 
Пасив Код рядка На початок звітного 

пер
іод
у  

На кінець звітного 
пер
іод
у 

1 2 3 4 
                         І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 14’040 14’040 
Пайовий капітал 310 - - 
Додатковий вкладений капітал 320 - - 
Інший додатковий капітал 330 - - 
Резервний капітал 340 773 788 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1’701 2’200 
Неоплачений капітал 360 (        -        ) (        -        ) 
Вилучений капітал 370 (         -       ) (        -         ) 
Накопичена курсова різниця 375 - - 
Усього за розділом І  380 16’514 17’028 
Частка меншості 385 - - 
                        ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 12 5 
Інші забезпечення  410 - - 
Сума страхових резервів 415 4’278 6’542 
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 3’485 6’110 
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає 

виплаті переможцям лотереї 417 - - 

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не 
забезпеченого сплатою участі у лотереї 418 - - 

Цільове фінансування   2 420 - - 
Усього за розділом ІІ 430 805 437 
                         ІІІ. Довгострокові зобов’язання    
Довгострокові кредити банків 440 - - 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 - - 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 - - 
Інші довгострокові  зобов’язання 470 - - 
Усього за розділом ІІІ 480 - - 
                           ІV. Поточні зобов’язання  - - 
Короткострокові кредити банків 500 - - 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 - - 
Векселі видані 520 - - 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1’079 1’403 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
    з одержаних авансів 540 - 2’325 
    з бюджетом 550 122 72 
    з позабюджетних платежів 560 - - 
    зі страхування 570 - - 
    з оплати праці 580 - - 
з учасниками  590 - - 
із внутрішніх розрахунків 600 - - 
 605 - - 
Інші поточні зобов’язання 610 - - 



Усього за розділом ІV 620 1’201 3’800 
                  V. Доходи майбутніх періодів 630 - - 
Баланс 640 18’520 21’265 

_______________ 
             (1) Визначається    в   порядку,   встановленому   спеціально уповноваженим  центральним  органом  виконавчої  
влади  у   галузі статистики. 

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) ___. 
 
 
Керівник                          ___________              ______Бошко Юрій Петрович_____________ 
 
Головний бухгалтер       ___________               ______Мелькова Олена Йосипівна_________ 



                              Додаток 
                                                           до Положення (стандарту) 
                                                         бухгалтерського обліку 3 

 
 Коди 

 Дата (рік, 
місяць, 
число) 

2012 12 31 
 

Підприємство  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ « МОНОМАХ» 

за ЄДРПОУ 19363702 

Територія                                     ОДЕСЬКА за КОАТУУ 5110100000 
Орган державного управління  за СПОДУ  
Організаційно-правова  
форма господарювання               Приватне акціонерне товариство 

за КОПФГ 233 

Вид економічної діяльності        інші види страхування, крім страхування                                                                     
життя               

за КВЕД 65.12 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
за міжнародними стандартами фінансової звітності      V 
Одиниця виміру : тис. грн. 

 
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

за       Рік 2012   р. 
 

                                                                             Форма № 2                    Код за ДКУД 1801003 
 

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За 
попередній 
період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 11’596 4’792 
Податок на додану вартість 015 (  -  ) (  -  ) 
Акцизний збір 020 (  -  ) (  -  ) 
 025 (  -  ) (  -  ) 
Інші вирахування з доходу 030 (  -  ) (  -  ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 035 11’596 4’792 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (10’025) (2’609) 
Валовий: 
     прибуток 

 
050 

1’571 2’183 

     збиток 055 (  -  ) (  -  ) 
Інші операційні доходи 060 79 212 
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 
 
- 

 
- 

Адміністративні витрати 070 (573) (485) 
Витрати на збут 080 ( 1 ) ( 5 ) 
Інші операційні витрати 090 (  236 ) ( 1’224 ) 
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 
 
- 

 
- 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
     прибуток 

 
100 

 
840 

 
681 

    збиток 105 (  -  ) (  -  ) 
 



Доход від участі в капіталі 110 - - 
Інші фінансові доходи 120 441 265 
Інші доходи№ 130 - - 
Фінансові витрати 140 (  1  ) (  -  ) 
Втрати від участі в капіталі 150 (  -  ) (  -  ) 
Інші витрати 160 (  -  ) (  -  ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 - - 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 
     прибуток 

 
170 

 
 

1’280 
 

 
 

946 

     збиток 175 (  -  ) (  -  ) 
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 
переоцінки необоротних  активів та групи вибуття унаслідок 
припинення діяльності 

176 
 
- 

 
- 

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок 
припинення діяльності 

177 
 

(  -  ) 
 

(  -  ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 766 652 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - - 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
     прибуток 

 
190 

 
514 

 
294 

     збиток 195 (  -  ) (  -  ) 
Надзвичайні: 
     доходи 

 
200 

 
- 

 
- 

     витрати 205 (  -  ) (  -  ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 - - 
Частка меншості 215 - - 
Чистий: 
     прибуток 220  

514 
 

294 
     збиток 225 (  -  ) (  -  ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 - - 

_______________  
            (1) З  рядка  130  графа  3  Дохід,  пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________ 

 
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 
Найменування показника Код 

рядка 
За 

звітний 
період 

За 
попередній 
період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 157 158 
Витрати на оплату праці 240 368 365 
Відрахування на соціальні заходи 250 129 129 
Амортизація 260 79 112 
Інші операційні витрати 270 10’759 3’560 
Разом 280 11’492 4’324 

 
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

 
Назва статті Код 

рядка 
За 

звітний 
період 

За 
попередній 
період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 24000 24000 



Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 24000 24000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 21,41667 12,25000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 21,41667 12,25000 
Дивіденди на одну просту акцію 340 - - 

 
 
Керівник   ____________________                      ________Бошко Юрій Петрович_________                  
 
Головний бухгалтер  ____________________                      ______Мелькова Олена Йосипівна______ 

 



Додаток 
до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 4  

 

  КОДИ 
 Дата (рік, місяць, 

число) 
2012 12 31 

Підприємство  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ « МОНОМАХ» 

за ЄДРПОУ 19363702 

Територія                              ОДЕСЬКА за КОАТУУ 5110100000 
Організаційно-правова  
форма господарювання        Приватне акціонерне товариство 

за КОПФГ 233 

Вид економічної діяльності   інші види страхування, крім страхування                                                                     
життя               

за КВЕД 65.12 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 
Одиниця виміру:                     тис. грн   

 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

 за 20 12 р. 
 

Форма №3  Код за ДКУД   1801004   
 

 
Стаття  

Код За звітний період 
За аналогічний 

період 
попереднього року 

1  2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності    
                           Надходження від:  
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  

 
010 

 
34’665 

 
20’288 

Погашення векселів одержаних  015 - - 
Покупців і замовників авансів  020 2’325 - 
Повернення авансів   030 - - 
Установ банків відсотків за поточними рахунками  035 55 43 
Бюджету податку на додану вартість  040 - - 
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів)  045 - - 

Отримання субсидій, дотацій  050 - - 
Цільового фінансування  060 - - 
Боржників неустойки (штрафів, пені)  070 - 212 
Інші надходження  080 2’023 854 
                         Витрачання на оплату:  
Товарів (робіт, послуг)  

 
090 

 
(      22’721         ) 

 
(        18’227        ) 

Авансів  095 (           -              ) (              6           ) 
Повернення авансів  100 (            -           ) (             -              ) 
Працівникам  105 (          202             ) (           192            ) 
Витрат на відрядження  110 (             8             ) (             6            ) 
Зобов'язань з податку на додану вартість  115 (            -              ) (               -           ) 
Зобов'язань з податку на прибуток  120 (           816            ) (              750         ) 
Відрахувань на соціальні заходи  125 (          142            ) (             129          ) 
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 130 (          63              ) (              65           ) 



платежів)  
Цільових внесків  140 (           -               ) (              -            ) 
Інші витрачання  145 (           8’755       ) (          1’055         ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  150 6’361 967 
Рух коштів від надзвичайних подій  160 - - 
Чистий рух коштів від операційної діяльності  170 6’361 967 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності     
Реалізація:     
     фінансових інвестицій  180 - - 
     необоротних активів  190 - - 
     майнових комплексів  200 - - 
Отримані:     
     відсотки  210 310 - 
     дивіденди  220 - - 
Інші надходження  230 - - 
Придбання:     
     фінансових інвестицій  240 (           -               ) (             -            ) 
     необоротних активів  250 (           -               ) (             -            ) 
     майнових комплексів  260 (           -               ) (             -            ) 
Інші платежі  270 (           -               ) (             -            ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  280 310 - 
Рух коштів від надзвичайних подій  290 - - 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  300 310 - 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності     
Надходження власного капіталу  310 - - 
Отримані позики  320 - - 
Інші надходження  330 - - 
Погашення позик  340 (           -               ) (             -            ) 
Сплачені дивіденди  350 (           -               ) (             -            ) 
Інші платежі  360 (           -               ) (             -            ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  370 - - 
Рух коштів від надзвичайних подій  380 - - 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності  390 - - 
Чистий рух коштів за звітний період  400 6’671 967 
Залишок коштів на початок року  410 5’622 4’683 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  420 34 (28) 
Залишок коштів на кінець року  430 12’327 5’622 

   

Керівник        ___________________                      ________Бошко Юрій Петрович_________                 

 

Головний бухгалтер    ________________                      ______Мелькова Олена Йосипівна______ 

 

 

 

 



 

 



  Додаток 
до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 5 

 
 Коди 

 Дата (рік, місяць, 
число) 

 
2012 

 
12 

 
31 

Підприємство  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
« МОНОМАХ» 

за ЄДРПОУ 19363702 

Територія":                             ОДЕСЬКА за КОАТУУ 5110100000 
Орган державного управління:  за СПОДУ  
Організаційно-правова  
форма господарювання:    Приватне акціонерне товариство 

за КОПФГ 233 

Вид економічної діяльності: інші види страхування, крім          
страхування    життя                                                                 

за КВЕД 65.12 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
за міжнародними стандартами фінансової звітності      V 
Одиниця виміру : тис. грн. 

 
Звіт про власний капітал 

за       Рік 2012   р. 
Форма № 4 код за ДКУД 1801005 

 
Стаття Код Статут-

ний 
капітал 

Пайовий 
капіл 

Додатко- 
вий 

вкладений 
капітал 

Інший 
додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіле-
ний прибу-

ток 

Неопла-
чений капітал 

Вилучений 
капітал 

Накопиче
на 

курсова 
різниця 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1 11 
Залишок на 
початок року 010 14’040 - - 1’065 773 636 - - - 16’514 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

 
020 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(1’065) 

 
- 

 
1’065 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Виправлення 
помилок 030  

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Інші зміни 
040  

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



Скоригований 
залишок на 
початок року 

050 
 

14’040 
 
- 

 
- 

 
- 

 
773 

 
1’701 

 
- 

 
- 

 
- 

 
16’514 

Переоцінка 
активів: 
Дооцінка 
основних засобів 

 
060 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
- 

Уцінка основних 
засобів 070 (   -   ) (   -   ) (   -   ) (   -   ) (   -   ) (   -   ) (   -   ) (   -   ) (   -   ) (   -   ) 

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва 080 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
- 

Уцінка 
незаверше-ного 
будівництва 

090 
 
(   -   ) 

 
(   -   ) 

 
(   -   ) 

 
(   -   ) 

 
(   -   ) 

 
(   -   ) 

 
(   -   ) 

 
(   -   ) 

 
(   -   ) 

 
(   -   ) 

Дооцінка немате-
ріальних активів 100 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

Уцінка немате-
ріальних активів 110  

(   -   ) 
 
(   -   ) 

 
(   -   ) 

 
(   -   ) 

 
(   -   ) 

 
(   -   ) 

 
(   -   ) 

 
(   -   ) 

 
(   -   ) 

 
(   -   ) 

Використання до-
оцінки 
необоротних 
активів 

120 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

130 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
514 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
514 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

 
140 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
(   -   ) 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
(   -   ) 

Спрямування 
прибутку до 
статутного 
капіталу 

150 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(   -   ) 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

Відрахування до 
Резервного 160  

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
15 

 
(   15   ) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



капіталу  
Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства 

170 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

180 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

190 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

Сума чистого 
при-бутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) фондів  

200 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

210 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

220 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

230 
 
(   -   ) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
(   -   ) 

Вилучення частки 
в капіталі 240 

 
(   -   ) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
(   -   ) 

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

250 
 
(   -   ) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
(   -   ) 



Інші зміни в 
капіталі: 
Списання 
невідшкодованих 
збитків 

 
 

260 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
(   -   ) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
(   -  ) 

Безкоштовно 
отримані активи 270 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

Інші зміни 
280 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

Разом змін в 
капіталі 290 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
15 

 
499 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
514 

Залишок на 
кінець року 300 

14’040  
- 

 
- 

 
- 

788 2’200  
- 

 
- 
 

 
- 

17’028 

 
 
 
Керівник        ___________________                      ________Бошко Юрій Петрович_________                  
 
Головний бухгалтер         ________________                      ______Мелькова Олена Йосипівна______ 
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  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ МОНОМАХ» 
 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 
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        ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ МОНОМАХ» 
 

   Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 

Інформація про Компанію 

  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОНОМАХ» 

Акціонерне товариство 

вул. Троїцька  б.48, м. Одеса, Україна, 65045 

01/01/2012-31/12/2012 

  
Найменування (ПІБ) 

акціонера 
Частка в 

статутному 
капіталі 

Сума 
внеску 
/тис .грн./ 

Кількість акцій 
/шт/ 

1 
ТОВ “С.М.Т.-ЛТД”, м. 
Одеса, вул. Успенська, 21 

32,5 % 4563,0 7800 

2 
Євтіхевич Юрій 
Володимирович - громадянин 
України 

32,5%            4563,0 7800 

3 
Бошко Юрій Петрович - 
громадянин України 

32,5 %              4563,0 7800 

4 
Мелькова Олена Йосипівна - 
громадянка України 

   2,5%   351,0  600 

 
                                  Ліцензії на право здійснення діяльності: 
•Ліцензія серії АВ за № 546548 від 09.07.10р.на право здійснювати страхову діяльність у формі 
обов’язкового: страхування відповідальності суб’єктів  перевезення небезпечних вантажів на 
випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів. 
Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії – 09.07.2010р. №1790-пл 
.Строк дії ліцензії –з 27.10.2005 року безстроковий. Дата видачі ліцензії –09.07.2010р. 
•Ліцензія серії АВ №546553 від 09.07.10 р. на право здійснювати страхову діяльність у формі 
обов’язкового: - страхування цивільної відповідальності  суб’єктів господарювання за шкоду, яку 
може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежі вибухонебезпечні  об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може привести до 
аварії екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру. 
Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії – 09.07.2010р. №1790-пл  
Строк дії ліцензії –з 07.03.2006 року безстроковий.    Дата видачі ліцензії –09.07.2010р 
•Ліцензія серії АВ  №546547  від 09.07.10 р. у формі добровільного : - страхування наземного 
транспорту ( крім залізничного). 
Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії – 09.07.2010р. №1790-пл 
Строк дії ліцензії –з 29.03.2007 року безстроковий. Дата видачі ліцензії –09.07.2010 р.  
•Ліцензія серії АВ  №546549  від 09.07.10 р. у формі добровільного : - страхування від нещасних 
випадків. 
Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії – 09.07.2010р. №1790-пл 
Строк дії ліцензії –з 29.03.2007 року безстроковий.    Дата видачі ліцензії –09.07.2010р.  
•Ліцензія серії АВ  №546551 від 09.07.10 р.  у формі добровільного : страхування 
відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного 
транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників 
водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника). 

 

Назва компанії 

Організаційно-правова 
форма компанії 

Адреса 

Звітний рік 
Інформація про 
акціонерів: 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ МОНОМАХ» 
 
     Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 
 
 
Строк дії ліцензії –з 29.03.2007 року безстроковий.    Дата видачі ліцензії –09.07.2010р.  
•Ліцензія серії АВ  №546546 від 09.07.10 р.  у формі добровільного : страхування майна (крім 
залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших 
видів водного транспорту) , вантажів та багажу (вантажобагажу). 
Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії – 09.07.2010р. №1790-пл 
Строк дії ліцензії –з 29.03.2007 року безстроковий.    Дата видачі ліцензії –09.07.2010р.  
•Ліцензія серії АВ  №546545  від 09.07.10 р. у формі добровільного : страхування від вогневих 
ризиків стихійних явищ. 
Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії – 09.07.2010р. №1790-пл 
Строк дії ліцензії –з 29.03.2007 року безстроковий.    Дата видачі ліцензії –09.07.2010р.  
•Ліцензія серії АВ  №546552 від 09.07.10р. у формі добровільного : страхування фінансових 
ризиків. 
Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії – 09.07.2010р. №1790-пл 
Строк дії ліцензії –з 29.03.2007 року безстроковий.    Дата видачі ліцензії –04.04.2007р.  
•Ліцензія серії АВ  №546554 від 09.07.10 р. у формі добровільного : вантажів та багажу 
(вантажобагажу).  
Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії – 09.07.2010р. №1790-пл 
Строк дії ліцензії –з 29.03.2007 року безстроковий.    Дата видачі ліцензії –09.07.2010 р.  
•Ліцензія серії АВ  №546555 від 09.07.10р.  у формі добровільного :страхування водного 
транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту). 
Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії – 09.07.2010р. №1790-пл  
Строк дії ліцензії –з 29.03.2007 року безстроковий.    Дата видачі ліцензії –09.07.2010р.  
•Ліцензія серії АВ №546544 від 09.07.10р. у формі добровільного: страхування цивільної 
відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника). 
Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії – 09.07.2010р. №1790-пл  
Строк дії ліцензії –з 29.03.2007 року безстроковий.    Дата видачі ліцензії –09.07.2010р.  
•Ліцензія серії АВ  №546543 від 09.07.10 р.  у формі добровільного : страхування 
відповідальності власників водного транспорту(включаючи відповідальність перевізника). 
Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії – 09.07.2010р. №1790-пл 
Строк дії ліцензії –з 29.03.2007 року безстроковий.    Дата видачі ліцензії –09.07.2010р.  
•Ліцензія серії АВ №546550  від 09.07.10 у формі обов’язкового: особисте страхування від 
нещасних випадків на транспорті. 
Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії – 09.07.2010р. №1790-пл 
Строк дії ліцензії –з 29.03.2007 року безстроковий.    Дата видачі ліцензії –09.07.2010р.  
•Ліцензія серії АВ за № 584771 від 21.07.11р.на право здійснювати страхову діяльність у формі 
обов’язкового: страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового 
пошкодження або псування. Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії – 08.07.2011р. 
№2188-лр 
.Строк дії ліцензії –з 21.07.2011 року безстроковий. Дата видачі ліцензії –01.08.2011р. 

На 31 грудня 2012 року членами Керівництва Компанії були: 

Керівництво Компанії 
ПІБ Посада Дата призначення 

Бошко Юрій Петрович Голова Правління 01.01.1996 

Мелькова Олена Йосипівна 
Фінансовий директор з 
виконанням обов’язків 
головного бухгалтера 

14.04.1994 

Євтіхевич Юрій Володимирович  
Заступник Голови Правління 15.04.2002 
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Заява про відповідальність керівництва 
 

Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОНОМАХ».  

Фінансова звітність достовірно відображає фінансове положення Компанії  станом на 
31 грудня 2012 року, результати її господарської діяльності і потоки грошових коштів за 2012 
рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).  

Керівництво підтверджує, що відповідна облікова політика була послідовно 
застосована. В ході підготовки фінансової звітності Компанії були зроблені справедливі 
судження та оцінки. Керівництво також підтверждує, що фінансова звітність Компанії була 
підготовлена на основі принципу безперервності діяльності. 

Керівництво Компанії несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку 
належним чином, за вживання розумних заходів для захисту активів Компанії, а також за 
запобігання та виявлення шахрайства і інших порушень. Воно також несе відповідальність за 
діяльність Компанії відповідно до законодавства України. 

Бошко Юрій Петрович  Мелькова Олена Йосипівна 
Голова Правління  Головний бухгалтер 

11 Лютого  2013 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ МОНОМАХ» 
 
     Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 
 
 

Звіт про совокупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 
Одиния вимірювання: тис. грн. 

 2012 р. 2011р. 
 

Зароблені премії   
Підписані премії   
Премії, що підписані, брутто 22258 19466 
Доля перестраховиків у преміях, що підписані (19810) (17070) 

Премії, що підписані, нетто 2448 2396 
Зміни в технічних резервах незароблених 
премій та непередбачених ризиків 

  

Зміни, брутто 2779 3944 
Доля перестраховиків (2625) (2477) 

Зміни в технічних резервах незароблених 
премій та непередбачених ризиків, нетто 

154 1467 

Зароблені премії, нетто                   2602 3863 
Прийняті зобов'язання по страхових  
відшкодуваннях, нетто 

  

Сплачені страхові відшкодування, нетто   
Страхові відшкодуванні (8759) (982) 
Витрати  на врегулювання збитків (6) (8) 
Відшкодовані збитки - - 
Доля перестраховиків у страхових 
відшкодуваннях 

8651 841 

Доля перестраховиків у страхових 
відшкодуваннях у відшкодованих збитків 

- - 

Сплачені страхові відшкодування, нетто (114) (149) 
Зміни в технічних резервах збитків   
Зміни, брутто (110) (265) 
Зміна долі перестраховиків 1410 150 

Зміни в технічних резервах збитків, нетто (9) (215) 
Прийняті зобов'язання по страхових  
відшкодуваннях, нетто 

(123) (364) 

Операційні витрати/доходи   
Аквізиційні витрати (283) (659) 
Агентський дохід 27 38 
Адміністративні витрати (573) (485) 

Операційні витрати, нетто (1) (4) 
Інші технічні витрати, нетто (867) (695) 
Інвестиційні доходи, нетто 441 265 
Інші витрати, нетто (237) (1225) 

Прибуток до оподаткування 1280 946 
Витрати на податок на прибуток (766) (652) 

Прибуток за рік, нетто 514 294 
Інші сукупні доходи - - 

Разом сукупний дохід за рік 514 294 
 
 

Керівництво Компанії затверджує  для публікації дану фінансову звітність від 11 
лютого 2013  року. Фінансова звітність підписується від імені Керівництва Компанії 
наступними особами: 

 

 

 
Бошко Юрій Петрович  Мелькова Олена Йосипівна 
Голова Правління  Головний бухгалтер 

11 Лютого  2013 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ МОНОМАХ» 

     Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 

Звіт про фінансовий стан за рік, що закінчився31 грудня 2012 року 
 

Одиния вимірювання: тис. грн.

 
31 грудня 

2012 
31 грудня 

2011 
1 січня 
2011 

 

Активи     
Основні засоби 
Нематериальні активи 

 1759 
183 

1716 
183 

1840 
171 

Фінансові вкладення     

Депозити в банках  8959 3257 3201 
Разом фінансові активи  8959 3257 3201 

Дебіторська заборгованість 
Дебіторська заборгованість за операціями 
прямого страхування 
Дебиторская задолженность по операциям 
перестрахования 
Прочая дебиторская задолженность, 
в т.ч. долгосрочная 

Разом дебіторська заборгованість 

Інші  Активи/запаси / 

Грошові кошти та їх еквіваленти   
Відкладені  податкові  активи  
Активи  за  договорами  перестрахування  
Частка  перестраховиків  в  технічних  резервах 
незароблених премій  
Частка  перестраховиків  в  технічних  резервах 
збитків  
Разом  активи  

 

 
 
 

 
 

5410 

 
 

9792 

 
 

10540 

 - - - 

 1573 
1013 

1192 
1112 

1249 
1210 

 
 6983 10984 11789 

 
 
 

 
13 

 
15 

 
30 

 
 

 
3368 

 
2365 

 
1473 

 - - - 

    
 6074 3485 5962 

 36 - - 

                   27375                       22005                  24466 
 

 
Керівництво Компанії затверджує  для публікації дану фінансову звітність від 11 лютого 
2013 року.  
Фінансова звітність підписується від імені Керівництва Компанії наступними особами: 

 

 

 

 

 

 
Бошко Юрій Петрович  Мелькова Олена Йосипівна 
Голова Правління Головний бухгалтер 

11 Лютого  2013 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ МОНОМАХ» 

     Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 

Звіт про фінансовий стан за рік, що закінчився 

31 грудня 2012 року 
 
Одиния вимірювання: тис. грн. 

    

Капітал и обов’язки  31 грудня 31 грудня 1 січня 

  2012 2011 2011 

Капітал     

Акціонерний капітал  14040 14040 14040 

Резервний капітал  788 773 751 

Нерозподілений прибуток  2200 1701 1443 

Разом капітал  17028 16514 16234 
 

Обов’язки  

Технічні резерви 
      Технічні резерви незароблених  премій 

Технічні резерви збитків 
 

Разом технічні резерви 

Кредиторська заборгованість 
Кредиторська заборгованість за прямим страхуванням 

Кредиторська заборгованість за операціями 
перестрахування 

Заборгованість за поточним податком на прибуток 

Інша кредиторська заборгованість 
 

Разом кредиторська заборгованість 

Резерв невикористаних відпусток 

 
 6497 4063 8007 

 45 215 - 

 6542 4278 8007 

  
 
 

2325 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 1386 1061 - 

 72 122 220 

 17 18 5 
 

 3800 1201 225 

 
 

 
Разом обов’язки 

Разом капітал та обов’язки  

3805 

27375 
1213 

22005 

225 

24466

 
 
 
Керівництво Компанії затверджує  для публікації дану фінансову звітність від 11 лютого 2013  
року.  
Фінансова звітність підписується від імені Керівництва Компанії наступними особами: 

 

 

 
Бошко Юрій Петрович  Мелькова Олена Йосипівна 
Голова Правління Головний бухгалтер 

11 Лютого  2013 

12 5 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ МОНОМАХ» 
 
     Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 
 
Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 
31 грудня 2012 року  
 
Одиния вимірювання: тис. грн. 
 

 2012 2011 

Надходження від:   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 34665 20268 

Погашення векселів одержаних   

Покупців і замовників авансів 2325  

Повернення авансів    

Установ банків відсотків за поточними рахунками 55 43 

Бюджету податку на додану вартість   

Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)   

Отримання субсидій, дотацій   

Цільового фінансування   

Боржників неустойки (штрафів, пені)  212 

Інші надходження 2023 854 

Витрачання на оплату:   

Товарів (робіт, послуг) (22719) (18227) 

Авансів  (6) 

Повернення авансів (                      ) (                      ) 

Працівникам (202) (192) 

Витрат на відрядження (8) (6) 

Зобов’язань з податку на додану вартість (                      ) (                      ) 

Зобов’язань з податку на прибуток (816) (750) 

Відрахувань на соціальні заходи (142) (129) 

Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) (63) (65) 

Цільових внесків (                      ) (                      ) 

Інші витрачання (8755) (1055) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 6361 967 

Рух коштів від надзвичайних подій   

Чистий рух коштів від операційної діяльності 6361 967 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Реалізація:   

            фінансових інвестицій   

            необоротних активів 
  

            майнових комплексів 
  

Отримані:    

            відсотки 310  

            дивіденди   

Інші надходження   

Придбання:   

            фінансових інвестицій (                      ) (                      ) 
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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ МОНОМАХ» 
 

     Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 
            

необоротних активів 

 майнових комплексів   

Інші платежі (                      ) (                      ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 310  

Рух коштів від надзвичайних подій   

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 310  

Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження власного капіталу   

Отримані позики   

Інші надходження   

Погашення позик (                      ) (                      ) 

Сплачені дивіденди (                      ) (                      ) 

Інші платежі (                      ) (                      ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій   

Рух коштів від надзвичайних подій   

Чистий рух коштів від фінансової діяльності   

Чистий рух коштів за звітний період 6671 967 

Залишок коштів на початок року 5622 4683 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 34 (28) 

Залишок коштів на кінець року 12327 5622 

 
 
 
 
Керівництво Компанії затверджує  для публікації дану фінансову звітність від 11 лютого 2013  
року. Фінансова звітність підписується від імені Керівництва Компанії наступними особами: 

 

 

 

 

 
Бошко Юрій Петрович  Мелькова Олена Йосипівна 
Голова Правління Головний бухгалтер 

11 Лютого 2013 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ МОНОМАХ» 

     Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 

Звіт про зміни в капіталі за рік, що закінчився  

31 грудня 2012 року 
 
Одиния вимірювання: тис. грн. 
 

    

 
 Акціонерний 

капітал 
Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

Разом 
капітал 

     
Залишок на 1 січня 2011 року 14040 751 1443 16234 
Разом сукупний дохід за рік 
 
Збільшення капіталу 

- власником 
- за рахунок перерозподілення 

прибутку 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

22 

280 
 
 
 

(22) 

280 
 
 
 
- 

Залишок на 31 грудня 2011 року 14040 773 1701 16514 
Разом сукупний дохід за рік 
 
Збільшення капіталу 

- власником 
 за рахунок перерозподілення прибутку 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

15 

514 
 
 
 

(15) 

514 
 
 
 
- 

Залишок на 31 грудня 2012 року 14040 788 2200 17028 
 
 
 
 
 
 
Керівництво Компанії затверджує  для публікації дану фінансову звітність від 11 лютого 2013  
року. Фінансова звітність підписується від імені Керівництва Компанії наступними особами: 

 

 

 

 

 
Бошко Юрій Петрович  Мелькова Олена Йосипівна 
Голова Правління Головний бухгалтер 

11 Лютого 2013
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ МОНОМАХ» 

     Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 

Примітки до фінансової звітності ____________________________________  

(1)   Загальна інформація 

(а)    Основна діяльність 
Компанія заснована 18 листопада 1993р.  
В складі акціонерів АТ “Мономах” – юридична та фізичні особи.  
Компанія  надає тільки страхові послуги та спеціалізується  у наступних галузях: страхування 
морських ризиків, страхування майна, транспортних засобів, страхування  вантажів, відповідальності 
експедиторів, стивідорів  та інших транспортних операторів; 
 
Клієнти АТ “Мономах” - найкрупніші судовласники України (порти та судноплавні компанії), провідні 
експедиторські та стивідорні компанії півдня України, будівельні та торгівельні організації та фізичні 
особи. 

У зв’язку з необхідністю покращення якості страхових послуг АТ СК “Мономах” головну увагу 
приділяє підвищенню надійності страхового покриття. Для цього на власному утриманні залишалась 
лише та частина ризику, яка гарантовано могла бути покрита власними коштами Компанії, 
перевищуючий обсяг ризику перестраховувався в інших страховиків у т.ч. нерезидентів.  
З метою залучення нових клієнтів постійно проводяться зустрічі та переговори з потенційними 
клієнтами та організаціями, зацікавленими в отриманні страхових послуг. Крім того, страхова 
Компанія приймає участь та виграла декілька тендерів зі страхування майна та відповідальності 
власників водного транспорту. 

 
Персонал, що вповноважений підписувати фінансову звітність: 
Бошко Юрій Петрович, Голова Правління 
вища юридична, Одеський державний університет. Стаж в страхуванні - 20 років, стаж в управлінні - 
20 років. 
Мелькова Олена Йосипівна,  Головний бухгалтер 
освіта вища, Одеський інститут народного господарства. Стаж в страхуванні - 18років, стаж в фінансах 
та бухгалтерії – 35 років. 
 

 (б)    Акціонери 
На 31 грудня 2012р. та 2011р є: 

31 грудня 2012 31 грудня 2011 
ТОВ “С.М.Т.-ЛТД”, м. Одеса, вул. Успенська, 21                       32,5 %                               32,5 % 
Євтіхевич Юрій Володимирович - громадянин України                        32,5 %                                     32,5 % 
Бошко Юрій Петрович - громадянин України                            32,5 %                                    32,5 % 
Мелькова Олена Йосипівна – громадянка України                                    2,5%                                       2,5% 
 

                       100.00%                              100.00% 

(2)    Принципи складання 

(а) Заява про відповідність 
Фінансова звітність Компанії була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності ("МСФЗ").  Для її складання був застосований стандарт МСФЗ 1 Перше 
застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності.  Компанія вважає, що виходячі з 
певних обмежень, які вимагає МСФЗ 1 та особливливостей національного законодавства  
щодо звітності за 2012рік доречно застосувати  концептуальну  основу  фінансової  звітності  
спеціального призначення, а першу фінансову звітність за МСФЗ вважати такою, що 
складена відповідно до концептуальної основи фінансової звітності загального призначення. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ МОНОМАХ» 
     Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 
Примітки до фінансової звітності 
 
При підготовці цієї попередньої фінансової інформації спеціального призначення за МСФЗ 
керівництво виходило з усієї наявної в нього інформації про очікувані в стандартах 
тлумаченнях, факти і обставини, а також принціпів облікової політики, які будуть  
застосовуватися, коли Компанія буде готувати свій перший повний комплект фінансової 
звітності відповідно з МСФЗ станом на 31.12.2013р.  
Не дивлячись на те, що ця фінансова інформація за МСФЗ заснована на всій наявній у 
керівництва інформації по очікуваних стандартах і тлумаченнях, а також по поточних 
фактах і обставинах, в подальшому ситуація може змінитися. Так, Рада з Міжнародних 
стандартів фінансової звітності може видати нові або внести зміни в існуючі стандарти або 
тлумачення. Таким чином, до тих пір, поки Компанія не підготує свою першу повну 
фінансову звітність за МСФЗ і не визначить дату переходу на облік відповідно до МСФЗ, як 
того вимагає МСФЗ 1, не можна виключати того, що прикладену попередню фінансову 
інформацію спеціального призначення за МСФЗ необхідно буде коригувати. 
Пояснення як перехід на МСФЗ вплинув на фінансове положення, фінансові результати і 
грошові потоки Компанії представлено в Примітці 3. 
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, затверджена для публікації 11 
лютого 2013 року і підписана керівництвом в особі Голови Правління і Головного 
бухгалтера. 

 (б) Функціональна  валюта та валюта представлення 

      Суми в даній фінансовій звітності представлені  в тисячах гривень  без десяткових знаків 
(тис.грн.), які є функціональною валютою Компанії. 

(в) Звітний період 
Звітний період включає 12 місяців: з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року. 
(г) Принципи оцінки 
Фінансова звітність була підготовлена на основі історичної вартості. Компанія веде бухгалтерський 
облік відповідно до П(С)БО. Дана фінансова звітність була підготовлена на основі даних 
бухгалтерського обліку, і була скоректована для приведення у відповідність до МСФЗ. Ці 
коректування також включають деякі реклассифікації для відображення економічної суті операцій, 
включаючи реклассифікації деяких активів і зобов'язань, доходів і витрат по відповідних 
заголовках фінансової звітності. 

 (д) Використання оцінок і суджень  

Підготовка фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ  вимагає від керівництва розробки  
судження, оцінок і допущень, що впливають на впровадження облікової політики і суми активів, 
зобов'язань, доходів і витрат, що приводяться в звітності. Не зважаючи  на те, що дані оцінки засновані 
на обізнаності керівництва про існуючі події, фактичні результати можуть відрізнятися від даних 
оцінок. Оцінені значення та основні допущення передивляються на постійній основі.  Зміни оцінених 
суджень признаються в тому періоді, в якому проверен перегляд судження, якщо зміни в 
оцінках впливають лише на цей період або в поточному і подальших періодах, якщо зміни в 
оцінках роблять вплив на поточний і подальші періоди.  

Зокрема, істотними областями невизначеності відносно оцінок і критичних думок у вживанні 
облікової політики є: 

• Зобов’язання зі страхування, 
• Оцінка фінансових інструментів, 
• Знецінення фінансових інструментів, 
• Знецінення займів та дебіторскої заборгованності, 
• Визнання резервів, 

• Відкладенний податок. 
Зобов’язання зі страхування 
У зв'язку із специфікою бізнесу складно з упевненістю передбачити результат будь-якої вимоги і  
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОНОМАХ» 
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 

Примітки до фінансової звітності ______________________________________________________ 
кінцеву вартість заявлених вимог. Кожна заявлена вимога оцінюється окремо, у кожному 
конкретному випадку, із врахуванням обставин вимоги, інформації, наданої оцінювачами 
збитку, а також історичних фактів про розміри аналогічних вимог. Оцінки кожного випадку 
регулярно аналізуються і оновлюються, коли з'являється нова інформація. Резерви формуються 
на підставі інформації, що є зараз. Проте кінцеві зобов'язання можуть змінюватися в результаті 
наступних подій. Складнощі в оцінці резервів також відрізняються в різних областях бізнесу 
залежно від складності вимог і об'єму вимог у кожному окремому випадку з врахуванням дати 
виникнення вимоги і затримок в заяві збитку Найбільш істотне допущення пов'язане з 
формуванням  резерву не минулих ризиків ("РНР")  і резерву заявлених, але неврегульованих 
збитків ("РЗЗ").  Достатність страхових технічних резервів  контролюється на регулярній основі 
за допомогою проведення тесту на достатність зобов'язань, виконаного в розрізі ліній бізнесу. 
Оцінка фінансових інструментів  

Для цілей визначення справедливої вартості фінансових активів і зобов'язань, для яких немає 
доступних ринкових цін, використовуються методи оцінки, описані в пункті 2 (г). Для рідко торгуємих 
фінансових інструментів, ціна яких менш прозора, справедлива вартість менш об'єктивна і її 
визначення вимагає вживання різної міри суджень, залежно від ліквідності, концентрації, 
невизначеності ринкових чинників, цінових допущень і інших ризиків, що впливають на фінансовий 
інструмент. 

Знецінення фінансових інструментів  
Визначення ознак знецінення засноване на порівнянні балансової і справедливої вартості фінансового 
інструменту. Для цілей виміру збитків від знецінення, керівництво Компанії оцінює будь-які очікувані 
зміни майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструменту на основі аналізу фінансового 
положення емітента фінансового інструменту. 

Знецінення займів та дебіторскої заборгованності  
Існує ряд істотних ризиків та невизначенностей в процесі контролю фінансових активів і визначення 
існування знецінення. Ризики і невизначеності включають ризик того, що оцінка Компанією можливості 
емітента виконати всі свої контрактні зобов'язання зміниться в результаті змін кредитних характеристик 
даного емітента, а також ризик того, що економічні перспективи будуть гірші, ніж очікувалося, або 
зроблять більший вплив на емітента, чим очікувалося. Також існує ризик того, що нова інформація, 
отримана Компанією, або зміни інших фактів і обставин приведуть до того, що Компанія змінить своє 
рішення про інвестування. Будь-яка з даних ситуацій може привести до збільшення витрат, відбитих в 
звіті про сукупний дохід в майбутньому періоді у розмірі зареєстрованих витрат від знецінення активу. 

Визнання резервів  
Резерви створюються, коли існує вірогідність того, що подія у минулому, привела до виникнення 
справжнього зобов'язання або збитку, а сума резерву може бути надійно оцінена. Керівництво 
застосовує судження при оцінці вірогідності того, що буде понесений збиток. Визначення суми 
збитку вимагає судження керівництва при виборі відповідної моделі розрахунку і специфічних 
допущень, пов'язаних з конкретними випадками. 

Відкладенний податок  
Відкладений податковий актив признається в тій мірі, в якій існує вірогідність того, що майбутній 
прибуток оподаткування буде доступний відносно тимчасових різниць, які можуть бути 
використані. Актив по відкладеному податку передивляється на кожну звітну дату і зменшується, 
якщо реалізація відповідних податкових пільг більше не очікується.  

(3)    Перше застосування МСФЗ 
       Як вказано в Примітці 2(а), дана фінансова звітність є першою, складеною Компанією відповідно до 
міжнародних стандартів фінансової звітності. Облікова політика, вказана в Примітці 4, була застосована 
при підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012, порівняльній інформації, 
представленій в даній фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2011 і при підготовці 
початкового звіту про фінансове положення на 1 січня 2011 . 
     При підготовці початкового звіту про фінансове положення Компанія скоректувала суми, вказані 
раніше у фінансовій звітності, яка була підготовлена відповідно до принципів ведення по П(С)БО. 
Пояснення впливу переходу з національних стандартів фінансової звітності (П(С) БО) на МСФЗ на 
капітал компанії і фінансові результати представлене в наступних таблицях і в примітках до даних 
таблиць. 
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Одиния вимірювання: тис. грн. 

 

Активи 
Основні засоби 
Нематеріальні активи 
Депозити в банках 
Дебіторська заборгованість за операціями  
прямого страхування                        
Дебіторська заборгованість за операціями   
перестрахування 
Інша дебіторська заборгованість  
Інші активи 
Накопичені доходи та витрати майбутніх 

періодів 
Частка перестраховиків в технічних 
резервах незароблених премій 
Частка перестраховиків в технічних 
резервах збитків  
Грошові  кошти та їх еквіваленти  
Відкладені податкові активи 

Кредиторська заборгованість за операціями  
прямого страхування                        
Кредиторская заборгованість за операціями   
перестрахування 
Обов’язки з поточного податку на прибуток 
Інша кредиторская заборгованість  
Технічні резерви незароблених премій 
Техничні резерви збитків 
Резерв під невикористані відпустки 

Разом капітал та обов’язки 

 

- 
 

 - - - 
 220 - 220 
 5 - 5 

 8007 - 8007 

 - - - 
 - - - 
 24466 - 24466 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОНОМАХ» 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 

Примітки до фінансової звітності______________________________________________

Пояснення впливу переходу на МСФЗ 
Звірка капитала на 1 січня 2011року   

  
 

Ефект  
переходу на  

 П(С)БУ МСФЗ МСФЗ 
  

1840 
 
- 

 
1840 

 156 15 171 
 3201 - 3201 
  

 10540 
 
- 

 
10540 

 - - - 

 1249 - 1249 

 30 - 30 

 1 (1) - 
  

5962 
 
- 

 
5962 

 - - - 

    1473 
 _ 

- 
- 

1473 
- 

Разом активи  24452 14 24466 
Капітал та обов’язки      
Капітал     
Акціонерний капітал  14040 - 14040 
Резервний фонд         751 - 751 
Інший додатковий капітал  1065 (1065) - 
Нерозподілений прибуток  364      1079 1443 
Разом капітал  16220 14 16234 

 



 15 

Одиния вимірювання: тис. грн. 

 

Активи 
Основні засоби 
Нематеріальні активи 
Депозити в банках 
Дебіторська заборгованість за операціями  
прямого страхування               
Інша дебіторська заборгованість  
 
Інші активи 
Накопичені доходи та витрати майбутніх 

періодів 
Частка перестраховиків в технічних 
резервах незароблених премій 
Частка перестраховиків в технічних 
резервах збитків  
Грошові  кошти та їх еквіваленти  
Відкладені податкові активи 

Кредиторська заборгованість за операціями  
прямого страхування                        
Кредиторская заборгованість за операціями   
перестрахування 
Обов’язки з поточного податку на прибуток 
Інша кредиторская заборгованість  
Технічні резерви незароблених премій 
Техничні резерви збитків 
Резерв під невикористані відпустки 

Разом капітал та обов’язки 
 

 

- 
 

 1061 - 1061 
 122 - 122 
 18 - 18 

 4063 - 4063 

 215 - 215 
 12 - 12 
 22005 - 22005 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОНОМАХ» 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 

Примітки до фінансової звітності______________________________________________

Пояснення впливу переходу на МСФЗ 
Звірка капитала на 31 грудня 2011року   

  Ефект  
  переходу 

на 
 

 П(С)БО МСФЗ МСФЗ 
  

       1713 
 

3 
 

1716 

          186  (3) 183 
         3257 -   3257 
  

        9792 
 
- 

 
 9792 

       1192 - 1192 

         15 - 15 

          1 (1) - 

        3485 - 3485 

 - - - 
         2365 

   _ 
      - 
      - 

2365 
- 

Разом активи    22006 (1) 22005 
Капітал та обов’язки      
Капітал     
Акціонерний капітал  14040   - 14040 
Резервний фонд           773            - 773 
Інший додатковий капітал  1065 (1065) - 
Нерозподілений прибуток  636 1065 1701 
Разом капітал  16514  16514 

 



 16 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОНОМАХ» 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 

Примітки до фінансової звітності 
Звірка капітала на 31 грудня 2012 року     

Одиния вимірювання: тис. грн.   Ефект  
   переходу 

на 
 

  П(С)БО МСФЗ МСФЗ 
    

Основні засоби 1759 - 1759 
Нематеріальні активи 183 - 183 
Депозити в банках  8959  8959 
Дебіторська заборгованість за операціями прямого страхування 5410 - 5410 

Інша дебіторська заборгованість   1573 - 1573 
Інші активи 13 - 13 
Накопичені доходи та витрати майбутніх     

періодів  1 (1) - 
Частка перестраховиків в технічних резервах незароблених 
премій 

 6074     6074 

Частка перестраховиків в технічних резервах збитків  36 - 36 

Грошові  кошти та їх еквіваленти   3368      3368 
Відкладені податкові активи  -  
  -  
Інші активи - - - 
Разом активи  27376 (1) 27375 
Капітал та обов’язки      
Капітал     
Акціонерний капітал  14040 - 14040 
Резервний фонд  788 -  788 
Інший додатковий капітал  1065 (1065) - 
Нерозподілений прибуток  1136 1064 2200 

Разом капітал  17029 (1) 17028 

Кредиторська заборгованість за операціями  
прямого страхування                        
Кредиторская заборгованість за операціями   
перестрахування 
Обов’язки з поточного податку на прибуток 
Інша кредиторская заборгованість  
Технічні резерви незароблених премій 
Техничні резерви збитків 
Резерв під невикористані відпустки 

Разом капітал та обов’язки 

 

                                          2325  

 1386 - 1386 
 72 - 72 
 17 - 17 

 6497 - 6497 

 45 - 45 
        5 - 5 
 27376 (1) 27375 

2325  
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 П(С) БО Ефект переходу 

на МСФЗ 
 

МСФЗ 

Зароблені премії    
Підписані премії    
Премії, що підписані, брутто 19466  19466 
Доля перестраховиків у преміях, що підписані (17070)  (17070) 

Премії, що підписані, нетто 2396  2396 
Зміни в технічних резервах незароблених 
премій та непередбачених ризиків 

   

Зміни, брутто 3944  3944 
Доля перестраховиків (2477)  (2477) 

Зміни в технічних резервах незароблених 
премій та непередбачених ризиків, нетто 

1467  1467 

Зароблені премії, нетто                   3863  3863 
Прийняті зобов'язання по страхових  
відшкодуваннях, нетто 

   

Сплачені страхові відшкодування, нетто    
Страхові відшкодуванні (982)  (982) 
Витрати  на врегулювання збитків (8)  (8) 
Відшкодовані збитки -  - 
Доля перестраховиків у страхових 
відшкодуваннях 

841  841 

Доля перестраховиків у страхових 
відшкодуваннях у відшкодованих збитків 

-  - 

Сплачені страхові відшкодування, нетто (149)  (149) 
Зміни в технічних резервах збитків    
Зміни, брутто (265)  (265) 
Зміна долі перестраховиків 150  150 

Зміни в технічних резервах збитків, нетто (215)  (215) 
Прийняті зобов'язання по страхових  
відшкодуваннях, нетто 

(364)  (364) 

Операційні витрати/доходи    
Аквізиційні витрати (659)  (659) 
Агентський дохід 38  38 
Адміністративні витрати (485)  (485) 

Операційні витрати, нетто (4)  (4) 
Інші технічні витрати, нетто (695)  (695) 
Інвестиційні доходи, нетто 265  265 
Інші витрати, нетто (1225)  (1225) 

Прибуток до оподаткування 946  946 
Витрати на податок на прибуток (652)  (652) 

Прибуток за рік, нетто 294  294 
Інші сукупні доходи -  - 

Разом сукупний дохід за рік 294  294 
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 П(С) БО Ефект переходу 

на МСФЗ 
 

МСФЗ 

Зароблені премії    
Підписані премії    
Премії, що підписані, брутто 22258  22258 
Доля перестраховиків у преміях, що підписані (19810)  (19810) 

Премії, що підписані, нетто 2448  2448 
Зміни в технічних резервах незароблених 
премій та непередбачених ризиків 

   

Зміни, брутто 2779  2779 
Доля перестраховиків (2625)  (2625) 

Зміни в технічних резервах незароблених 
премій та непередбачених ризиків, нетто 

154  154 

Зароблені премії, нетто                   2602  2602 
Прийняті зобов'язання по страхових  
відшкодуваннях, нетто 

   

Сплачені страхові відшкодування, нетто    
Страхові відшкодуванні (8759)  (8759) 
Витрати  на врегулювання збитків (6)  (6) 
Відшкодовані збитки -  - 
Доля перестраховиків у страхових 
відшкодуваннях 

8651  8651 

Доля перестраховиків у страхових 
відшкодуваннях у відшкодованих збитків 

-  - 

Сплачені страхові відшкодування, нетто (114)  (114) 
Зміни в технічних резервах збитків    
Зміни, брутто (110)  (110) 
Зміна долі перестраховиків 1410  1410 

Зміни в технічних резервах збитків, нетто (9)  (9) 
Прийняті зобов'язання по страхових  
відшкодуваннях, нетто 

(123)  (123) 

Операційні витрати/доходи    
Аквізиційні витрати (283)  (283) 
Агентський дохід 27  27 
Адміністративні витрати (573)  (573) 

Операційні витрати, нетто (1)  (1) 
Інші технічні витрати, нетто (867)  (867) 
Інвестиційні доходи, нетто 441  441 
Інші витрати, нетто (237)  (237) 

Прибуток до оподаткування 1280  1280 
Витрати на податок на прибуток (766)  (766) 

Прибуток за рік, нетто 514  514 
Інші сукупні доходи -  - 

Разом сукупний дохід за рік 514  514 
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Одиния вимірювання: тис. грн. 
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 (4)    Основні принципи облікової політики 

        Наступні основні принципи облікової політики були послідовно застосовані до всіх періодів 
при підготовці фінансової звітності і підготовці початкового звіту про фінансове положення на 1 
січня 2012 року в цілях переходу на МСФЗ, якщо інше не вказане. Принципи облікової політики 
були послідовно застосовані.  

 
4.1     Нові стандарти, зміни в стандартах та інтерпретації 
 
Нові стандарти, зміни в стандартах та інтерпретації, обов'язкові до застосування вперше за фінансовий 
рік, який починається 1 січня 2011 року, але які відносяться на поточний момент до Компанії: 
Переглянутий МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу" та подальші зміни в МСФЗ 27 "Консолідовані та 
індивідуальна фінансова звітність», МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані компанії», і МСФЗ 31 «Участь 
у спільних підприємствах» - застосовуються перспективно до об'єднань бізнесу, для яких датою 
придбання є дата початку першого річного звітного періоду, що починається з або після 1 січня 2011 
 
          Переглянутий стандарт, як і раніше, передбачає облік угод з об'єднання бізнесу методом 
придбання, проте містить деякі суттєві зміни в порівнянні з МСФЗ 3. Зокрема, витрати з придбання 
бізнесу повинні враховуватися за справедливою вартістю на дату придбання, умовне відшкодування 
розглядається як боргове зобов'язання і згодом переоцінюється у звіті про сукупний дохід. В 
залежності від угоди, частка меншості оцінюється або за справедливою вартістю, або як частка 
меншості в ідентифікованих чистих активах компанії, що купується. Всі витрати, пов'язані з 
придбанням, відносяться на витрати. 
 
          Переглянутий МСФЗ 27 вимагає, щоб результати операцій з часткою неконтролюючих інвестора 
враховувалися в капіталі, якщо відсутні зміни в контролі, а також якщо такі угоди не призведуть до 
виникнення гудвілу або прибутку і збитків. Стандарт також описує облік при втраті контролю. Будь 
оставшаеся частка контролю над підприємством переоцінюється за справедливою вартістю, а прибуток 
або збиток визнається у звіті про прибутки або збитки. Переглянутий МСФЗ 27 не чинив ніякого 
впливу на поточний період, оскільки відсутні угоди з часткою неконтролюючих інвестора. 
            МСФЗ 17 "Розподіл негрошових активів власникам" (набуває чинності для річних періодів з і 
після 01 січня 2011 року) - Інтерпретація була опублікована в листопаді 2008 року. Ця інтерпретація 
описує облік заходів, при яких підприємство розподіляє негрошові активи акціонерам або як розподіл 
резервів, або як дивіденди. У МСФЗ 5 також були внесені зміни, згідно з якими активи повинні 
класифікуватися як утримувані для розподілу тільки в тому випадку, якщо вони доступні для 
розподілу в їх поточному стані і такий розподіл є досить імовірним. 
       

МСФЗ 18 «Передача активів від клієнтів», набирає чинності для передачі активів, отриманих з або 
після 1 січня 2011 року. Ця інтерпретація роз'яснює вимоги МСФЗ до заходів, при яких підприємство 
отримує від клієнтів одиницю основних засобів, яку підприємство потім повинно використовувати, 
щоб підключити клієнта до мережі, або щоб надати йому доступ до забезпечення товарами чи 
послугами (таких як забезпечення електроенергією, газом або водою) . У деяких випадках 
підприємство одержує від клієнта грошові кошти, які повинні використовуватися тільки для придбання 
або створення одиниці основних засобів, щоб підключити клієнта до мережі або надати йому доступ 
до забезпечення товарами чи послугами (або і те й інше). 
        МСФЗ 9 "Переоцінка вбудованих похідних інструментів" і МСФЗ 39 "Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка", набирає чинності з 1 січня 2011 року. Дана зміна до МФОЗ 9 вимагає, щоб 
підприємство оцінювало, чи повинен вбудований похідний інструмент бути відділений від основного 
договору, коли підприємство реклассіфіцірует гібридний фінансовий актив поза категорії «за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток». 
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Така оцінка повинна проводитися на підставі обставин, які існували на більш пізню дату, коли 
підприємство вперше стало стороною за договором, а також на дату будь-яких змін договору, які 
суттєво змінили контрактні потоки грошових коштів. Якщо підприємство не може зробити таку 
оцінку, гібридний інструмент повинен залишатися класифікованим за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток в повному обсязі. 
 
         МСФЗ 16 "Хеджування чистих інвестицій в зарубіжні операції", набирає чинності з 1 січня 2011 
року. Дана зміна встановлює, що при хеджуванні чистих інвестицій в зарубіжні операції 
кваліфікуються інструменти хеджування можуть утримуватися будь-яким підприємством або 
підприємствами в рамках Компанії, включаючи саму зарубіжну операцію, при виконанні вимог МСФЗ 
39 по позначенню, документації та ефективності, які відносяться до хеджування чистих інвестицій. 
Зокрема, Компанія повинна чітко задокументувати свою стратегію хеджування у зв'язку з існуванням 
можливості різного позначення на різних рівнях Компанії. 
 
Зміна до МСФЗ 38 «Нематеріальні активи», набирає чинності з 1 січня 2011 року. Зміна роз'яснює 
керівництво по оцінці справедливої вартості нематеріальних активів, придбаних в об'єднанні бізнесу, а 
також дозволяє групувати нематеріальні активи як єдиний актив, якщо кожен актив має аналогічні 
строки корисного використання. 
Зміна до МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності». Зміна роз'яснює, що потенційне врегулювання 
зобов'язання шляхом випуску капіталу не відноситься до його класифікації як короткострокового або 
довгострокового зобов'язання. Вносячи зміни до визначення поточного зобов'язання, зміна, таким 
чином, дозволяє класифікувати зобов'язання як довгострокові (за умови, що підприємство має 
безумовне право відкласти врегулювання шляхом перерахування грошових коштів або інших активів 
як мінімум на 12 місяців після звітного періоду) незважаючи на той факт, що контрагент у будь-який 
час може вимагати від підприємства врегулювання зобов'язання акціями. 
 
Зміна до МСФЗ 36 «Зменшення корисності  активів», набирає чинності з 1 січня 2011 року. Зміна 
роз'яснює, що найбільшою одиницею,  яка генерує грошові потоки (або групою одиниць),  на яку 
повинен бути розподілений гудвіл для цілей тестування на знецінення, є операційний сегмент, як 
визначено п.5 МСФЗ 8 «Операційні сегменти» . 
 
       Зміна до МСФЗ 2 «Виплати на основі пайових інструментів», набирає чинності з 1 січня 2011 року. 
На додаток до КІМСФО 8 «Сфера застосування МСФЗ 2» і КІМСФО 11 «МСФЗ 2 - Операції з 
власними акціями та акціями групи», зміна розширює керівництво МСФЗ 11, щоб описати 
класифікацію групових меропріятій, не описаних в даній інтерпретації. 
Зміна до МСФЗ 5 «Необоротні активи, призначені для продажу, та припинена діяльність». Зміна 
роз'яснює, що МСФЗ 5 описує розкриття, необхідні у відношенні необоротних активів (або груп 
вибуття), класифікованих як утримувані для продажу, або припинена діяльність. Також зміна уточнює, 
що загальна вимога МСФЗ 1 все ще повинно застосовуватися, зокрема, п. 15 (для досягнення 
справедливого подання) і п. 125 (джерела оцінки невизначеності) в МСФЗ 1. 
        Наступні нові стандарти та інтерпретації ще не вступили в силу для звітного періоду, що 
закінчився 31 грудня 2012 року, і не використовувалися при складанні цієї фінансової звітності: 
Зміни в МСФЗ 9 Фінансові інструменти (випущений в 2010 році, набирає чинності для річних періодів, 
що починаються з або після 1 січня 2013 року, раннє застосування дозволене). Зміни, внесені в МСФЗ 
9 у 2010 році, замінюють вимоги МСФЗ 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка "щодо 
класифікації та вимірювання фінансових зобов'язань, а також припинення визнання фінансових активів 
та зобов'язань. 
Стандарт зберігає майже всі існуючі вимоги МСФЗ 39 щодо класифікації та вимірювання фінансових 
зобов'язань, а також припинення визнання фінансових активів та фінансових зобов'язань. 
       Стандарт вимагає, щоб величина зміни в справедливій вартості, відносяться на зміни кредитного 
ризику фінансового зобов'язання, визначеного при первісному визнанні за справедливою вартістю 
через прибуток або збиток, була представлена в іншому сукупному прибутку, тільки з залишилася 
сумою загального прибутку або збитку, відображеної у звіті про прибутки і збитки. Однак якщо дана 
вимога створює або збільшує невідповідність прибутку або збитків у бухгалтерському обліку, 
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Примітки до фінансової звітності 
тоді зміна всієї справедливої вартості представляється в звіті про прибутки і збитки. 
      
           Суми, представлені в іншому сукупному прибутку, згодом не реклассіфіціруются на прибуток 
або збитки, але можуть бути передані у складі капіталу. Похідні фінансові зобов'язання, які пов'язані і 
повинні бути врегульовані шляхом доставки котируються, пайових інструментів, справедлива вартість 
яких не може бути надійно оцінена, повинні оцінюватися за справедливою вартістю відповідно до 
МСФЗ 9. Очікується, що зміни в стандарт при первісному застосуванні матимуть суттєвий вплив на 
фінансову звітність, оскільки потрібно їх ретроспективне застосування. Проте Компанія не може 
проаналізувати такий вплив на фінансову звітність до моменту першого застосування. На даний 
момент Компанія не визначила дату, з якої застосовуватиметься новий стандарт. 
 
                    МСФЗ 9 Фінансові інструменти (випущений в 2009 році, набирає чинності для річних 
періодів, що починаються з або після 1 січня 2013 року, раннє застосування дозволене). 
Цей Стандарт замінює вимоги МСФЗ 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" щодо 
класифікації та вимірювання фінансових активів. Стандарт скасовує такі існуючі в МСФЗ 39 категорії 
активів як утримувані до погашення, наявні для продажу і кредити і дебіторська заборгованість. 
Фінансові активи будуть при первісному визнанні класифікуватися в одну з двох категорій: 
• фінансові активи, вимірювані за амортизованою вартістю; або 

• фінансові активи, вимірювані за справедливою вартістю. 

          Фінансові активи оцінюються за амортизованою вартістю, якщо виконані такі дві умови: активи 
утримуються в рамках бізнес-моделі, мета якої полягає в утриманні активів з метою збору грошових 
потоків за контрактом; та згідно контрактними умовами за даними активам у вказані дати виникають 
потоки грошових коштів, які є виплатами основного боргу і відсотків по ньому. 
Прибуток та збитки від переоцінки фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю, 
відображаються у звіті про прибутки або збитки, за винятком таких для інвестицій в інструменти 
капіталу, не призначені для торгівлі, МСФЗ 9 передбачає при первісному визнанні ухвалення 
остаточного рішення про подання всіх змін у справедливій вартості інвестицій в іншому сукупному 
прибутку. Вибір доступний на індивідуальній основі. Суми, відображені в іншому сукупному 
прибутку, ніколи, не реклассіфіціруются в звіті про прибутки і збитки більш пізньою датою. 
             Очікується, що новий стандарт при первісному застосуванні буде мати суттєвий вплив на 
фінансову звітність, оскільки потрібно його ретроспективне застосування. Проте Компанія не може 
проаналізувати такий вплив на фінансову звітність до моменту першого застосування. На даний 
момент Компанія не визначила дату, з якої застосовуватиметься новий стандарт. 
 
        Зміни до МСФЗ 12 Податки на прибуток - Відстрочений податок: Відшкодування основних 
активів (набуває чинності для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2012 року, раннє 
застосування дозволене). Зміна, внесена в 2010 році, вводить виключення з існуючих принципів 
оцінки, грунтуючись на способі відшкодування, зазначеного в параграфі 52 МСБО 12, для 
інвестиційної власності, оцінюваної з використанням моделі справедливої вартості відповідно до 
МСФЗ 40, вводячи спростовне припущення того, що для активів способом їх возмещения 
відшкодування є продаж. 
Наміри керівництва не будуть доречні, поки інвестиційне майно ні підлягатиме амортизації і 
утримуватися в рамках бізнес-моделі, метою якої є споживання практично всіх економічних вигод 
протягом усього періоду використання активу. Це єдиний приклад, в якому спростовне припущення 
може бути спростовано.Зміни не відносяться до фінансової звітності Компанії, так як Компанія не має 
інвестиційної нерухомості, що оцінюється з використанням моделі справедливої вартості в МСФЗ 40. 
Зміни до МСФЗ 7 Розкриття - Передачі фінансових активів (набуває чинності для річних періодів, що 
починаються з або після 1 липня 2011 року, раннє застосування дозволене). Зміни вимагають розкриття 
інформації, яка дозволяє користувачам фінансової звітності: 
• зрозуміти відносини між переданими фінансовими активами, визнання яких не було   припинено у 
всій їх повноті, і пов'язаними зобов'язаннями; та 
• оцінити сутність і ризики, пов'язані з триваючим участю підприємства у фінансових    активах, 
визнання яких припинене. 
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Примітки до фінансової звітності 
          
Зміни визначають «триваюче участь» для цілей застосування вимог розкриття. Компанія очікує, 
що зміни до МСФЗ 7 не зроблять істотного впливу на фінансову звітність через характер операцій 
Компанії, а також типів фінансових активів, які вона утримує. 
Зміна до КІМСФЗ 14 МСФЗ 19 - Обмеження на фіксований пенсійний актив, мінімальні вимоги до 
фондування та їх взаємозв'язок (набуває чинності для річних періодів з і після 1 січня 2011 року, 
раннє застосування дозволене). Зміна до МСФЗ 14 розглядає підходи до обліку зроблених 
передоплат при наявності також мінімальних вимог до фондированию (МВФ). Згідно зміні, 
компанія повинна визнавати певні передоплати як актив на підставі того, що компанія отримає 
майбутні економічні вигоди від передоплат у формі зменшених грошових відтоків в майбутні 
роки, в які в іншому випадку було б потрібно платежі згідно МВФ. 
Зміна до КІМСФЗ 14 не застосовується до фінансової звітності Компанії, оскільки Компанія не має 
фіксованих пенсійних планів з мінімальними вимогами до фондированию. 
КІМСФЗ 19 Погашення фінансових зобов'язань пайовими інструментами (застосовується для 
річних періодів, починаючи з або після 1 липня 2010 року, раннє застосування дозволене). У 
Інтерпретації уточнюється, що інструменти капіталу, випущені для кредитора з метою погашення 
всього або частини фінансового зобов'язання в 'своп зобов'язання за пайові інструменти' є 
виплаченим відшкодуванням відповідно до МСФЗ 39.41.           
 Первісна оцінка пайових інструментів, випущених для погашення фінансового зобов'язання, 
здійснюється за справедливою вартістю даних пайових інструментів, однак, якщо така справедлива 
вартість не може бути достовірно визначена, пайовий інструмент повинен бути оцінений, щоб 
відобразити справедливу вартість погашеного фінансового зобов'язання. Різниця між балансовою 
вартістю виплаченого фінансового зобов'язання (або частини фінансового зобов'язання) і сумою 
первісної оцінки випущених інструментів повинна бьггь визнана у звіті про прибутки і збитки. 
У поточному періоді Компанія не випускала акції для погашення будь-яких фінансових 
зобов'язань. Таким чином, Інтерпретація не матиме ніякого впливу на порівняльні дані фінансової 
звітності Компанії за рік, що закінчівся 31 грудня 2012 року. Більш того, так як дана інтерпретація 
відноситься лише до майбутніх операціях, неможливо заздалегідь визначити вплив її застосування. 
 
              Зміна до МСФЗ 32 "Фінансові інструменти: Подання - Класифікація емісії прав" 
(Набуває чинності для річних періодів, що починаються з або після 1 лютого 2010 року, раннє 
застосування дозволене). Зміна передбачає вимога класифікувати права, опціони або варанти на 
придбання фіксованого числа власних інструментів компанії за фіксовану суму у будь-якій  
валюті як пайові інструменти, якщо компанія пропонує такі права, опціони, варанти на 
пропорційній основі існуючих власникам одного класу своїх непохідних дольових інструментів. 
Дана зміна до МСФЗ 32 не відноситься до фінансової звітності Компанії, оскільки Компанія не 
випускала подібних інструментів в минулому. 
Переглянутий МСФЗ 24 "Розкриття по зв'язаних сторонах" (набуває чинності для річних періодів, 
що починаються з або після 1 січня 2011 року, раннє застосування дозволене). 
Вимоги щодо розкриття операцій і залишків по операціях з пов'язаними сторонами, включаючи 
зобов'язання з а) урядом, який має контроль, спільний контроль або суттєвий вплив на підзвітну 
підприємство, і (б) іншою організацією, яка є пов'язаною стороною, так як той же уряд має 
контроль, спільний контроль або суттєвий вплив як на підзвітну підприємство, так і на інше 
підприємство. Переглянутий стандарт вимагає спеціальних розкриттів, якщо підзвітна 
підприємство користується цим винятком. 
Переглянутий стандарт також змінює визначення пов'язаної сторони, в результаті якого у 
визначення включаються нові відносини, такі як асоційовані компанії контролюючого акціонера і 
компанії, контрольовані або спільно контрольовані ключовим управлінським персоналом. 
Переглянутий стандарт застосовується при підготовці фінансової звітності до дати набрання ним 
чинності. 
Пов'язаними сторонами Компанії є: 
Акціонери та старший керівний персонал: ТОВ «С.М.Т.-ЛТД», Бошко Юрій Петрович, Евтіхевіч 
Юрій Володимирович. 
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Примітки до фінансової звітності ________________________________________  
 
Компанія в 2012 і в 2011 році пов'язаним сторонам виплат, заснованих на акціях не проводила. 
Короткострокові винагороди у вигляді заробітної плати, оплачувану щорічну відпустку в 
2012году Компанія виплатила: 
Голові правління - 60 тис.грн.;  
Заступнику правління-60 тис.грн.  
Пільги в негрошовій формі (медичне обслуговування, забезпечення житлом, автомобілями, 
надання товарів або послуг безкоштовно або за пільговою ціною) в 2011-2012 році Компанією не 
надавалися. 
У 2011 і 2012 році Компанія надавала послуги зі страхування ТОВ «С.М.Т.-ЛТД» на загальних 
умовах. 
 
4.2 Іноземна валюта, угоди в іноземній валюті. 
Угоди в іноземній валюті, крім функціональної валюти Компанії, спочатку обліковуються за 
обмінним курсом, що діє на дату угоди. Грошові активи та зобов'язання, в тому числі 
позабалансові активи і зобов'язання, деноміновані в іноземній валюті, переведені у 
функціональну валюту відповідно до курсу, встановленого Національним банком України на 
останній день звітного періоду. Негрошові активи і зобов'язання, деноміновані в іноземній валюті 
та оцінені за справедливою вартістю або собівартістю, переведені за курсом на момент 
визначення справедливої вартості або собівартості. 
Прибуток або збиток, що виникають в результаті коливань курсу за активами й зобов'язаннями, 
деномінованих в іноземній валюті, визнаються у звіті про прибутки і збитки в тому періоді, в 
якому відбулося коливання. Курсові різниці, що виникають в результаті перерахунку операцій в 
іноземній валюті, визнаються у звіті про сукупний дохід. 
Курси основних валют за станом на кінець звітного періоду представлені нижче: 
 

_____ 31 грудня 2012_____ 31 грудня 2011_______ 1 січня 2011 
ГРН/USD 7,9930                        7,9898                                7,9617 
ГРН/EUR 10,537172             10,298053                             10,573138 
 

4.3 Договори страхування і перестрахування 

(а) Класифікація договорів страхування 

Договір страхування, підписаний страховиком, класифікується як договір страхування, тільки якщо 
відповідно до нього передається істотний страховий ризик від страхувальника страховикові. Усі складені 
Компанією договори класифікуються як договори страхування. 
Основою класифікації договорів страхування для цілей бухгалтерського обліку служить сутність 
прийнятого страхового ризику та загальні ознаки можливого ризику. 
Наприклад: 
майнове страхування; 
страхування фінансових ризиків; 
страхування транспорту (КАСКО);  
страхування відповідальності; 
морське страхування; 
страхування від нещасних випадків; 
інші види страхування. 
Кожна з цих груп договорів може бути розділена на підгрупи, враховуючи сутність переданого страхового 
ризику. 
Передане перестрахування 

В ході своєї діяльності, Компанія укладає договори перестрахування, щоб обмежити потенційні чисті 
збитки за рахунок диверсифікації ризиків. Договори перестрахування не звільняють Компанію від своїх 
прямих зобов'язань перед страхувальниками. 
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(Б) Страхові премії та преміальний дохід 

У підписані премії включені суми, які набрали чинності протягом звітного року, незалежно від 
того, були ці премії отримані чи ні. Підписані премії зменшуються на суму премій за 
анульованими та перерваними договорами страхування за звітний період. 
 Якщо договір страхування підписаний на декілька страхових років, премія відповідного року 
відображається в кожному році. Якщо страхові премії сплачуються протягом страхового року 
декількома внесками за періоди страхування які  узгоджені договором, підписані премії 
включають премії, що відносяться до відповідного періоду страхування. 
Зароблена частина підписаних премій визнається як виручка. Премії вважаються заробленими з 
дати прийняття ризику на страхування, протягом періоду відповідальності за договором, у 
відповідності зі структурою прийнятих на страхування ризиків. Незароблена частина премій, що 
відноситься до майбутніх періодів, визнається у зобов'язаннях як технічний резерв. 
Частка перестраховиків розраховується відповідно до діючих договорів перестрахування. 
Сплачені перестрахувальні премії визнаються як витрати відповідно до отриманих послуг з 
перестрахування, і частка витрат з перестрахування, що відносяться на майбутні періоди, 
визнається як частка перестраховиків у резерві незароблених премій. 

(В) Дебіторська та кредиторська заборгованість зі страхування і перестрахування 

Суми, що належать до отримання від страхувальників і підлягають сплаті брокерам і 
перестрахувальникам є фінансовими інструментами та включаються в дебіторську і кредиторську 
заборгованості зі страхування і перестрахування, а не в резерви за договорами страхування або 
активи з перестрахування. 
Резерви по сумнівних боргах визнаються, коли керівництво Компанії вважає, що можливість 
відшкодування цих активів є невизначеною. Дебіторська заборгованість списується, коли її 
отримання вважається неможливим. 
Активи з перестрахування включають в себе суми до відшкодування від перестраховиків 
виплачених страхових відшкодувань. Вони класифікуються як дебіторська заборгованість та 
включені в страхову та іншу дебіторську заборгованість в звіті про фінансовий стан. 
Компанія не зможе повернути всі суми до відшкодування, і ця подія має достовірне вимірюваний 
вплив на суми, які Компанія отримає від перестрахувальника. Активи з перестрахування 
включають залишки зобов'язань по переданому перестрахуванню, належні від 
перестрахувальників. 
(Г) Страхові відшкодування 
Страховими відшкодуваннями, понесеними у страховій діяльності, є страхові відшкодування, що 
відносяться до звітного періоду, і складаються з виплат, сплачених у фінансовому році, 
відповідних видатків з врегулювання збитків (витрати з врегулювання збитку), а також змін у 
резервах збитків. Сплачені претензії скорочуються на суму збитків, що відшкодовуються шляхом 
перестрахування або суброгації. Суми, що підлягають відшкодуванню за договорами 
перестрахування, оцінюються на кожну звітну дату. Вартість цих активів зменшується, якщо у 
зв'язку з подією після первісного визнання існують об'єктивні докази того, що Компанія не зможе 
відшкодувати усі суми, і ця подія має вимірний вплив на суми, одержувані Компанією від 
перестрахувальника. 
 

(Д) Технічні резерви 

Компанія створює технічні резерви, щоб відобразити оцінку зобов'язань, що виникли за 
договорами страхування: резерв незароблених премій і технічних резервів збитків. 
Частка перестраховиків у технічних резервах розкрита в звіті про фінансовий стан в активах. 

Резерви незароблених премій. 

Резерв незароблених премій (РНП) 

Формування резервів незаробленіх премій та часток перестраховиків у ціх резервах проведено 
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відповідно до Закону України "Про страхування" у розмірі 80% надходження сум страхових 
платежів та сум часток страхових платежів, що сплачуються за кожним видом страхування у 
кожному місяці з попередніх дев `яти місяців у порядку , що вказаній в ст. 30 цього Закону. 
Товариством була здійснена оцінка адекватності страхових забов'язань в розрізі кожного виду 
резерву з урахування МСФЗ та МСБО, щодо невізнання як зобов'язання будь-які резерви за 
страховими контрактами, які не існують на кінец року. При цьому, ромір сформованіх резервів 
відповідно до вказаного вище методу перевіщує розмір резерву сформованого за результатами 
оцінкі адекватності страхових забов'язань на кінец 2012 року 

Резерв заявлених, але неврегульованих збитків (РЗЗ) 

РЗЗ складається із заявлених збитків за страховими випадками. Резерв заявлених збитків 
встановлюється по кожному страховому випадку експертами Компанії у відповідності з розміром 
заявлених, але неврегульованих збитків на звітну дату. 
Решта термінів погашення страхових зобов'язань 
 
 

31 грудня  2012 31 грудня 2011 1 січня 2011  
Брутто 
зобов'я- 
зання 

Перестра
- 
хування 

Нетто  
зобов'я- 
зання 

Брутто  
зобов'я- 
зання 

Перестр
а- 
хування 

Нетто  
зобов'я
- 
зання 

Брутто 
-зобов'я 
зання 

Перестрах- 
хування 

Нетто 
зобов'яз
ання 

Технічні  
резерви 
незароблених  
премій 

6497 (6075) 422 4063 (3485) 578 8007 (5962) 2045 

Технічні 
резерви  
збитків 

46 (36) 10 685 (470) 215    

Разом 6543 (6111) 432 4748 (3955) 793 8007 (5962) 2045 
Менше 1 
року 

6543 (6111) 432 4748 (3955) 793 8007 (5962) 2045 

 
(Е) Аквізиційні витрати 
Аквізиційні витрати являють собою комісійну винагороду, що сплачується посередникам за 
укладення договорів страхування. 
 
4.4 Фінансові інструменти 
(А) Класифікація 
 
Всі фінансові інструменти спочатку вказуються в одній з наступних категорій: 
Фінансовими інструментами, що враховуються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток, є фінансові активи або зобов'язання, які придбані або понесені для цілей продажу  
або викупу найближчим часом; або які є частиною портфеля певних фінансових інструментів, 
якими управляють спільно, і для яких існують докази нещодавньої короткостроковій реалізації 
ринкового прибутку; або які є похідними фінансовими інструментами (за винятком похідних 
фінансових інструментів, які є ефективним інструментом хеджування або ті, які при первісному 
визнанні визначені Компанією як обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток. Компанія не відносила  які-небудь фінансові інструменти до даної категорії у 2011- 2012 
роках. 
Активами, наявними для продажу, є фінансові активи, спочатку класифіковані як наявні для 
продажу, а також не класифікуються як утримувані для торгівлі, утримувані до погашення, а 
також як позики та дебіторська заборгованість. Наявні для продажу інструменти, включають 
певні часткові цінні папери. У даній категорії, як правило, відображаються фінансові активи,  
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 утримувані протягом невизначеного терміну, які можуть бути продані через зменшення 
ліквідності, а також в результаті коливань процентних ставок, валютних курсів і цін на акції. У 
Компанії активів, наявних для продажу немає. 
 
Фінансові інструменти, утримувані до погашення є непохідними фінансовими активами з 
фіксованими або визначними платежами та фіксованим строком, які Компанія вирішила  
утримувати до строку погашення. 
 
Дебіторська заборгованість являє собою непохідні фінансові активи з фіксованими або 
визначними платежами,  які не котируються на активному ринку. У даній категорії також 
враховуються дебіторська заборгованість за операціями страхування. 
 
Фінансові зобов'язання, які оцінюються за амортизованою вартістю, включають фінансові 
зобов'язання Компанії, за винятком фінансових інструментів, що відображаються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток. У дану категорію входить кредиторська 
заборгованість. 

 

(Б) Визнання та припинення визнання 

Фінансовий інструмент визнається з моменту, коли Компанія стає стороною за договором, який 
являє собою фінансовий інструмент. Фінансові активи, придбані на стандартних умовах купівлі 
або продажу, враховуються в звіті про фінансовий стан за датою угоди, тобто при отриманні 
фінансового активу. У період між датою укладення угоди та датою розрахунків, Компанія 
враховує зміни справедливої вартості придбаного або отриманого активу на підставі тих же 
принципів, які використовуються для інших активів даної категорії. 
Облік фінансових активів припиняється при закінченні прав на отримання грошового потоку від 
відповідного фінансового активу або при передачі Компанією всіх пов'язаних ризиків і вигоди. 
Облік фінансових зобов'язань припиняється при їх погашенні, наприклад, при виплаті, скасування 
або закінчення терміну зобов'язань. 

(В) Первісна і подальша оцінка 

Фінансові інструменти первісно оцінюються за справедливою вартістю і включають, витрати, 
пов'язані з укладанням угоди, за винятком фінансових інструментів за справедливою вартістю 
через прибуток або збиток. 
Після первісного визнання, всі фінансові активи та зобов'язання, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток, і всі доступні для продажу фінансові активи 
оцінюються за справедливою вартістю, за винятком тих інструментів, справедливу вартість яких 
неможливо достовірно визначити. Ці інструменти обліковуються за вартістю їх придбання за 
вирахуванням витрат на укладання угоди та збитків від знецінення. 
Всі фінансові зобов'язання, за винятком фінансових інструментів, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток, кредити та дебіторська заборгованість, 
депозити в банках і утримувані до погашення активи оцінюються за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективної процентної ставки. Всі ці фінансові інструменти 
переоцінюються за наявності знецінення. Короткострокова дебіторська і кредиторська 
заборгованість не дисконтується. 
Прибуток або збитки, що виникають в результаті змін справедливої вартості фінансових 
інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, 
відображається у звіті про сукупний дохід. Різниці, що виникають у зв'язку із змінами у 
справедливій вартості фінансових інструментів, наявних для продажу, визнаються через інший 
сукупний дохід у капіталі. 
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Справедлива вартість активів і зобов'язань відображає суму, на яку можливий обмін активів або 
виконання зобов'язань на загальних умовах між добре поінформованими та зацікавленими 
сторонами. 

(Г) Визначення справедливої вартості 
Справедливу вартість фінансових інструментів, що котируються на активному ринку, визначають 
на підставі котирувань на звітну дату або за останнім робочим днем такого ринку. У тому 
випадку, якщо фінансові інструменти не котируються на ринку для розрахунків справедливої 
вартості використовується модель дисконтування грошового потоку і інші моделі, які 
використовуються на ринку (дані моделі використовуються тільки в тому випадку, якщо при їх 
допомозі, можливо визначити справедливу вартість фінансових інструментів). 
Застосовуючи метод дисконтування грошового потоку, за базу для розрахунку прогнозованого 
грошового потоку використовуються розрахунки керівництва і застосовується дисконтна ставка, 
яка відповідає фінансовому інструменту зі схожими умовами договору. При застосуванні цінової 
моделі використовуються ринкові дані на звітну дату. 
Для визначення справедливої вартості похідних фінансових інструментів некотіруемих на ринку, 
використовується сума, яку Компанія отримала б або заплатила б, щоб припинити договір на 
звітну дату, беручи до уваги стан ринку на даний період і кредитоспроможність сторін. 

 (Д) Взаємозалік 

Фінансові активи та зобов'язання підлягають взаємному заліку, коли існує законодавчо закріплене 
право заліку , а також намір провести взаємозалік, або реалізувати актив і врегулювати 
зобов'язання одночасно. 

4.5 Знецінення 

(А) Фінансові активи 

На кожну звітну дату Компанія оцінює, чи існують об'єктивні ознаки того, що неоцінені за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток фінансові активи знецінилися. Фінансові 
активи знецінюються тільки в тому випадку, якщо існує об'єктивний доказ, що відбулася подія 
збитку після первісного визнання активу, який робить негативний вплив на грошові потоки в 
майбутньому, які можна достовірно оцінити. 
Компанія розглядає ознаки знецінення як щодо окремого активу, так і всієї групи активів. Для 
суттевих активів знецінення оцінюється на індивідуальній основі. Якщо ознаки знецінення не 
були виявлені, то активи об'єднують у групи для колективної оцінки на зменшення корисності, 
яке відбулося, але ще не було виявлено на звітну дату. 
Дебіторська заборгованість по страхуванню, яка прострочена, скасовується коли договір 
анулюється, та визнається збитком Компанії. Для дебіторської заборгованості не створюються 
резерви під знецінення, якщо не підійшов термін платежу і відповідні частини премій не віднесені 
на доходи. 
Інша дебіторська заборгованість відображається за очікуваним відшкодуванням. 

(Б) Нефінансові активи 

Нефінансові активи, за винятком відкладених податків і відкладених аквізиційна витрат, 
оцінюються на кожну звітну дату на наявність ознак знецінення. При наявності таких ознак 
Компанія оцінює суму очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування 
нефінансових активів визначається як найбільша з їх справедливої вартості за вирахуванням 
витрат з продажу та вартості їх іспользованія.Прі оцінці вартості використання очікувані 
майбутні грошові потоки дисконтуються до їх поточної вартості з використанням ставки 
дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку тимчасової вартості 
грошей і ризиків, характерних для активу. 
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Для активу, який не генерує надходження грошових коштів, незалежних від потоків від інших активів, 
відшкодовується сума визначається для одиниці, що генерує грошовий потік, до якої актив належить. 
Збиток від знецінення визнається, коли балансова вартість активу або його одиниці, що генерує 
грошовий потік, перевищує його суму очікуваного відшкодування. Всі збитки від знецінення у 
відношенні нефінансових активів визнаються у звіті про сукупний дохід і відновлюються лише в разі, 
якщо відбулися зміни в оцінках, використаних для визначення суми очікуваного відшкодування. Будь 
який відновлений збиток від знецінення відновлюється, тільки в тій мірі, в якій балансова вартість 
активу не перевищить балансову вартість, яка була б визначена, за вирахуванням амортизації, якби 
збиток від знецінення не був визнаний. 

4.6 Основні засоби 

1.На 1 січня 2011 року, 31 грудня 2011 року і 31 грудня 2012 року вартість основних засобів, крім 
вартості будівлі,  відображена за собівартістю . Вартість будівлі відображена у фінансовій звітності за 
справедливою вартістю, визнаною незалежним оцінювачем. Ці оцінки прийняті Компанією як 
доцільна собівартість для МСФЗ на ці дати. 

Нерухомість 

Протягом 2011і 2012 років Компанія мала нерухомості у власності: приміщення площею 118 кв.м, яке 
використовується як головний офіс Компанії. 
 Будівля обліковується за оціночною вартістю визначеною незалежним оцінювачем. Нарахування 
амортизації проводиться з використанням лінійного методу протягом терміну експлуатації 
відповідного активу. Ліквідаційна вартість - 0грн. 
Розрахунок амортизації проводиться за ставкою-5% в рік. 

Меблі ,офісне обладнання та автомобілі. 

Обліковуються за вартістю його придбання за вирахуванням накопиченої амортизації . Нарахування 
амортизації проводиться з використанням лінійного методу протягом терміну корисної експлуатації 
відповідного активу. Ліквідаційна вартість - 0грн. 
 
Розрахунок амортизації проводиться у відповідності з наступними ставками: 

Меблі та офісне обладнання                                                  10-25% в рік 
Транспортні засоби                                                                      10% в рік 

 
Експлуатаційні витрати на основні засоби визнаються у звіті про сукупний дохід по мірі їх 
виникнення. Витрати на ремонт основних засобів визнаються витратами поточного періоду. 
Продажу основних засобів в 2011 і 2012 році Компанія не здійснювала. 
Компанія основні засоби у заставу не надавало. 
 
Переоцінки основних засобів у 2011- 2012 р. Компанія не проводила. 
Основних засобів , які у звітном періоді не використовувались Компанією не було.  Основні засоби , 
класифіковані як утримувані для продажу у Компанії немає. Компанія не переглядала свою політику 
нарахування амортизації, вважаючи на те, що існуюча політика забезпечує найкраще відображення 
економічних вигід притаманних до іі основних засобів. 
 
 На  1  січня 2012 року була проведена реклассифікація незавершених капітальних інвестицій  в 
основні засоби в сумі 3 тис.грн. 
 
На   1   січня  2011 року  була відкоректована амортизація на нематеріальні активи (право на 
здійснення діяльності) в сумі - 15 тис.грн. 
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Основні засоби 
 

                                      Транс-                  Машини та          Меблі та         Будівля         Інші 
                                                                                       портні                 обладнання          офісне 
                                                                                        засоби                                                   обладнання 
 
Первісна вартість 
 
Залишок на 1 січня 2011 року 
Придбання 
Вибуття 
Залишок на 31 грудня 2011 року 
Придбання 
Залишок на 31 грудня 2012 року 
 
Накопичена амортизація 
Залишок на 1 січня 2011 року 
 
Залишок на 31 грудня 2011 року 
 
Залишок на 31 грудня 2012 року 
 
Залишок на 1 січня 2011 року 
 
Залишок на 31 грудня 2011 року 
Залишок на 31 грудня 2012 року 
 
 
Інвестиційної нерухомісті у Компанії немає. 

4.7 Оренда 

Компанія як орендар. 

Компанія не є орендарем будь -якого майна. 

4.8 Фінансовий дохід і витрати 

Фінансовий дохід включає в себе процентні доходи від фінансових вкладень. Процентний дохід 
визнається за методом нарахування у звіті про прибутки і збитки з використанням ефективної 
процентної ставки. 
Фінансові витрати включають в себе зміни в справедливій вартості фінансових активів, які 
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

4.9 Податок на прибуток 

Податок на прибуток включає в себе поточний податок . Податок на прибуток відображається у звіті 
про сукупний дохід. 
Поточним податком є очікуваний податок, який підлягає сплаті у відношенні оподатковуваного 
прибутку за рік, і розраховується відповідно до законодавства України з використанням податкових 
ставок, встановлених на звітну дату згідно Податкового Кодексу України. 
Відстрочений податок визнається для тимчасових різниць, що виникають між балансовою вартістю 
активів і зобов'язань у фінансовій звітності (для цілей фінансової звітності.) Відстрочений податковий 
актив (зобов'язання) в 2011 і 2012 році не розраховувався. 
 
 
 

794 173 81 1750 5 
 - 3 - - - 

- - - - - 
794 176 81 1750 5 
- - - - 3 
794 176 81 1750 8 

(507) (153) (81)   (219) (3) 

     (605) (159) (81) (242) (3) 
     
(558) (157) (81) (251) (3) 

287 23 - 1531 2 

189 17 - 1508 2 

236 19 - 1499 5 
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4.10 Грошові кошти та їх еквівалетни 

У звіті про рух грошових коштів грошові кошти та їх еквіваленти включають депозити. Звіт про 
рух грошових коштів складається прямим методом. 

4.11 Напрямок прибутку власнику. 

У 2011 - 2012 роках загальними зборами акціонерів прийнято рішення про не розподіл прибутку 
акціонерам. 

4.12.Капітал та резерви 
Станом на 31 грудня 2012 року, 31.грудня 2011 року та 1 січня 2011 року внесений  статутний 
фонд Компанії склав 14040 тис.грн.  
 Резервний капітал Компанії поповнений за рахунок чистого прибутку за рішенням загальних 
зборів акціонерів в 2011 році на 22 тис.грн. і в 2012 році на 15 тис.грн.  Інший додатковий 
капітал станом на 01.01.2011, 31.12.2011, 31.12.12р. в сумі 1065 тис.грн. згідно МФСЗ 
рекласифікований в нерозподілений прибуток. 

4.13. Витрати на персонал 

Короткострокові винагороди персоналу, включаючи заробітну плату та платежі із соціального 
страхування, премії та відпускні посібники, враховуються в чистих операційних витратах, у 
відповідності з принципом нарахування при наданні відповідних послуг. 

Відповідно до законодавства Компанія проводе відрахування певного розміру до Фонду 
соціального захисту населення за кожного працівника протягом усього періоду зайнятості 
працівника. У Компанії немає зобов'язань щодо подальших внескам у зв'язку з пенсіями. 
   
                                                                                                                    2012 р.                      2011р._  
 Загальна кількість працівників                                                                11                                  12 
 
 
Зарплата та інші витрати на персонал : 
 
Операції Разом по Операції Разом по 
пов’язаних  всім категоріям пов’язаних  всім 
сторін  сторін  

120 368 120 365 
 

4.13 Банківськи кредити 

Компанія у звітному періоді не користувалася банківськими кредитами як поточними, так и 
довгостроковими. 

4.14 Резерви 

 Резерв визнається, якщо в результаті події  Компанія має юридичні або конструктивні 
зобов'язання, які можуть бути оцінені достовірно, і існує ймовірність того, що буде необхідний 
відтік економічних вигод для врегулювання зобов'язань. 
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4.15 Депозити в банках 
Сума вкладень в тис.грн. 

На 1 січня 2011р. 
всього у тому числі в 

іноземній валюті 
Вклади в банках (депозити), у тому числі назва 
банківської  установи  3 201,40 3 191,40 

АТ "Піреус Банк МКБ" м Київ 875,80 875,80 
ОФ АТ Держекспортно-імпортн банк України 

1 433,10 1 433,10 

ОФ"Відділення Промінвестбанк в м. Одеса" 533,60 533,60 
АТ АКіБ "УкрСиббанк" 10,00 - 
Філія ОРУ АТ " Банк "Фінанси та кредит" 348,90 348,90 

 
Сума вкладень в тис.грн. 

На 31 грудня  2011р. 
всього у тому числі в 

іноземній валюті 
Вклади в банках (депозити), у тому числі назва 
банківської  установи  3 256,70 3 256,70 

АТ "Піреус Банк МКБ" м Київ 878,90 878,90 
Філія ОРУ АТ " Банк "Фінанси та кредит" 432,30 432,30 
ОФ АТ Держекспортно-імпортн банк України 

1 438,20 1 438,20 

ОФ"Відділення Промінвестбанк в м. Одеса" 507,30 507,30 

 
Сума вкладень в тис.грн. 

На 31 грудня  2012р.. 
всього у тому числі в 

іноземній валюті 
Вклади в банках (депозити), у тому числі назва 
банківської  установи  8 958,70 3 457,70 

- - - 
АТ "Піреус Банк МКБ" м Київ 879,20 879,20 
Філія ОРУ АТ " Банк "Фінанси та кредит" 347,70 347,70 
ОФ АТ Держекспортно-імпортн банк України 

1 598,60 1 598,60 

ОФ"Відділення Промінвестбанк в м. Одеса" 632,20 632,20 
ОФ АТ Держекспортно-імпортн банк України 

3 501,00 - 

АТ "УкрСиббанк" 2 000,00 - 

(5) Ризик і управління ризиком 

5.1 Ризик і управління ризиком 

Метою управління ризиками Компанії є захист інтересів зацікавлених сторін, тобто 
страхувальників і акціонерів Компанії, а також управління ризиками. Управління ризиками 
включаєв себе комплекс заходів, виконання яких вимагає участі кожного співробітника в рамках 
своєї компетенції. 
Управління ризиками Компанії включає: 
• Вимога достатності капіталу та управління капіталом; 
• Визначення та керування страховими ризиками; 
• Визначення та управління фінансовими ризиками; 
• Визначення та управління операційними ризиками. 
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5.2 Вимога платоспроможності та управління капіталом 

Метою Компанії при управлінні капіталом є дотримання вимог мінімального капіталу, 
передбачені Законом України «Про страхування». Компанія зобов'язана підтримувати 
мінімальний капітал, необхідний для ведення бізнесу. 

 5.3 Визначення страхових ризиків та управління ними 

Бізнес прийнятого страхування являє собою передачу ризику від страхувальників  страховику та 
управління цим ризиком, його оцінки, вибору страху вального та перестрахувального покриття та 
виконання зобов'язань відносно до підписаних договорів страхування. Страховим ризиком є 
ймовірність того, що відбудеться прийнятий у страхування страховий випадок, і невизначеність 
щодо суми відповідної виплати. По самій суті договору страхування, цей ризик викликаний 
випадковістю, і тому непередбачуваний. Страховий ризик є самим істотним ризиком, з яким 
стикається Компанія у своїй щоденній діяльності. 
 
У страховому портфелі, у відношенні ціноутворення та формування резервів за яким застосовується 
теорія ймовірності, головний ризик, з яким стикається Компанія щодо договорів прийнятого 
страхування, полягає в тому, що фактичні страхові відшкодування і забезпечення перевищать 
балансову вартість страхових зобов'язань. Це може статися тому, що частота і суттєвість виплат 
страхового відшкодування і забезпечення виявиться більше, ніж передбачалося. Страхові події є 
випадковими, і фактичний розмір сум вимог і виплат буде варіюватися з року в рік, виходячи з 
розрахунків з використанням статистичних методів. 
Розрахунок тарифів і цін на страхові продукти відображає існуючі ринкові умови і покриває 
найімовірніші допущення, необхідні для коректування майбутніх результатів для істотного зниження 
фінансових ризиків. 
Дотримання страхових повноважень контролюється керівництвом на безперервній основі. 
Правочини, які потребують спеціального дозволу, є предметом особливої уваги Керівництва 
Компанії. 

 (А) Опис основних продуктів 

Терміни та умови договорів страхування, які мають суттєвий вплив на суму, час і невизначеність 
майбутніх грошових потоків, що виникають від договорів страхування, встановлені нижче. 
Додатково нижче дана оцінка основних страхових продуктів Компанії і способи, за допомогою яких 
вона управляє пов'язаними з ними ризиками. 
Основною метою перестрахування є надання страховим та перестрахувальним компаніям 
перестрахувального захисту.Оцінка основних страхових продуктів Компанії і способи, за допомогою 
яких вона управляє пов'язаними з ними ризиками, наведена нижче. 
 
Надійність страхового покриття крупних ризиків  забезпечується перестрахуванням на міжнародному    
(в першу чергу – англійському та австрійському) страховому ринку: 
Through Transport Mutual Insurance Association (EurAsia) Limited London, UK. (TTclub),  
Wiener Stadtische Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft Vienna, Austria,  
САТ «Індержстрах», Росія, 
 Polish Reinsurance Company (Польща).Компанія має тісні зв’язки з провідними світовими брокерами 
Lloyd’s - Willis, AON,  а також клубами взаємного страхування  (P & I), підтримує ділові контакти та 
дружні відносини зі всіма провідними страховими компаніями України. 
 
Страхування флоту 
Компанія спеціалізується на морських видах страхування з моменту утворення компанії у 1993 р. 
Так,  наприклад,  на страхування був прийнятий флот Чорноморського морського пароплавства у 
кількості більш 200 одиниць загальною вартістю більш 1 млрд. доларів США. 
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У різні роки, клієнти  з морських ризиків судовласники: управління “Черазморпуть”, ОАТ  
“Українське Дунайське пароплавство”,  Ялтинський морський торгівельний порт, Одеський 
морський торгівельний порт, Іллічівський морський торгівельний порт, Іллічівське муніципальне 
пароплавство, INTRESCO Ltd., “Морський технічний менеджмент”,  ДАТ “Чорноморнафтогаз” 
та інші. 
За останні 3 роки прийнято  на страхування ризиків P&I  та H&M -131 судно. 
Страхувальники АТ СК «Мономах» отримують   доступ до широкої мережі кореспондентів  
(адвокатів та сюрвейєрів), які знаходяться практично в усіх портах світу та надають 
судовласникам оперативну допомогу в розслідуванні страхових випадків. 
Для  визволення суден  з-під  арешту є можливість  видавати гарантійні листи або  забезпечувати 
гарантії першокласних міжнародних банківських інститутів. 
Договори страхування оформлюються  російською, українською та/або англійською мовами  за 
бажанням судовласника. 
На сьогоднішній час заборгованість перед  страхувальниками  по оплаті відшкодувань відсутня. 
 
Страхування вантажів 
Страхування вантажів  здійснюється на базі міжнародних Institute Cargo Clauses (A), (B), (C). 
Компанія забезпечує страхове покриття  всіх  транспортних ризиків, включаючи  воєнні та  
страйкові, також  внески власника вантажу  по загальній аварії та витрати  по врятуванню.     
АТ “Мономах”  має значний  досвід  у страхуванні спеціального  майна  та техніки  подвійного 
призначення, а також у страхуванні контейнеризованих  вантажів, які перевозяться морським, 
залізничним  та автомобільним транспортом.  
 
Страхування відповідальності транспортних операторів 
Договори зі страхування відповідальності, які пропонуються транспортним операторам,  
включають  страхування відповідальності експедитора, автоперевізника, стивідора та оператора 
складу ( страхове покриття – на вибір клієнта,  в залежності від виду його діяльності). 
У рамках даного виду страхування  на протязі багатьох років  нашим стратегічним партнером 
виступає Through Transport Mutual Insurance Association (Eurasia) Limited. ( TT Club). 
У числі клієнтів Компанії -  "С.М.Т.-ЛТД",  ДП "ГПК - Україна", СП "Новолог", "Трейс". 
 
Страхування майна 
Одним з приоритетних направлень діяльності є страхування майна, в якому за період  існування 
компанії,  набутий значний досвід, знання та можливості у наданні послуг зі страхування різних 
об’єктів, у тому числі таких, які знаходяться у стадії будівництва. 
Так, Компанією проведено страхування комплексу будівельних робіт по зведенню нового 
Стадіону “Арена-Дніпро”, у м. Дніпропетровськ, підрядник  “Хохтіф Констракшн АГ”, Германія. 
Застраховані всі роботи по зносу конструкцій старого стадіону, проектування та зведення нового 
стадіону “Арена-Дніпро”, включаючи всі  супутні роботи.  Вартість будівництва  вище 40 
мільйонів Євро. 
Також, було забезпечено страхування проектування, поставок, монтажу та контролю запуску «2-
шнурової Машини Безперервного  Розливу та  Ковша доменної печі», в м. Алчевськ, включаючи 
усі допоміжні та супутні роботи, зі страховими сумами вище 80 мільйонів Євро. 
Більшість  застрахованих Компанією об’єктів – це комплекси промислових, комерційних та 
інших підприємств та їх інфраструктури. 
 
Страхування транспорту 
Компанії вдалося розробити  умови  страхування, які максимально  відповідають вимагам   
клієнтів  та останнім тенденціям  страхового ринку, наприклад: виплата страхового  
відшкодування без  відраховування  взносу для автомобілей віком до 3-х років, вибір СТО 
Страховиком, територія  страхового покриття –Україна, країни СНД та Західна Європа. Компанія 
тісно співпрацює зі службою технічного асистансу «ECLIS», що дозволяє Страхувальнику у  



 34 

1ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОНОМАХ» 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року 

Примітки до фінансової звітності____________________________________________________ 
 
найкоротші строки отримати професійну допомогу на місці ДТП. 
Зважена тарифна  політика та ефективна  перестрахувальна програма дозволяє  забезпечувати 
клієнтів професійним та  надійним страховим захистом, при цьому   зберігаючи конкурентно 
дійову вартість страхування. 
Перестрахування  автотранспортних  засобів з 2007 р. здійснюється у Polish Reinsurance Company 
(Польща),   на основі облігаторної програми. 
Polish Reinsurance Company надає ефективний  перестраховий захист та має високий рейтинг 
фінансової надійності. 

•  5.4 Фінансовий ризик і управління ним 

Компанія схильна фінансовим ризикам у зв'язку із здійсненням операцій з фінансовими 
інструментами. Фінансові ризики включають ринковий ризик, що складається з цінового, 
відсоткового та валютного ризиків, кредитний ризик і ризик ліквідності. Нижче знаходиться 
опис кожного з цих ризиків і короткий опис методів, які Компанія застосовує для управління 
ними. Компанія піддається даним ризикам у процесі своєї звичайної діяльності. 
• Фінансові активи та фінансові зобов'язання Компанії, включаючи вкладення, дебіторську 
заборгованість по страхових операціях і активи з перестрахування, піддаються таким 
фінансовим ризикам: 
• Ринковий ризик: Зміни на ринку можуть суттєво вплинути на активи / зобов'язання страхової 
компанії, інвестиції можуть знецінитися, а прибутковість активів зменшитися. Ринковий ризик 
включає відсотковий ризик, ціновий ризик щодо пайових інструментів та валютний ризик. 
• Кредитний ризик: невиконання контрактних зобов'язань може призвести до понесених 
Компанією фінансових збитків. 
• Ризик ліквідності: при певних несприятливих для страхової компанії умов, вона може бути 
змушена продати активи за ціною, нижчою за їх справедливою вартістю, щоб врегулювати 
зобов'язання. 

(А) Ринковий ризик 
Ринковий ризик являє собою ризик того, що зміни ринкових цін, включаючи валютні курси, 
процентні ставки та курси акцій зроблять вплив на доходи Компанії і вартість її портфеля. 
Ринковий ризик включає в себе: 

• Процентний ризик; 
• Валютний ризик; 
• Ціновий ризик. 

Ринковий ризик виникає з відкритих позицій в процентних ставках, валюті і цінах на часткові 
фінансові інструменти, які піддаються загальним і специфічним ринковим змінам, а також 
змінам рівня волатильності ринкових цін. 

Мета управління ринковим ризиком-управляти і контролювати схильність Компанії ринкових 
ризиків в межах допустимих параметрів (встановлених і регулярно переглядається Компанії), в 
той же час оптимізуючи дохід. 
і) Дебіторська заборгованість за операціями прямого страхування 
Суми, що підлягають отриманню за операціями прямого страхування, аналізуються 
керівництвом на періодичній основі, і договори анулюються, якщо відповідне повідомлення 
було надане страхувальником і належні до оплати суми не виплачуються. 

Дебіторська заборгованність з операцій прямого страхування 
В тис.грн.                                                                                    31 грудня 2012       31 грудня 2011      1 січня 2011 
Внески від страхувальників, що належать сплаті                                5410                            9792                        10540 
Резерв під знецінення простроченої дебіторскої 
заборгованості ______________ (-) ________________ (-) _______________ (-) 

5410 9792 10540 
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т) Перестрахування 
В ході свого бізнесу Компанія передає ризики в перестрахування з метою обмеження 
потенційного нетто збитку допомогою диверсифікації своїх ризиків. Активи, зобов'язання та 
доходи і витрати, що виникають від переданих у перестрахування договорів страхування 
представлені окремо від пов'язаних активів, зобов'язань, доходів і витрат від пов'язаних 
договорів страхування, оскільки договори перестрахування не звільняють Компанію від 
виконання своїх прямих зобов'язань перед утримувачами договорів. 
Тільки права за договорами, які призводять до перенесення суттєвого ризику, враховуються як 
активи за договорами перестрахування. Права за договорами, які не призводять до перенесення 
суттєвого ризику, враховуються як фінансові інструменти. 
Перестрахувальні премії по переданому перестрахуванню визнаються як витрати на основі, 

відповідної основі визнання премій по пов'язаним договорами страхування. В ході звичайного 
страхового бізнесу, перестрахувальні премії відображаються як витрати того періоду, протягом 
якого надається перестрахувальне покриття на основі очікуваного характеру перестрахованих 
ризиків. Невитрачена частина переданої перестрахувальної премії включається в активи за 
договорами перестрахування. 
Нетто суми сплачені перестраховику при укладенні договору можуть бути менше, ніж активи 
за договорами перестрахування, визнані Компанією щодо його прав за даними договорами. 

Підписані премії, нетто 
  

2012 
рік 

2011 
рік 

Показники 

(тис. 
грн.) 

(тис. 
грн.) 

Надходження страхових 
платежів (премій, внесків), 
в т.ч. за видами 
страхування: 

22257,1 19965,9 

1. Майнове – всього, в т.ч.: 15136,4 12150,7
0 

а) водного транспорту 6995,2 748,3 
б) наземного транспорту 526,9 972,3 
в) вантажів та багажу 162,3 8,4 
г) від вогневих ризиків, 
стихійних явищ та інше 

7324,6 10398,2
0 

д)фінансові ризики  127,4 23,5 
2. Відповідальності - 
всього, в т.ч.: 

7108,1 7 
253,70 

а) цив. відповідальність 
власників водного 
транспорту 

2290,9 1672,2 

б) відповідальність перед 
третіми особами за 
невиконання обов’язків та 
інша 

4817,2 5581,5 

3. Особисте - від 
нещасних випадків 

3,8 43,9 

4. Обов’язкове 
(недержавне) 

8,8 17,6 
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Законодавство 

Деякі положення українського комерційного і податкового законодавства можуть бути 
інтерпретовані по-різному і внаслідок цього застосовуватися непослідовно. Крім того, 
інтерпретація законодавства керівництвом може відрізнятися від офіційної інтерпретації, і 
відповідно, може бути оскаржена контролюючими органами, в результаті чого на Компанію 
можуть бути накладені додаткові податки та платежі, а також застосовані інші превентивні 
заходи. 
Керівництво Компанії вважає, що всі податкові та інші платежі вже зроблені. Однак минулі 
фінансові роки залишаються відкритими на розгляд контролюючих органів. 

Компанія також приймає до уваги що здійснює діяльність в країні, де відбуваються  активно 
політичні та економічні зміни, які можуть значно впливати в подальшому на діяльність 
Компанії, та ії фінансові результати. Тому Компанія вважає за потрібне повідомити що ця 
фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництва щодо можливого впливу умов 
здійснення діяльності в Україні на операції та фінансовий стан Компанії.  Компанія 
припускає що майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від використаних 
оцінок та суджень 

 
 
 
 
 
__________________________________               ______________________________________ 
 
Бошко Юрій Петрович                                        Мелькова Олена Йосипівна                                                                                 
Голова Правління                                                                 Головний бухгалтер 

11 Лютого  2013 
 

 

 

 
 

 
 


