
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

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

Голова 
правлiння       Бошко Юрiй Петрович 

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

                          М.П. 
(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2013 рік  

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування 
емітента Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мономах" 

2. Організаційно-
правова форма 
емітента 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента 

19363702 

4. Місцезнаходження 
емітента 65045 Одеська область д/н м. Одеса Троїцька, 48 

5. Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента 

(048) 7267725 (0482) 344190 

6. Електронна поштова 
адреса емітента office@monomah.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 29.04.2014 

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у д/н Вiдомостi НКЦПФР 

  
  

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на власній 
сторінці http://www.monomah.com.ua 

в мережі 
Інтернет 

  

  (адреса сторінки)   (дата) 
 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

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

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди   

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент   

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   

13. Опис бізнесу   

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   

5) інформація про собівартість реалізованої продукції   

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

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

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям   

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у 
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та 
інших активів на кінець звітного періоду   

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року   

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які   



включено до складу іпотечного покриття 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)   

30. Річна фінансова звітність   

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності) X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва) 

  

33. Примітки 1. У звiтному роцi товариством не приймалось рiшення  щодо створення юридичних осiб. 
2. Посада корпоративного секретаря статутом товариства не передбачена.  
3. Вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" 
рейтингування товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi 
товариства, товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для 
економiки та безпеки держави. 
4. Товариство в звiтному роцi випуск облiгацiй не здiйснювало. 
5. Iншi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались. 
6. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало викуп власних акцiй. 
7. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. 
8. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть 
реалiзованої продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що 
класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та 
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
9. Випуск боргових цiнних паперiв товариством не здiйснювался. 
10. У звiтному роцi фактiв, якi складають особливу iнформацiю, не вiдбувалось. 
11.  Звiт про стан об'єкта нерухомостi не складається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй. 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  Приватне акціонерне товариство "Страхова 
компанія "Мономах" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  А01 № 318172 

3. Дата проведення державної реєстрації  03.04.2002 

4. Територія (область)  Одеська область 

5. Статутний капітал (грн.)  14040000.00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

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

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 11 

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

65.12  ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

      

      
10. Органи управління 
підприємства 

органи управління не зазначають емітенти акціонерні товариства 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

 АТ "Укрсиббанк" 

2) МФО банку  351005 

3) Поточний рахунок  26501037791200 

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

 АТ "Укрсиббанк" 

5) МФО банку  351005 

6) Поточний рахунок  26501037791200 
 



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

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав 
Дата закінчення 

дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Cтрахування відповідальності власників 
водного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника)                                                                                                                                                            

546543               29.03.2007 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                       бе.ст.оков                                               

Опис Товариство має намір в подальшому займатися страхуванням відповідальності власників водного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника). 

Страхування водного транспорту (морського 
внутрішнього та інших видів водного 

транспорту)                                                                                                                                                                     
546555               29.03.2007 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                       безстроковий                  

Опис Товариство має намір в подальшому займатися страхуванням водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного 
транспорту). 

Страхування майна (крім залізничного, 
наземного, повітряного, водного транспорту 

(морського внутрішнього та інших видів 
водного транспорту), вантажів та багажу 

(вантажобагажу))                                                                              

546546               29.03.2007 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                       безстроковий                                                                                        

Опис Товариство має намір в подальшому займатися страхуванням майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту 
(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)). 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків 
стихійних явищ                                                                                                                                       546545               29.03.2007 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг                                                                                                           безстроковий                                                                                        

Опис Товариство має намір в подальшому займатися страхуванням від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. 

Страхування фінансових ризиків                                                                                                                                                                                546552               29.03.2007 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг                                                                                                                        безстроковий                                                                                        

Опис Товариство має намір в подальшому займатися страхуванням фінансових ризиків. 

Страхування вантажів та багажу 
(вантажобагажу)                                                                                                                                                                                                         546554               29.03.2007 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                 безстроковий                                                                                        

Опис Товариство має намір в подальшому займатися страхуванням вантажів та багажу (вантажобагажу). 

страхування цивільної відповідальності 
власників наземного транспорту (включаючи 546544               29.03.2007 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                          безстроковий                                                                                        



відповідальність перевізника)                                                                                                                                                

Опис Товариство має намір в подальшому займатися страхуванням цивільної відповідальності власників наземного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника). 

Страхування відповідальності перед третіми 
особами (крім  цивільної відповідальності 

власників наземного транспорту, 
відповідальності власників повітряного 
транспорту, відповідальності власників 

водного транспорту(включаючи 
відповідальності перевізника)  

546551               29.03.2007 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг                                                                                                                                                   безстроковий                                                                                        

Опис 
Товариство має намір в подальшому займатися страхуванням страхуванням відповідальності перед третіми особами (крім  цивільної 
відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників 
водного транспорту (включаючи відповідальності перевізника). 

Страхування від нещасних випадків                                                                                                                                                                                                                             546549               29.03.2007 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                       безстроковий                                                                                        

Опис Товариство має намір в подальшому займатися страхуванням від нещасних випадків. 

Страхування наземного транспорту (крім 
залізничного)                                                                                                                                                                                                          546547               29.03.2007 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                       безстроковий                                 

Опис Товариство має намір в подальшому займатися страхуванням наземного транспорту (крім залізничного). 

Особисте страхування від нещасних випадків 
на транспорті                                      546550               29.03.2007 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг        безстроковий                                                    

Опис Товариство має намір в подальшому займатися особистим страхуванням від нещасних випадків на транспорті. 

Страхування цивільної відповідальності 
суб’єктів господарювання за шкоду, яку 

може бути заподіяно пожежами та аваріями 
на об’єктах підвищеної небезпеки, 

включаючи пожежовибухонебезпечні 
об’єкти та об’єкти, господарська діяльність 

на яких може призвести д 

546553               07.03.2006 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг                      безстроковий                                                                  

Опис 
Товариство має намір в подальшому займатися страхуванням цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку 
може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та 
об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру. 

Страхування відповідальності суб’єктів 
перевезення небезпечних вантажів на 

випадок настання негативних наслідків при 
546548               27.10.2005 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг                                 безстроковий                                                                             



перевезенні небезпечних вантажів                                                                                                         

Опис Товариство має намір в подальшому займатися страхуванням відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на 
випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів. 

Страхування предмета іпотеки від ризиків 
випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування                                                                                                                                                           
584771               21.07.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                       безстроковий                                                                                        

Опис Товариство має намір в подальшому займатися  страхуванням предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового 
пошкодження або псування. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 
 
1) посада Голова правління 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Бошко Юрій Петрович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КК 188933 25.12.1998 Приморським РВ УМВС України в 
Одеській області 

4) рік народження** 1963 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 18 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

АТ СК "Мономах", голова правління 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

26.04.2012 5 років 

9) опис    До повноважень та обов"язків голови правління разом з іншими членами правління відноситься: 
- організація діяльності по проведенню страхових та перестрахувальних операцій, інвестиційній діяльності, 
проведенню попереджувальних дій; 
-затвердження в установленому порядку правил та тарифів страхування, інструкцій, а також інших 
документів, що відносяться до предмету діяльності товариства; 
-підготовка та проведення Загальних зборів Товариства; 
-розгляд в попередньому порядку питань, які виносяться на розгляд загальних зборів та підготовка 
пропозицій та матеріалів з цих питань; 
-скликання Загальних зборів акціонерів; 
-забезпечення ведення бухгалтерської та статистичної звітності в Товариства; 
-затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства; 
-встановлення форми та розміру оплати праці посадових осіб та працівників Товариства; 
-призначення та звільнення посадових осіб та працівників Товариства; 
-використання коштів резервного капіталу для власних потреб Товариства для забезпечення стабільного 
фінансово-господарського розвитку Товариства і т.ін. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж керівної 
роботи складає 18 р. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: 
голова правління. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. 
 
1) посада Заступник голови правління 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Євтіхевич Юрій Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КЕ 155495 23.02.1996 Приморським РВ УМВС України в 
Одеській області 

4) рік народження** 1967 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 18 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

АТ СК "Мономах", заступник голови правління 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

26.04.2012 5 років 

9) опис    До повноважень та обов"язків заступника голови правління разом з іншими членами правління 
відноситься: 
- організація діяльності по проведенню страхових та перестрахувальних операцій, інвестиційній діяльності, 
проведенню попереджувальних дій; 
-затвердження в установленому порядку правил та тарифів страхування, інструкцій, а також інших 
документів, що відносяться до предмету діяльності товариства; 
-підготовка та проведення Загальних зборів Товариства; 
-розгляд в попередньому порядку питань, які виносяться на розгляд загальних зборів та підготовка 
пропозицій та матеріалів з цих питань; 
-скликання Загальних зборів акціонерів; 
-забезпечення ведення бухгалтерської та статистичної звітності в Товариства; 
-затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства; 
-встановлення форми та розміру оплати праці посадових осіб та працівників Товариства; 
-призначення та звільнення посадових осіб та працівників Товариства; 
-використання коштів резервного капіталу для власних потреб Товариства для забезпечення стабільного 
фінансово-господарського розвитку Товариства і т.ін. 



Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж керівної 
роботи складає 18 р. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: 
заступник голови правління. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. 
 
1) посада Член правління-головний бухгалтер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Мелькова Олена Йосипівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КК 327985 16.09.1999 Київським РВ УМВС України в 
Одеській області 

4) рік народження** 1951 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 24 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

АТ СК "Мономах", член правління. 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

26.04.2012 5 років 

9) опис    До повноважень та обов"язків члена правління разом з іншими членами правління відноситься: 
- організація діяльності по проведенню страхових та перестрахувальних операцій, інвестиційній діяльності, 
проведенню попереджувальних дій; 
-затвердження в установленому порядку правил та тарифів страхування, інструкцій, а також інших 
документів, що відносяться до предмету діяльності товариства; 
-підготовка та проведення Загальних зборів Товариства; 
-розгляд в попередньому порядку питань, які виносяться на розгляд загальних зборів та -підготовка 
пропозицій та матеріалів з цих питань; 
-скликання Загальних зборів акціонерів; 
-забезпечення ведення бухгалтерської та статистичної звітності в Товариства; 
-затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства; 
-встановлення форми та розміру оплати праці посадових осіб та працівників Товариства; 
-призначення та звільнення посадових осіб та працівників Товариства; 
використання коштів резервного капіталу для власних потреб Товариства для забезпечення стабільного 
фінансово-господарського розвитку Товариства і т. ін. 
До компетенції головного бухгалтера відноситься:  
-органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi;  
-забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, 
складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi; 
-керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх 
господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського 
облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань; 
-забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i 
iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших 
витрат; 
-забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, 
внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у 
встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв; 
-забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними 
бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i 
непродуктивних витрат; 
-органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних 
цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; 
-контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни; 
-контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, 
дотримання платiжної дисциплiни. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж керівної 
роботи складає 24 р. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: 
член правління, фінансовий директор. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. 
 
1) посада Ревізор 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

ТОВ "С.М.Т.-ЛТД" 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

19056351 

4) рік народження**  
5) освіта**  
6) стаж керівної роботи (років)**  
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

 



8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

26.04.2012 5 років 

9) опис    Ревізором юридичною особою -акціонером ТОВ "С.М.Т.-ЛТД" для здійснення функцій 
контролюючого органу надані відповідні повноваження директору з економікі Лазаревої Ользі Миколаївні. 
Паспорт серія КЕ №914796 виданий Центральним РВ УМВС України в Одеській обл. 16.09.1999р. Рік 
народження 1959. Освіта вища. загальний стаж керівної роботи складає 22р.  Лазарева О.М. непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
До повноважень та обов"язків ревізора відноситься: 
- здійснення контролю фінансово-господарської діяльності Товариства, ревізія обліку та звітів; 
- проведення чергових та позачергових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та його 
підрозділів; 
-складення актів за їх підсумками і т.ін. 
 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Кількість за видами акцій 

Посада 
Прізвище, ім'я, по 
батькові посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) прості іменні прості на 
пред'явника 

Привілейовані 
іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова правління Бошко Юрій Петрович 
КК 188933 25.12.1998 

Приморським РВ УМВС України 
в Одеській області 

7800 32.5 7800 0 0 0 

Заступник голови 
правління 

Євтіхевич Юрій 
Володимирович 

КЕ 155495 23.02.1996 
Приморським РВ УМВС України 

в Одеській області 
7800 32.5 7800 0 0 0 

Член правління-
головний 
бухгалтер 

Мелькова Олена 
Йосипівна 

КК 327985 16.09.1999 Київським 
РВ УМВС України в Одеській 

області 
600 2.5 600 0 0 0 

Ревізор ТОВ "С.М.Т.-ЛТД" д/н 19056351  д/н 7800 32.5 7800 0 0 0 

Усього 24000 100 24000 0 0 0 

 



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

Кількість за видами акцій 

Найменування юридичної 
особи 

Код за 
ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) прості іменні прості на 
пред'явника 

Привілейовані 
іменні 

привілейо
вані на 
пред'явни

ка 

ТОВ "С.М.Т.-ЛТД" 19056351 65044 Одеська область д/н м. Одеса пр-
кт Шевченка, 3 7800 32.5 7800 0 0 0 

Кількість за видами акцій 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) прості іменні прості на 
пред'явника 

Привілейовані 
іменні 

привілейо
вані на 
пред'явни

ка 

Бошко Юрiй Петрович д/н д/н  д/н 7800 32.5 7800 0 0 0 

Євтiхевич Юрiй Володимирович д/н д/н  д/н 7800 32.5 7800 0 0 0 

Усього 23400 97.5 23400 0 0 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 
Чергові Позачергові Вид загальних зборів   X 

Дата проведення 17.01.2013 
Кворум зборів 100 

Опис Питання порядку денного зборiв: 
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 
2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 
3. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв з нерозподiленого прибутку 2011 р. 
4. Прийняття рiшення про дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. 
5. Затвердження порядку та строку виплати дивiдендiв. 
6. Прийняття рiшення щодо внесення змiн та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в 
новiй редакцiї. 
7.  Обрання внутрiшнього аудитора товариства та визначення розмiру його винагороди. 
8. Затвердження Положення про службу внутрiшнього аудиту та Плану проведення перевiрок дiяльностi 
Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мономах" на 2013 р. 
 
Позачерговими загальними зборами прийнятi рiшення про обрання членiв лiчильної комiсiї та  
припинення їх повноважень по закiнченню зборiв, обранi голова та секретар зборiв, затверджений 
регламент зборiв. Прийняте рiшення про виплату дивiдендiв з нерозподiленого прибутку 2011 р. у розмiрi  
279,0 тис. грн.,визначена дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв_ 30 сiчня 
2013 р.Затверджений наступний порядок та строки виплати дивiдендiв: здiйснити виплату дивiдендiв 
шляхом перерахування коштiв на банкiвський рахунок акцiонера згiдно наданої до правлiння товариства 
заяви. Встановити строк для виплати дивiдендiв з 30 сiчня 2013 р. по 30 липня 2013 р. Повiдомити 
акцiонерiв про дату, розмiр, порядок та строк виплати дивiдендiв протягом 10 днiв з дня прийняття 
рiшення загальними зборами  акцiонерiв шляхом розсилки рекомендованих листiв.Затверджений статут 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "МОНОМАХ" в новiй 
редакцiї. Доручено головi правлiння здiйснити державну реєстрацiю нової редакцiї статуту. Обраний 
внутрiшнiй аудитор товариства та встановлений розмiр його винагороди. Затвердженi Положення про 
службу внутрiшнього аудиту та План проведення  перевiрок дiяльностi Приватного акцiонерного 
товариства "Страхова компанiя "Мономах" на 2013 р. 
 
Позачерговi загальнi збори скликанi за iнiцiативою виконавчого органу товариства - правлiння. За 
пропозицiєю акцiонера, який є власником 32,5% простих акцiй товариства до порядку денного 
позачергових загальних зборiв внесенi додатковi питання: 7.  Обрання внутрiшнього аудитора товариства 
та визначення розмiру його винагороди.8. Затвердження Положення про службу внутрiшнього аудиту та 
Плану проведення перевiрок дiяльностi Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя 
"Мономах" на 2013 р. 
 

 
 

Чергові Позачергові Вид загальних зборів X   
Дата проведення 18.04.2013 
Кворум зборів 100 

Опис Перелiк питань порядку денного зборiв: 
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 
2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 
3. Розгляд звiту правлiння за 2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння 
4. Розгляд звiту ревiзора товариства за 2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора 
5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 р. 
6. Розподiл прибутку (збиткiв) товариства за 2012 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв 
7. Затвердження Кодексу корпоративного управлiння 
 
Рiчними загальними зборами акцiонерiв прийнятi рiшення про обрання членiв лiчильної комiсiї та про 
припинення їх повноважень по закiнченню зборiв,обранi голова та секретар зборiв, затверджений 
регламент зборiв. Розглянутi та затвердженi звiти правлiння, ревiзора за 2012 р.,затверджений рiчний звiт 
товариства за 2012 р.Затверджений наступний порядок розподiлу прибутку: 5% чистого прибутку  у сумi 
26,0 тис. грн. спрямувати до резервного капiталу, 95% у сумi 488,0 тис. грн. не розподiляти до наступних 
загальних зборiв.  Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. Затверджений Кодекс корпоративного 
управлiння. 
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного зборiв вiд акцiонерiв товариства не надходило. 

 
 
 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 
вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

09.11.2010 1036/1/10 ДКЦПФР UA4000103808 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 585.00 2400 1404000.00 100.000000000

000 

Опис 

Торгівля цінними паперами емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку. Цiннi папери товариства до лiстингу фондових бiрж не включались. В звітному 
році рішення щодо додаткової емісії цінних паперів не приймалось. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку приватним (закритим) 
способом між акціонерами товариства. Цінні папери розміщенні в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. 
 

 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 
 
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 
 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) Найменування основних 

засобів На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 1759.000 1737.000 0.000 0.000 1759.000 1737.000 

- будівлі та споруди 1499.000 1483.000 0.000 0.000 1499.000 1483.000 

- машини та обладнання 19.000 31.000 0.000 0.000 19.000 31.000 

- транспортні засоби 236.000 223.000 0.000 0.000 236.000 223.000 

- інші 5.000 0.000 0.000 0.000 5.000 0.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 1759.000 1737.000 0.000 0.000 1759.000 1737.000 
 
Пояснення :  Основні засоби використовуються з моменту вводу їх в експлуатацію і 
відповідно до технічних характеристик. 
Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): 
1. будівлі - 15 років 
2. машини та обладнання - 5 років 
3. транспортні засоби - 4-5 років 
4. інші- 20 років 
Станом на 31.12.2013 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість 
основних засобів складає 2806 тис. грн., у тому числі: будівлі та споруди - 1750 
тис. грн., машини та обладнання - 178 тис. грн., транспортні засоби - 794 тис. 
грн., інструменти, прилади,  інвентар (меблі)- 81 тис. грн.  
Ступінь використання основних засобів - 100%. 
Сума нарахованого зносу та ступінь зносу основних фондів складає - 1069 тис. грн., 
у тому числі: будівлі та споруди - 267 тис. грн. (15.26%); машини та обладнання - 
147 тис. грн. (82.58%); транспортні засоби - 571 тис. грн. (71.91%), інструменти, 
прилади та інвентар (меблі)- 81 тис. грн. (100%). 
Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбувалось. Зміна вартості основних 
засобів зумовлена нарахуванням зносу.  
Щодо використання основних засобів товариства обмежень не існує. 
 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 16944 17028 

Статутний капітал (тис.грн.) 14040 14040 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 14040 14040 
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 

(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом 
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів 
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати 
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних 
виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(16944.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(14040.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 

 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 
боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 
коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 
випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 0.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання Х 3647.00 Х Х 
Усього зобов'язань Х 3647.00 Х Х 
Опис Вiдображенi в балансi довгостроковi та поточнi зобов'язання, їх оцiнка вiдповiдає вимогам П(С)БО №11 

"Зобов'язання". Загальна сума поточних зобов'язань становить 580 тис.грн., в т.ч. поточна кредиторська 
заборгованiсть за одержаними авансами - 10 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, 
роботи, послуги - 6 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю - 564 тис. 
грн.Довгостроковi зобов"язання складають 3067 тис.грн.: з них страхови резерви - 3062 тис. грн., 
довгостроковi забезпечення виплат персоналу - 5 тис. грн. 

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 
 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 
1 2013 2 1 
2 2012 1 0 
3 2011 1 1 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 

 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори X   

Акціонери   X 
Депозитарна установа   X 
Інше   
 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю) ? 
 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків      X 
 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 
 
 Так Ні 
Підняттям карток        X 
Бюлетенями (таємне голосування)                         X   
Підняттям рук                                             X 
Інше   
 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 
 
 Так Ні 
Реорганізація     
Додатковий випуск акцій        
Унесення змін до статуту X   
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства        

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства        

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради     

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу     

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора)     

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді     
Інше   
 
Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Органи управління 
 

Який склад наглядової ради (за наявності) ? 
 (осіб) 
Кількість членів наглядової ради                          0 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 
Кількість представників держави                           0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій                                       0 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій                                        0 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб       0 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0 
 
Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 
 Так Ні 
Стратегічного планування                                    
Аудиторський       
З питань призначень і винагород                             
Інвестиційний       

Інші (запишіть)        згідно чинного законодаства та статуту товариства в складі органів товариства наглядова рада відсутня 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 
 
Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою                               
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій      

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства     
Члени наглядової ради не отримують винагороди               
Інше                                       
 
Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі                    
Знання у сфері фінансів і менеджменту                       
Особисті якості (чесність, відповідальність)                
Відсутність конфлікту інтересів                             
Граничний вік                                               
Відсутні будь-які вимоги                                    
Інше (запишіть)                                                                            
 
Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства       

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                             

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)     

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 
було обрано нового члена      

Інше (запишіть)                                                                            
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, введено посаду ревізора 



Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  1  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  1  
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 
 

 
Загальні 
збори 

акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради         

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради         

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Так Ні Ні Ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так 

 
Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  
приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 
(так/ні )   Так  
 
Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 
інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 
 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів                   X 
Положення про наглядову раду                              X 
Положення про виконавчий орган     X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                          X 
Положення про акції акціонерного товариства               X 
Положення про порядок розподілу прибутку                  X 
Інше (запишіть)                                          
 
 
 
 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

 
Інформація 
розповсюд
жується на 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється в 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 

Копії 
документів 
надаються 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 



загальних 
зборах 

загальнодоступній 
базі НКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів 

безпосередньо 
в акціонерному 
товаристві 

на запит 
акціонера 

інтернет 
торінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Ні Так Так Так Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства Ні Так Так Так Ні 

Статут та внутрішні 
документи Ні Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Ні 

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Так 
 
 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  
зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 
 Так Ні 
Не проводились взагалі                                      
Менше ніж раз на рік                                        
Раз на рік                                              X   
Частіше ніж раз на рік                                      
 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів       X 
Наглядова рада                                            X 
Виконавчий орган                        X   
Інше (запишіть)                                 
 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні 
 
З якої причини було змінено аудитора? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень                           
Не задовольняли умови договору з аудитором                  
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                  
Інше (запишіть)                                        зміни аудитора не відбувалось 
 
Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 
минулому році? 
 
 Так Ні 
Ревізійна комісія ( ревізор )                                       X   
Наглядова рада                                            X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства        X 
Стороння компанія або сторонній консультант             X   
Перевірки не проводились                                  X 
Інше (запишіть)                                        ревізор 
 
 
З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 
 Так Ні 
З власної ініціативи                                    X   
За дорученням загальних зборів                            X 



За дорученням наглядової ради                             X 
За зверненням виконавчого органу                          X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                     X 
Інше (запишіть)                                          
 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  
сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні 
 
 
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 
 
Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних 
трьох років? 
 
 Так Ні 
Випуск акцій                                              X 
Випуск депозитарних розписок                              X 
Випуск облігацій                                          X 
Кредити банків                                            X 
Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 
Інше (запишіть)                                          
 
Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ? 
 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором       
Так, плануємо розпочати переговори                        
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році      
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                     
Не визначились                                          X 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 
наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  
України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  
Так 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:     18.04.2013;  
яким органом управління прийнятий: загальними зборами акціонерів 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління? (так/ні)  Ні;  
укажіть, яким чином її оприлюднено: для приватних акціонерних товариств чинним законодавством 
оприлюднення не передбачається. 
 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.  
 акціонерне товариство дотримується принципів Кодексу корпоративного управління. Відхилень не встановлено. 

 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія 
"Мономах" 

за ЄДРПОУ 19363702 

Територія  ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 5110137500 
Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників  11   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 65045 Одеська область м. Одеса Троїцька, 48, т.(048) 7267725 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

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

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2013 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 183 183 

первісна вартість 1001 183 183 
накопичена амортизація 1002 -- -- 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 
Основні засоби 1010 1759 1737 
первісна вартість 1011 2809 2806 
знос 1012 1050 1069 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1013 921 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 2955 2841 
II. Оборотні активи  
Запаси 1100 13 5 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 5410 7020 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 -- -- 

з бюджетом 1135 4 539 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- 537 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 1140 106 54 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 450 1322 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 12327 6362 
Рахунки в банках 1167 12327 6362 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 6110 2448 
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 35 28 
резервах незароблених премій 1183 6075 2420 
Інші оборотні активи 1190 -- -- 
Усього за розділом II 1195 24420 17750 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 1200 -- -- 



вибуття 
Баланс 1300 27375 20591 



 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець звітного 
періоду 

                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 14040 14040 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 
Додатковий капітал 1410 -- -- 
Резервний капітал 1415 788 814 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2200 2090 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 17028 16944 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 
Довгострокові забезпечення 1520 5 5 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 5 5 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Страхові резерви 1530 6542 3062 
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 45 35 
резерв незароблених премій 1533 6497 3027 
Усього за розділом II 1595 6547 3067 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 17 6 
розрахунками з бюджетом 1620 72 -- 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 -- -- 
розрахунками з оплати праці 1630 -- -- 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 1635 2325 10 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 1650 1386 564 

Поточні забезпечення 1660 -- -- 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 -- -- 
Усього за розділом IІІ 1695 3800 580 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 27375 20591 
 
 
  
 
 

Голова правління ________________ Бошко Юрій Петрович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Мелькова Олена Йосипівна 
               (підпис)     

 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Страхова 
компанія "Мономах" 

за ЄДРПОУ 19363702 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2013 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2000 28 27 

Чисті зароблені страхові премії  2010 2212 2602 
Премії підписані, валова сума 2011 15668 22257 
Премії, передані у перестрахування 2012 (13271) (19810) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 3470 -2435 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 -3655 2590 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 (1876) (949) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 62 109 
Валовий:   
     прибуток  2090 302 1571 

     збиток  2095 (--) (--) 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 2 -- 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -10 -- 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 -8 -- 
Інші операційні доходи  2120 549 79 
Адміністративні витрати  2130 (354) (573) 
Витрати на збут 2150 (12) (1) 
Інші операційні витрати  2180 (690) (236) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 -- 840 

     збиток   2195 (203) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 547 441 
Інші доходи  2240 104 -- 
Фінансові витрати  2250 (--) (1) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (7) (--) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 441 1280 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -246 -766 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 195 514 

     збиток  2355 (--) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 -- -- 



Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 195 514 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 150 157 
Витрати на оплату праці 2505 371 368 
Відрахування на соціальні заходи 2510 131 129 
Амортизація 2515 29 79 
Інші операційні витрати 2520 2878 10759 
Разом 2550 3559 11492 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 24000 24000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 24000 24000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 8.12500000 21.41666670 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  2615 8.12500000 21.41666670 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
  
 
 

Голова правління ________________ Бошко Юрій Петрович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Мелькова Олена Йосипівна 
               (підпис)     

 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія 
"Мономах" 

за ЄДРПОУ 19363702 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2013 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

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

3000 28 27 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 10 2325 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 111 55 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 99 -- 
Надходження від страхових премій 3050 12153 34638 
Інші надходження 3095 446 2023 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (16867) (22721) 

Праці 3105 (206) (202) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (144) (142) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (930) (879) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (855) (816) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (75) (63) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 (597) (8512) 

Інші витрачання 3190 (152) (251) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -6049 6361 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 295 310 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 295 310 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 
Сплату дивідендів 3355 (270) (--) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -270 -- 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -6024 6671 
Залишок коштів на початок року 3405 12327 5622 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 59 34 



Залишок коштів на кінець року 3415 6362 12327 
 
  
 
 

Голова правління ________________ Бошко Юрiй Петрович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Мелькова Олена Йосипiвна 
               (підпис)     

 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Страхова 
компанія "Мономах" 

за ЄДРПОУ 19363702 

 
Звіт про власний капітал 

за 2013 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови
й) 

капітал 

Капітал 
у дооцін-
ках 

Додат-
ковий 
капітал 

Резер-
вний 
капітал 

Нероз- 
поділе- 
ний 

прибуток 
(непокри
тий 

збиток) 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилу-
чений 
капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 14040 -- -- 788 2200 -- -- 17028 
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 4095 14040 -- -- 788 2200 -- -- 17028 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 -- -- -- -- 195 -- -- 195 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -279 -- -- -279 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 4210 -- -- -- 26 -26 -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- 26 -110 -- -- -84 
Залишок на кінець року 4300 14040 -- -- 814 2090 -- -- 16944 
 
  
 
 

Голова правління ________________ Бошко Юрiй Петрович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Мелькова Олена Йосипiвна 
               (підпис)     
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ МОНОМАХ» 
 

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

   Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року 

Інформація про Компанію 

  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОНОМАХ» 

Акціонерне товариство 

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

01.01.2013-31.12.2013 

  
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 2013 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 2013 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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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ МОНОМАХ» 

     Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року 

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 2013 року, результати її господарської діяльності і потоки грошових коштів за 2013 
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 

25 Лютого  2014 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ МОНОМАХ» 
 
     Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року 
 
 

Звіт про совокупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року 
Одиния вимірювання: тис. грн. 

 2013 р. 2012 р. 2011р. 
 

Зароблені премії    
Підписані премії    
Премії, що підписані, брутто 15668 22257 19466 
Доля перестраховиків у преміях, що підписані (13271) (19810) (17070) 

Премії, що підписані, нетто 2397 2447 2396 
Зміни в технічних резервах незароблених 
премій та непередбачених ризиків 

   

Зміни в технічних резервах незароблених 
премій та непередбачених ризиків, нетто 

(185) 155 1467 

Зароблені премії, нетто                   2212 2602 3863 
Прийняті зобов'язання по страхових  
відшкодуваннях, нетто 

   

Сплачені страхові відшкодування, нетто    
Страхові відшкодуванні (597) (8759) (982) 
Витрати  на врегулювання збитків (26) (6) (8) 
Відшкодовані збитки - - - 
Доля перестраховиків у страхових 
відшкодуваннях 

535 8651 841 

Доля перестраховиків у страхових 
відшкодуваннях у відшкодованих збитків 

- - - 

Сплачені страхові відшкодування, нетто (88) (114) (149) 
Зміни в технічних резервах збитків    
Зміни, брутто (10) (110) (265) 
Зміна долі перестраховиків 8 101 150 

Зміни в технічних резервах збитків, нетто 2 (9) (215) 
Прийняті зобов'язання по страхових  
відшкодуваннях, нетто 

(86) (123) (364) 

Операційні витрати/доходи    
Аквізиційні витрати (58) (283) (659) 
Агентський дохід 28 27 38 
Адміністративні витрати (354) (573) (485) 

Фінансові  витрати, нетто - (1) (4) 
Інші технічні витрати, нетто (1250) (867) (695) 
Інвестиційні  та інші доходи, нетто 651 441 265 
Інші витрати, нетто (702) (237) (1225) 

Прибуток до оподаткування 441 1280 946 
Витрати на податок на прибуток (246) (766) (652) 

Прибуток за рік, нетто 195 514 294 
Інші сукупні доходи - - - 

Разом сукупний дохід за рік 195 514 294 
 
 

Керівництво Компанії затверджує  для публікації дану фінансову звітність від 25 
лютого 2014  року. Фінансова звітність підписується від імені Керівництва Компанії 
наступними особами: 

 

 

 
Бошко Юрій Петрович  Мелькова Олена Йосипівна 
Голова Правління   Головний бухгалтер 

25 Лютого  2014 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ МОНОМАХ» 

     Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року 

Звіт про фінансовий стан за рік, що закінчився31 грудня 2013 року 
 

Одиния вимірювання: тис. грн.

 31 грудня                  
2013 

31 грудня                  
2012 

      31 грудня            
       2011 

 

Активи     
Основні засоби 
Нематериальні активи 

 1737 
183 

1759 
183 

1716 
183 

Фінансові вкладення      

Депозити в банках  5543 8959 3257 
Разом фінансові активи  7463 8959 3257 

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  

 

 
 
 

 
 

7020 

 
 

5410 

 
 

9792 

  -  

 2836 
921 

1573 
1013 

1192 
1112 

 9856 6983 10984 

 
 
 

 
5 

 
13 

 
15 

 
 

 
819 

 
3368 

 
2365 

  -  

    
 2420 6075 3485 

 28 35 - 

            20591                    27375  22005 
  

 
Керівництво Компанії затверджує  для публікації дану фінансову звітність від 25 лютого 
2014 року.  
Фінансова звітність підписується від імені Керівництва Компанії наступними особами: 

 

 

 

 

 

 
Бошко Юрій Петрович  Мелькова Олена Йосипівна 
Голова Правління  Головний бухгалтер 

25 Лютого  2014 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ МОНОМАХ» 

     Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року 

Звіт про фінансовий стан за рік, що закінчився 

31 грудня 2013 року 
 
Одиния вимірювання: тис. грн. 

    

Капітал и обов’язки  31 грудня 31 грудня 31грудня 

    2013 2012 2011 

Капітал     

Акціонерний капітал  14040 14040 14040 

Резервний капітал  814 788 773 

Нерозподілений прибуток  2090 2200 1701 

Разом капітал  16944 17028 16514 

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 
Разом обов’язки  
Разом капітал та обов’язки  
 

 
 3027 6497 4063  

 35 45 215  

 3062 6542 4278  

  
 
 

10 

 
 
 

2325 

 
 
 
 
 
 

 

 564 1386 1061  

 - 72 122  

 6 17 18  

 580 3800 1201  

 5 5 12  

 585 3805 1213  

 20591 27375 22005  
 

 
 
Керівництво Компанії затверджує  для публікації дану фінансову звітність від 25 лютого 2014  
року.  
Фінансова звітність підписується від імені Керівництва Компанії наступними особами: 

 

 

 
Бошко Юрій Петрович  Мелькова Олена Йосипівна 
Голова Правління  Головний бухгалтер 

25 Лютого  2014 
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              ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ МОНОМАХ» 
       Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року 
 
Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року  
Одиния вимірювання: тис. грн. 

 2013 2012 

Надходження від: 
  

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 28 27 

Покупців і замовників авансів 10 2325 

Установ банків відсотків за поточними рахунками 111 55 

Надходження від боржників неустойки (штрафів,пені) 99 - 

Надходження від страхових премій 12153 34638 

Надходження від боржників неустойки (штрафів,пені) 99 - 

Інші надходження 446 2023 

Витрачання на оплату:   

Товарів (робіт, послуг) (16867) (22721) 

Праці (206) (202) 

Відрахувань на соціальні заходи ( 144 ) (142) 

Працівникам (202) (202) 

Зобов’язань з  податків і зборів (930) (879) 

у тому числі:                                     

-Зобов’язань з податку на прибуток (855) (816) 

-Зобов’язань з інших податків і зборів  (75) (63) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами (597)           (8512) 

Інші витрачання (152) (251) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності -6049 6361 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Отримані:    

            відсотки 295 310 

            дивіденди - - 

Інші надходження - - 

Інші платежі (                      ) (                      ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 295 310 

Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Сплачені дивіденди (        270          ) (                      ) 

Інші платежі (                      ) (                      ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності -270 - 

Чистий рух коштів за звітний період -6024 6671 

Залишок коштів на початок року 12327 5622 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 59 34 

Залишок коштів на кінець року 6362 12327 

 
Керівництво Компанії затверджує  для публікації дану фінансову звітність від 25 лютого 2014  
року. Фінансова звітність підписується від імені Керівництва Компанії наступними особами: 

 

 
Бошко Юрій Петрович  Мелькова Олена Йосипівна 
Голова Правління  Головний бухгалтер   25 Лютого 2014 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ МОНОМАХ» 

     Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року 

Звіт про зміни в капіталі за рік, що закінчився  

31 грудня 2013 року 
 
Одиния вимірювання: тис. грн. 
 

    

     
 Акціонерний 

капітал 
Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

Разом 
капітал 

     
Залишок на 1 січня 2013 року 14040 788 2200 17028 
Разом сукупний дохід за рік 
 
Збільшення капіталу 
- власником 
-за рахунок перерозподілення прибутку 
 
Зменшення капіталу  на виплату 
дивідендів 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

26 

195 
 
 
 

(26) 
 

(279) 
 

195 
 
 
 
- 
 

(279) 

Залишок на 31 грудня 2013 року 14040 814 2090 16944 
 
 
 
 
 
Керівництво Компанії затверджує  для публікації дану фінансову звітність від 25 лютого 2014  
року. Фінансова звітність підписується від імені Керівництва Компанії наступними особами: 

 

 

 

 

 
Бошко Юрій Петрович  Мелькова Олена Йосипівна 
Голова Правління  Головний бухгалтер 

25 Лютого 2014
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ МОНОМАХ» 

     Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 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 - 21 рік, стаж в управлінні - 21 
рік. 
Мелькова Олена Йосипівна,  Головний бухгалтер 
освіта вища, Одеський інститут народного господарства. Стаж в страхуванні – 19 років, стаж в 
фінансах та бухгалтерії – 36 років. 
 

 (б)    Акціонери 
На 31 грудня 2013р. та 2012р є: 

31 грудня 2013 31 грудня 2012 
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 2013рік 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 2013 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.  
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, затверджена для публікації 25 
лютого 2014 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 2013 року по 31 грудня 2013 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  вимагало 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 проведено 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. 

 
У зв'язку із специфікою бізнесу складно з упевненістю передбачити результат будь-якої вимоги і  
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. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОНОМАХ» 
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року 

Примітки до фінансової звітності ______________________________________________________  
Найбільш істотне допущення пов'язане з формуванням  резерву незаробленних премій ("РНП")  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, 
відображениху 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.  

 
 

(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 . 
Принципи облікової політики були послідовно застосовані.  Змін облікових оцінок та суджень 
у 2013 році не відбувалося. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОНОМАХ» 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року 

Примітки до фінансової звітності ___________________________________________________  
 
Пов'язаними сторонами Компанії є: 
Акціонери та старший керівний персонал: ТОВ «С.М.Т.-ЛТД», Бошко Юрій Петрович, Евтіхевіч 
Юрій Володимирович. 
 

Компанія у 2013 році  здійснила виплати пов'язаним сторонам у виді дивідендів у сумі-
270 тис.грн. 
Короткострокові винагороди у вигляді заробітної плати та оплачувані щорічні відпустки в 
2013году 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) у 2013 році Компанією не 
надавалися. 
У 2013 році Компанія надавала послуги зі страхування ТОВ «С.М.Т.-ЛТД» на загальних умовах. 
 
4.1 Іноземна валюта, угоди в іноземній валюті. 
Угоди в іноземній валюті, крім функціональної валюти Компанії, спочатку обліковуються за 
обмінним курсом НБУ, 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 НБУ 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 2013_____ 31 грудня 2012_______  
ГРН/USD 7,9930                        7,9930 
ГРН/EUR 11,04153             10,537172 
 

4.2 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. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОНОМАХ» 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року 

Примітки до фінансової звітності ___________________________________________________  
 
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. 
  (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 перестраховиків. Активи з 
перестрахування включають залишки зобов'язань по переданому перестрахуванню, належні від 
перестраховиків. 
(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 
перестраховика. 

 (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. 
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Резерви незароблених премій. 

Резерв незароблених премій (РНП) 

Формування резервів незаробленіх премій та часток перестраховиків у ціх резервах проведено  
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 2013 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  2013 31 грудня 2012  
Брутто 
зобов'я- 
зання 

Перестра
- 
хування 

Нетто  
зобов'я- 
зання 

Брутто  
зобов'я- 
зання 

Перестр
а- 
хування 

Нетто  
зобов'я
- 
зання 

Технічні  
резерви 
незароблених  
премій 

3027 (2420) 607 6497 (6075) 422 

Технічні 
резерви  
збитків 

35 (28) 7 45 (35) 10 

Разом 3062 (2448) 614 6542 (6110) 432 
Менше 1 
року 

3062 (2448) 614 6542 (6110) 432 

 
(Е) Аквізиційні витрати 
Аквізиційні витрати являють собою комісійну винагороду, що сплачується посередникам за 
укладення договорів страхування та перестрахування. 
 
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 обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток. Компанія не відносила  які-небудь фінансові інструменти до даної категорії у 2013 р. 
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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, 
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 використання. Прі оцінці вартості використання очікувані 
майбутні грошові потоки дисконтуються до їх поточної вартості з використанням ставки  
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дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку тимчасової вартості 
грошей і ризиків, характерних для активу. 

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 31 грудня 2012 року і 31 грудня 2013 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 2013 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 
Автомобілі                                                                              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 2013 році Компанія не здійснювала. 
Компанія основні засоби у заставу не надавало. 
 
Переоцінки основних засобів у 2013 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. 
 
Нематеріальні активи. 
 
Нематеріальні активи оцініються за історичною вартістю . У складі нематеріальних активів 
обліковуються вартість ліцензій Компанії. Строк ліцензій необмежений, в звязку з чим амортизація 
не нараховується. 
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Основні засоби 
      Автомобілі Офісне обладнання Будівлі 
Первісна вартість     
 
Залишок на 1 січня 2013 року 
Придбання 
Вибуття 
Залишок на 31 грудня 2013 року 
 
 
Накопичена амортизація: 
 
Залишок на 1 січня 2013 року 
Нараховано амортизації 
 
Списано амортизації 
Залишок на 31 грудня 2013 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 2013 році не нараховувалися. 
 
 
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. 

 Загальними зборами акціонерів (протокол рішення №21 від17.01.2013) прийнято рішення про 
розподіл прибутку  на виплату акціонерам у сумі -279тис.грн. 

794 265  1750  
- 7  -  
- 10  -  
794 262  1750  
     
     

(558) 
 (13) 

(241) 
20 

 (251) 
(16) 

 

           10  -  
(571) (231)   (267)  
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4.12.Капітал та резерви 
Станом на 31 грудня 2012 року, 31грудня 2013 року внесений  статутний фонд Компанії склав 
14040 тис.грн.  
 Резервний капітал Компанії поповнений за рахунок чистого прибутку за рішенням загальних 
зборів акціонерів у 2013 році на 26 тис.грн.   

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. 
   
                                                                                                                    2013 р.                      2012р._  
 Загальна кількість працівників                                                                11                                  11 
 
 
Зарплата та інші витрати на персонал : 
   
         2013       2012 
Операції    Разом по Операції Разом по 
пов’язаних  всім категоріям по пов’язаних  всім категоріям  
сторін  сторін  

120 371 120        368 
 

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 31 грудня  2012 р.. 
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 - 
 
 
 
 

На 31 грудня  2013 р.. 

Сума вкладень в 
тис.грн.  

 всього у тому числі в 
іноземній валюті 

Вклади в банках (депозити), у тому числі назва 
банківської  установи  5543,4 4943,4 

- - - 
АТ "Піреус Банк МКБ" м Київ 879,20 879,20 
Філія ОРУ АТ " Банк "Фінанси та кредит" 799,3 799,3 
Філія ОРУ АТ " Банк "Фінанси та кредит" 364,4 364,4 
ОФ АТ Держекспортно-імпортн банк України 600,0 - 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 662,5 662,5 
ОФ АТ Держекспортно-імпортн банк України 1598,60 1598,60 
АТ « Дельта Банк» 639,40 639,4 

(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. 

 
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. 
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 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 страхового 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  
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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 2013       31 грудня 2012      
Внески від страхувальників, що належать сплаті                                7020                            5410                         
Резерв під знецінення простроченої дебіторскої 
заборгованості                  _____ (-) ________________ (-)

7020 5410  
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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 
  

2013 рік 2012 рік 
Показники 

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

15667,7 22257,1 

1. Майнове – всього, в т.ч.: 9511,5 15136,4 
а) водного транспорту 408,8 6995,2 
б) наземного транспорту 948,4 526,9 
в) вантажів та багажу 358,3 162,3 
г) від вогневих ризиків, 
    та інше майнове 

 
6267,2 

 

 
7324,6 

 
д) фінансові ризики  1528,8 127,4 
2. Відповідальності - 
всього, в т.ч.: 

6141,8 7108,1 

а) цив. відповідальність 
власників водного 
транспорту 

502,3 2290,9 

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

5639,5 4817,2 

3. Особисте - від 
нещасних випадків на 
транспорті 

6,5 3,8 

4. Обов’язкове 
(недержавне) 

7,9 8,8 
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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 

25 Лютого  2014 
 

 

 

 
 

 
 
 



 

 
XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт ) 

 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 
картки* платника податків - фізичної особи) 19042828 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65026 м. Одеса вул. Дерибасівська, б. 8 
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

0223 
26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів 

д/н 
д/н 
д/н 
д/н 
д/н 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової 
звітності 2013 

Думка аудитора Умовно-позитивна 

 
 


