
Додаток
до Положения (стандарту) бухгалтерского обл!ку 2 "Баланс"

КОДИ
ГКдприемство

ПАТ Страхова компашя"Мкто” Дата (р|к. М1сяць. число) 2 0 1 2 12 31
за СДРПОУ 33295475

Т еритор1Я В1 нницька обл. за КОАТУУ 0510100000
Оргашзашйно-правова форма 

господарювання за КОПФГ 96220

Орган державного управлшня за СПОДУ
Вид економ1чноУ Д1ЯЛьност1 1нш1 види страхування за КВЕД 65.2
Середня илыасть прашвниюв'
Одиниця вим!ру: тис. грн.
Адреса 2 1050.м.Вшниця.вул.Хл1бна.25
Складено (зробити позначку "у" у в1Дповщнш юитинш):
за положениями (стандартами) бухгалтерського облжу
за М1Жнародними стандартами фшансовоТ ЗВ1ТН0СТ1 V

Баланс

на 31 тудн я  2012 р.
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код
рядка

На початок званого 
пертду

На кшеиь званого  
перюду

1 2 3 4
I. Необоротш активи

Нематер1альн1 активи:
залишкова варт!сть 0 1 0 184 234
перв1сна варлсть 011 184 240
накопичена амортизашя 0 1 2 ( ) ( 6 )

Незавершен! кагитальш жвестицп 0 2 0
Основн] засоби:

залишкова варлсть 030 91 93
перв1сна варт|сть 031 91 115
зное 032 ( ) ( 2 2  )

Довгостроков! 610Л0 ПЧН1 активи:
справедлива (залишкова) варлсть 035
перв!сна варветь 036
накопичена амортизашя 037 ( ) ( )

Довгостроков1 ф1нансов11нвестицп:
як1 обл1ковуються за методом участ! в кап1тал1 шших п1дприемств 040 13 679 13 679
!нш! ф1нансов1 1нвестиш1 045

Довгострокова деб1торська заборгован1сть 050 89
Справедлива (залишкова) варт!сть (нвестшлйноУ нерухомост! 055
Перв1сна варт1сть 1Нвестиц1йноУ нерухомост! 056
Зное 1нвестиц1йно‘Г нерухомост! 057
В истрочет податков1 активи 060
Г УДВ1Л 065
Тнш1 необоротн! активи 070
Усього за роздЬюм I 080 14 043 14 006

И. Оборотн1 активи
Виробнич! запаси 100 3 1
Поточн! о1олог1чн|' активи 110
Незавершене виробниитво 120
Г отова прод\тсшя 130
Товари 140
Вексел! одержан! 150
Деб1Торська заборгован1сть за товари, роботи, послуги:

чиста реал!зашйна варт!сть 160 2 2
перв1сна варлсть 161 2 2
резерв сумшвних борг!в 162 ( ) ( )

Део1торська заборгован1сть за розрахунками: .
з бюджетом 170
за виданими авансами 180 1 10
з нарахованих доход 1 в 190
13 внутршжх розрахунк!в 2 0 0

1нша поточна деб1торська заборговашеть 2 1 0 60 30
ГТсточю ф1нансов! 1нвестиш '1 2 2 0 823 725



Грошов! кошти та Тх екв!валенти:
в нашональнШ валют! 230 1 240 1 554
У ТОМУ ЧИСЛ1 В КЭС1 231 1
в шоземнш в ал к т 240

Гнил обороти! активи 250
Усього за роздйтом II 260 2 129 2 322

III. Внтрати майбутшх першдйв 270 8 1
IV. Необоротш активи та групи вибуття 275

Баланс 280 16 180 16 329

Пасив Код
рядка

На початок зв тш го  
периоду

На кшець званого  
перюду

1 2 3 4

I. Власний каштал
Статутний каштал 300 14 000 14 000
Пайовий кагптал 310
Додатковий вкладений каштал 320 1 1
1ншнй додатковий каттал 330
Резервний кагптал 340
Нерозподшений прибуток (непокритий збиток) 350 317 451
Неоплачений каттал 360 ( ) ( )
Вилучений каштал 370 ' ( )
Усього за роздйюм I 380 14318 14 452

II. Забезпечення майбутшх витрат1 платеж1в
Забезпечення виплат персоналу 400
1шш забезпечення 410 870 1 582
Сума страхових резерв1в 415
Сума часток перестраховшав у страхових резервах 416 ( 153 ) ( 234 )
Залишок сформованого призового фонду, що тдлягае виплат! 
переможиям лотереУ

417

Залшпок сформованого резерву на виплату джек-поту, не 
забезпеченого оплатою учасл у лотереУ

418

Ц|Льове фшансування' 420
421

Усього за роздьтом II 430 717 1 348
III. Довгостроков! зобов'язання

Довгостроков1 кредита банк1в 440
1НШ1 ДОВГОСТрОКОВ! ф|НаНСОВ1 зобов'язання 450
В1дстрочен1 податков1 зобов'язання 460
1нш1 довгостроков! зобов'язання 470
Усього за роздйюм III 480

Г\7. Поточн! зобов'язання
Короткостроков! кредити банк! в 500
Поточна заборгован1сть за довгостроковими зобов'язаннями 510
Вексел! видат 520
Кредиторська заборгован1сть за товари, робота, послуги 530 524
Поточн! зобов'язання за розрахунками:

з одержаних аванс1в 540 2 4
з бюджетом 550 71 104
з позабюджетних платеж1в 560
31 страхування 570 11 22
з оплати прац1 580 35 33
з учасниками 590
!3 внутр!шн!х розрах\нк1в 600

Зобов'язання, пов'язаш з необоротними активами та трупами вибуття, 
;-тримуваними для продажу

605

1нш! поточн! зобов'язання 610 502 366
Усього за роздйюм ГУ 620 1 145 529

V. Доходи майбутн!Х пер10Д1в 630
Баланс 640 16 180 16 329

Визначасгъся в порядку, встановленому спешально уповноваженим центральним органом виконавчо! влади у галуз! статистики



Додаток
до Положения (стандарту) бухгалтерского обл!ку 3

Пштриемство ПАТ "Страхова компашя "М кто"

Територ1я Вшницька обл.__________________________________________
Орган державного управл1ння _________________________________
Оргашзашйно-правова

Акшонерне товариство
форма господарювання
Вид економ1чно'| Д1яльност1 1нш! види страхування
Складено (зробити позначку "V" у вщ повщ ш й юптинщ): 
за положениями (стандартами) б ухгалтерского  облику 
за м1жнародними стандартами финансово! зв1ТНОСТ1

Одиниця вим1ру: тис. грн.

Дата (р!к. мкяць. число)

за СДРПОУ

за КОАТУУ 
____ за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Звгг про ф|нансов1 результати 
за _________р|к________  2012 р.

Форма N 2 Код за ДКУД

I. Ф1НАНСОВ1 РЕЗУЛЬТАТИ

2012
КОДИ
12 31

33295475

0510100000

96220

65.2

1801003

Стаття Код
рядка

За зв1тний перюд За попереднш перюд

1 2 3 4
Доход (виручка) В1д реал1зацп продукцп (товар1в, роб1Т, послуг) 010 9 560 3 796
Податок на додану варт1сть 015 ( )
Акциз ний зб1р 020 ' ( )

025 ( 5 105 ) ( 1 760 )
1нпп вирахування з доходу 030 ' ( )
Чистий доход (виручка) в1д реашзашТ продукшУ (товар1в. роб1т, послуг) 035 4 455 2 036
Соб1варт1сть реал13ованоУ продукшУ (товар1в, роб1Т. послуг) 040 ( 406 ) ( 55 )
Валовий:

прибыток 050 4 049 1 981
збиток ч 055 ( ) < )

!ггш1 операцшш доходи 060 113 55
у Т. Ч. ДОХ1Д В1Д ПерВ1СНОГО визнання 610Л0Г1ЧНИХ ЭКТИВ1В 1 
с:льськогосподарськоУ продукшУ, одержаних у наел 1 док 
СОЬСЬКОГОСПОДарСЬКОУ Д1ЯЛЬНОСТ1

061

Адм1н1стративн1 витрати 070 ( 2 353 ) ( 1 233 )
Витрати на збут 080 ( 75 ) ( 16 )
1нш1 операц1ЙН1 витрати 090 ( 20 ) ( 16 )
у т. ч. витрати В1Д первкного визнання б10Л0Г1чних актив1в 
: :льськогосподарськоУ продукц11, одержаних унасл1док 
С :.ТЬСЬК0Г0СП0ДарСЬК0У Д1ЯЛЬНОСТ1

091

Ф1нансов1 результати  вщ операи1йноТ Д1я л ьн ост1:

прибуток 100 1 714 771
збиток 105 <

Доход вщ участ1 в кап1тал1 110
1нпп ф1НЭНСОВ1 доходи 120 80 13
Н1П1 ДОХОДИ 130 500

Ошансов1 витрати 140 ( ) ( 506 )
В-рати В1Д учасл в кап1тал1 150 ' ( )
1нтш витрати 160 ( 1 293 ) ( 578 )
~:>ибуток (збиток) В1Д впливу 1нфляц11 на монетарт статт1 165
^шансов! результати В1Д звичайноУ д1яльност! до оподаткування:

прибуток 170 501 200
збиток 175 ( • ) '
у Т. Ч. прибуток В1Д припинено'1 Д1ЯЛБНОСТ1 та/або прибуток В1Д 
лереоц1нки необоротних активов та групи вибуття унасл1Док

176
«

у т. ч. збиток вщ пришгаеноУ Д1Яльност1 та/або збиток В1Д переоц1нки 
необоротних актив!в та групи вибуття унаслщок припинення

177



1

[Податок на прибуток вщ звичайно'1 Д1яльност1 180 ( 367 ) ( 158 )
| Д0Х1Д 3 податку на прибуток В1Д ЗВИЧаЙН01 Д1ЯЛВНОСТ1 185
Фшансов! результати В1Д звичайноТ д 1яльностк

прибуток 190 134 42
збиток 195 ' ' )

Налзвичаиш:
доходи 200
витрати 205 ( ) •

|Податки з надзвичайного прибутку 210 ( ) )
Чистий:

прибуток 220 134 42
збиток 225 '

Забезпечення матер1ального заохочення 226

3 рядка 130 графа 3 Д оха, пов’язаний з благсшйною допомогою ( 131)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦ1ЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код
рядка

За зв1тний перюд За попереднШ пер1од

1 2 3 4
Материалы» за т р а т 230 48 19
Витрати на оплату праш 240 1 340 740
Вирах\-вання на сощалыл заходи 250 489 271
Амортизашя 260 28 23
1нш операшйш витрати 270 949 266
Разом 280 2 854 1 319

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИК1В ПРИБУТКОВОСТ1 АКЦ1Й

Назва статт1
Код

рядка
За з в 1тн и й  пер10Д За попереднш  перю д

1 2 3 4
Середньор1чна к1льк1сть простих акц1й 300 140 000 140 000
Скоригована середньор1чна к1льк1сть простих акц1й 310 140 000 140 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акшю 320 0.9571 0,3000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акшю 330 0,9571 0.3000
Див 1 денди на одну просту акцйо . 340

Г оловн и й  бухгалтер



Додаток
до Положения (стандарту) бухгалтерского обл1ку 4

ГПдприемство

Територ1я В1нницька обл.
Органшшйно-правова 
форма господарювання
Вид економ1ЧИоТ д 1Яльносп 1нип види страхування

Дата /рж, М1сяць, число/ 

ПАТ "Страхова компашя "Мкто" за ЕДРПОУ

за КОАТУУ 

за КОПФГ 

_  заКВЕД

Складено (зробити позначку "у" у вцтовщюй клггинщ): 
за положениями (стандартами) бухгалтерского обл1ку 
за м!жнародними стандартами фшансовоТ зв1тност1 

Одиниця вим1ру : тис. грн.

К О Д И
2012  12 31

33295475

0510100000

230

65.2

ЗВ1Т про рух грош ових КОШТ1В 
за 2012 р!к

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код
За зв1тний 

перюд

За аналопчний 
перюд попереднього 

року
1 2 3 4

I. Рух кош тхв у р е з у л ь т а т !  о п е р а ш й н о ‘1 Д1я л ь н о с т 1

Надходження в1д:
Реал1заци продукцп (товар1в, роб1Т, послуг) 010 10 655 1 427
Погашения вексел1в одержаних 015
Покупц1в 1 замовник1в авансов 020 103 193
Повернення аванс1в 030 10
Установ банк1В В1Дсотк1В за поточиими рахунками 035 80 6
Бюджету податку на додану варлсть 040
Повернення 1НШ1тх податк1в 1 збор1в (обов'язкових платеж1в) 045
Отримания субсид1й, дотацш 050 22 6
Ц Ь ьового  ф1нансування 060
Борж ник1в неустойки (штраф1в, пен1) 070
1нш1 надходження 080 438 3 359

Витрачання на оплату:
Товар1в (роб!Т, послуг) 090 ( 405 ) ( 335 )
Авансов 095 ( ) ( 1 )
Повернення аваис1в 100 ( 61 ) ( 6 )
Прац1вникам 105 ( 1 088 ) ( 598 )
Витрат на вщрядження 110 ( 6 ) ( 2 )
Зобов'язань з податку на додану варткть 115 ( ) ( )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 328 ) ( 124 )
В ирахувань на сошалып заходи 125 ( 525 ) ( 292 )
Зобов'язань з 1нших податюв 1 збор1в (обов’язкових платеж1в) 130 ( 187 ) ( ПО )
Цш ьових внеск1в 140 ( ) ( 569 )
1нш1 витрачання 145 (• 8 082 ) ( 3 658 )

| Чистий рух кош т1В до надзвичайних ПОД1Й 150 616 -694

Рух КОШТ1В В1Д надзвичайних ПОД1Й 160
Чистий рух КОШТ1В В1Д 0ПерЗЦ1ЙН01 Д1ЯЛЬНОСТ1 170 616 -694



1 2 3 4
II. Рух к о ш т 1в у  результат! ш вестишйноУ д 1я л ьн о ст 1

Реашзашя:
фшансових ш вестиш й 180 2 050 1 850
необоротних актив 1 в 190
майнових ком п лексе 200

Отриманк
В1ДС0ТКИ 210
дивиенди 220

1нш1 надходження 230
Придбання:

фшансових швестишй 240 ( 2 262 ) ( 1 )
необоротних активов 250 ( 89 ) ( 115 )
майнових ком плекав 260 ( ) ( )

1шш платеж! 270 ( ) ( )
Чистий рух кош т1В до надзвичайних П0 Д1Й 280 -301 1 734
Рух кошт1в вщ надзвичайних подш 290
Чистий рух К0ШТ1В В1Д 1НВеСТИЦ1ЙН01' Д1ЯЛЬН0СТ1 300 -301 1 734
Ш . Рух к о ш т !в  у результат! ф|нансово'Г  Д1ЯЛЬНост1

Надходження власного кап1талу 310
Отриман1 позики 320
1нш 1 надходження 330
Погашения позик 340 ( ) ( )
Сплачен1 дивиенди 350 ( ) ( )
1нхш платеж! 360 ( ) ( )
Чистий рух кошт1в до надзвичайних под1й 370
Рух К0ШТ1В В1Д надзвичайних П0Д1Й 380
Чистий рух К0ШТ1В В1Д ф1НаНС0В01 Д1ЯЛБН0СТ1 390
Чистий рух кошт1в за зв1тний перю д 400 315 1 040
Залишок кош т1В на початок року 410 1 240 200
Вплив зм 1ни валютних курс1в на залишок коштпв 420
Залишок кошт!в на юнець року 430 1 555 1 240

Кер1вник

Головний бухгалтер

Поплавський О.О.

Басько Т.П.



Додаток
до Положения (стандарту) бухгалтерского обл!ку 5

ПАТ "Страхова компашя"М 1сто"-  _ дприемство
Теритсря В1нницъка обл.______________________
Орган державного управлшня _____________________

гташзашйно-правова форма 
■осподарювання
%ид економ!чноТ д1яльносп 1нш! види страхування
С:<ладено (зробити позначку " у вщповцпий кл!тинц!): 

к  положениями (стандартами) бухгалтерського обл1ку 
«а  М1Жнародними стандартами фшансовоТ зв1тносп 
Одиниця вим1ру: тис. грн.

Дата (р1к, М1сяць, число) 

за СДРПОУ 

заКОАТУУ 
заСПОДУ

за КОПФГ

~~ заКВЕД

2012

КОДИ 
12 31

33245975

0510100000

65.2

за

ЗВ1Т
про власний каштал 

_______ рж__________

Форма N 4

2012 р.

Код за ДКУД 1801005

Стаття Код
Статут- 

ний 
к а т  тал

Пайо-
вий

каштал

Додат-
ковий

вкладе-
ний

каштал

1нший
додат-
ковий

каштал

Резерв-
ний

каштал

Нерозпо-
дш ений

прибуток

Неопла-
чений

каштал

Вилу-
чений

каштал
Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Зазн ш ок  на початок року 010 14 000 1 277 14 278

к'оригування:
Змш а облжовоТ ш ш тики 020

Виттравлення помилок 030

(нпп зм!ни 040 40 40

С коригований за .ш ш ок  на початок  
року

050 14 000 1 317 14318

П ереош нка актив!в:

Доошнка основних засоб1в 060

Ушнка основних засоб1в 070
I Доошнка незаверше
нного буд1вництва

080 .

■Ушнка незаверш еного буд1вництва 090

|  Доошнка нематер1альних актив!в 100

1 Ушнка нематер!альних активов 110
элкорнстання доош нки неоооротних  

■ШЛИМВ
120

Ч истий прибуток  (збиток) за 
звггний перю д

130 134 134

Р а зв о д и  прибутку:

Вяплати власшгкам (дивиенди) 140

С прямування прибутку до  статутного 
к а п т а л у

150

I В .лра\>ъання до Резервного кашталу 160

ПСума чистого прибутку. надежна до  
ВбЫДЖеТу В1ДПОВ1ДНО до  

захонодавства
170

В эескн учасиикЧв:

I |3=ески  до капиталу 180

|  Погашения заборгованосп з кашталу 190

1 [Суча чистого прибутку на створення 
« ^ ж ш ал ь н и х  (ШЛЬОВИХ) фОНД1В

200
1

/ л





П р и м ггк и  ДО ПОПереДНЬО! р1ЧН01 фшаНС0В0Т ЗВ1ТНОСТ1 
ПАТ «Страхова компашя «Мкто» 

за 2012 р1к

г& Г



Публ1чне акцюнерне товариство «Страхова компашя «М1сто» (надап - «Страхова 
компашя») розташоване в Украпп за адресою: вул. Хл1бна, 25 21050. м. Вшниця. Укра'ша. 

Оргашзацшно-правова форма страхово'1 компанп: публ1чне акцюнерне товариство.
Дата першого застосування МСФЗ: 01 С1чня 2012 року.
Зв1тна дата за звггний нерюд: 31 грудня 2012 року за 2012 р1к.
Валюта зв1тност1 - гривня, одинищ  вим1ру - тис. грн.

Види д1яльност1: ПАТ «СК «Мюто» це Страхова компашя. яка надае свош юпентам - 
юридичним та ф1зичним особам - широкий спектр р1зномаштних послуг у сфер1 
добровьтьного та обов’язкового страхування та перестрахування. д1е вщповщно до 11 
отриманих лщензш в Нашонатьнш комюп з регулювання ринку фшансових послуг Украши. 
таю як:

1. У форм1 добровпьного страхування:
• Страхування вантаж1в та багажу (вантажобагажу);
• Страхування вогневих ризиюв та ризиюв стихшних явищ;
• Страхування наземного транспорту (кр1м зашничного);
• Страхування майна [(кр1м запзничного. наземного пов1тряного. водного транспорту 

(морського внутр1шнього та шших вид1в водного транспорту) вантаж1в та багажу 
(вантажобагажу)];

• Медичне страхування (безперервне страхування здоров "я):
• Страхування медичних витрат;
• Страхування вщ нещасних випадюв;
• Страхування фшансових ризиюв;
• Страхування вщповщальносп перед третями особами [(кр1м цив1льно1 

в1дпов1датьност1 власниюв наземного транспорту, вщповщачьност! власниюв 
пов1тряного транспорту в1дпов1дальност1 власниюв водного транспорту (включаючи 
вщповщальшсть перев1зника)]

2. У форМ1 обов’язкового страхування:
• Особисте страхування прашвниюв в1домчо-1 (кр1м тих. яю прадюють в установах 1 

оргашзашях та фшансуються з державного бюджету УкраТни та альськоУ пожежно’1 

охорони 1 члешв добров1льних пожежних дружин);
• Страхування цивпьноГ вщпов1дальност1 суб’ект1в господарювання за шкоду, яка може 

бути запод1яно пожежами та авар1ями на об’ектах пщвищеноУ небезпеки. включаючи 
пожежовибухонебезпечш об’екти та об'екта господарська д1яльшсть яких може 
привести до аварш еколопчного та саштарно-епщемюлопчного характеру.

ПАТ «СК «Мкто», починаючи з 2008 року, мае в своему потенщап понад 25 страхових 
продукпв. Предметом д1яльност1 СтраховоТ компанп е Д1яльшсть по страхуванню. 
перестрахуванню 1 фшансова д1яльшсть. пов’язана з формуванням. розм1щенням страхових 
резерв1в та Тх управлшням, а також будь яю шип господарсью операцп для забезпечення 
власних потреб Компанп .
ПАТ «СК «М1сто» велику увагу придш яе питанию  стабш ьн о ст1 та  н ад ш н о ст1 свое! 
Д1Яльност1. а отж е яю сн о та ефективно ви користовуе перестрахови й  захист.

В основ! перестраховоТ пол1тики СтраховоГ компанп лежать вщпов1дт стандарта, що 
передбачають здшснення перестрахування за критер1ями найвищого р1вня безпеки 
перестраховиюв та всеб1чного захисту портфеля страховоТ Компанп.

Д1ЮЧ1 програми перестрахування охоплюють основш Сегмента страхового портфеля, 
що потребують захисту. зокрема: страхування майна, страхування наземного транспорту ( 
кр1М запзничного). страхування вантаж1в. страхування вщ нешасного випадку тощо.

Постшно анагпзуючи ринкову ситуашю, ПАТ «СК «Мюто» формуе структуру 
власного страхового портфелю, дбаючи про його збагансовашсть та диверсиф1кашю.

1. Загальна шформашя про Д1яльшсть страхово'1 компанп



Страхова компашя вщстежуе тенденци ринку, згщно чого придшяе увагу розвитку нових 
або ПЩТрИМЩ 1СН\ТОЧИХ ВИД1В послуг.

Фшансов1 показники ПАТ «СК «М1сто» свщчать про усшшну реагизашю Компашею 
своеТ стратеги з опанування значних позишй на ринку страхових послуг Укра'Тни. Дов1ра 
кл1ент1в. що вже не перший рж поспшь свщомо вщдають перевагу надшнш. стабьльнш та 
поряднш страховш компани, свщчить про В1ршсть обрано'Т Компашею кл1ентоор1ентовно'Т 
пол1тики. Налагоджена система страхових виплат -  одна з головних ознак. що формують 
дов1ру кл1ент1в до Страхово'Т компани. Саме тому, впорядковашсть та оператившсть 
страхових вщшкодувань -  одне 13 стратепчних завдань ПАТ «СК «Мкто». Це досягаеться за 
допомогою продуманих б1знес-процеав. що впроваджеш в Компани та д1ють як Ч1ткий  
мехашзм.

У 2012 рош ПАТ «СК «М1сто» було врегульовано близько 9223 страхових випадив на 
загальну суму 5104.5 тис.грн. Це говорить про чесшсть Страхово'Т компани перед своими 
Р ен там и  з приводу виконання сво'Тх зобов’язань.

Характеристика д1яльност1 Страхово'1 компани: ПАТ «СК «Мкто» надае великий 
спектр страхових послуг, забезпечуе швидке 1 ягасне обслуговування на високому р1вш. 
Страхова компашя е установою. яка дотримуеться принцишв Л1Квщност1 й 
платоспроможностг Страхова компашя намагаеться вести свш 0 1 знес ефективно. 
грунтуючись на загальноприйнятих стандартах управлшня та передово'Т страхово'Т практики, 
незатежнш шштищ, та забезпечуючи високий р1вень надання страхових послуг. ПАТ «СК 
«Мкто» формуе свою пол1Тику таким чином, щоб вона була ефективною з точки зору 
ризиюв. як1 приймае Страхова компашя, сприяла розвитку в1тчизняноТ економ1КИ та 
задовольняла попит юпент1В на страхов! послуги. Протягом 2012 року Страхова компашя 
продовжувала нарощувати юпентську базу, як закладення шдгрунття для подальшого 
розвитку. забезпечуючи високий р1вень страхових послуг.

ПАТ «СК «М1сто» здшснюе свою Д1яльн1сть спшьно з контрагентами р1зних сектор1в 
економ1ки: банками. небанювськими фшансовими установами. суб’ектами господарювання 
(р1зних форм власност1) та ф^зичними особами для забезпечення яюсного обслуговування 
КЛ1 6 НТ1В ПАТ «СК «М1сто» та оперативного проведения страхових виплат по страховим 
випадкам.

Управлшня ризиками: Ризик для Страхово'Т компани - це ситуативна
характеристика, яка вщображае невизначешсть щодо результат1в певно'Т д1яльност1 1 

можливост1 реал1заци несприятливих наслцдав в раз1 негативного розвитку подш.
Страхова компашя розглядае ризик в якост1 неодмшно'Т с кладовок яка притаманна 

вс1М продуктам страхування. як! реал1зовуються в ПАТ «СК «Мкто». Будь-яке решения в 
д 1яльност1 Страхово'1 компани. яке заслуговуе на увагу та передбачае невизначешсть щодо 
його наслщшв, обтяжене ризиком.

Управлшня ризиками в Страховш компани - це комплексний багатоступеневий 
процес, за допомогою якого ПАТ «СК «1УПсто» виявляе (щентифшуе) ризики. проводить 
ОЦШКУ IX величини, ЗД1ЙСНЮС IX мошторинг 1 контролюе СВ01 ризиков1 позици. а також 
враховуе взаемозв'язки м1ж р1зними категор1ями (видами) ризиюв.

Головною метою ризик-менеджменту в Страховш компани е опттпзашя б1знес- 
процеав з урахуванням толерантност1 до ризиюв, притаманних д1яльност1 Страхово'1 

компани. Керуючись спею метою. ПАТ «СК «М1сто» прагне пщтримувати оптимальну 
структуру короткострокових 1 довгострокових фшансових ДОХОД1В. максим1зуючи 
В1ДХИЛеННЯ ДОХОДНОСТ1 В межах. ЩО вщповщають ПОТОЧШЙ ринковш КОН'ЮНКТурГ

Задачею управлшня ризиками е забезпечення фшансовоТ стшкост1 СтраховоТ компани. 
його Л1КВ1ДН0СТ1. шдвищення вартост! власного кашталу та найбтып рашонатьне поеднання 
штереав наступних сторш:

• КЛ1СНТ1В та контрагенте
• учасникчв (власниюв)
• кер1вництва
•  ПраЦ1ВНИК1В

• оргашв нагляду
• шших сторш



Оргашзацшна структу ра ПАТ «СК «Млсто»:
Корпоративне управлшня ПАТ «СК Мкто» зосереджуеться на створенш системи 

важел1в 1 противаг, шо забезпечують узгодження штерес1в НаглядовоУ ради та Правлшня 
СтраховоУ компанп. акшонер1в Страхово'1 компанп, та шших зацжавлених оаб.

Органами управлшня ПАТ «СК «Мкто» е:
• Загатьш Збори Товариства:
• Наглядова рада Товариства;
• Правлшня Товариства.

Органами контролю ПАТ «СК «Мкто» е:
• Рев131Йна ком1с1я Товариства;
• Внутршнш аудит.

Загальш Збори ПАТ «СК «Мкто» е вищим органом СтраховоУ компанп, шо вир1шуе 
питания. вщнесеш до його компетенцн законодавством УкраУни та Статутом.

До виключноУ компетеншУ Загальних Збор1в вцшосяться:
• Визначення основних напрям1в Д1яльност1 СтраховоУ компанп;
• Внесения змш до Статуту;
• Прийняття ршення про анулювання викуплених акшй;
• Прийняття ргаення про змшу типу товариства;
• Прийняття р1шення про розмщення акц1й;
• Прийняття р1шення про зб1льшення статутного кап1талу;
• Прийняття решения про зменшення статутного кашталу;
• Прийняття р1шення про дробления або консолщашю;
• Затвердження положень про Загальш збори, Наглядову раду. Правл1ння та Рев131йну 

ком1С1ю. а також внесения ЗМ1Н до них:
• Затвердження р1чного зв1ту;
• Розподо прибутк1в 1 збитюв Страхово'1 компан11 з урахуванням вимог. передбачених 

законом;
• Прийняття р1шення про викуп Страховою компашек» розмщених нею акцш. кр1М 

випадк1в обов'язкового викупу акц1Й . визначених ст. 68 ЗУ «Про акцюнерш товариства»;
• Прийняття р1шення про форму кнування акп1й;
• Затвердження розм1ру р1чних дивщенд1в з урахуванням вимог, передбачених законом;
• Прийняття р1шень з питань порядку проведения Загальних збор1в;
• Обрання члешв СпостережноУ ради, затвердження умов цивЬьно-правових договор1в. 

трудових договоров (контракт1в), що укладатимуться з ними, встановлення розм1ру Тх 
винагороди. обрання особи, яка уповноважуеться на п1дписання договор1в (контракт1в) з 
членами СпостережноУ ради;

• Прийняття р1шення про припинення (включаючи дострокове) повноважень члешв 
СпостережноУ ради, за винятком випадюв. встановлених законом;

• Обрання члешв Рев13шноУ комки (Рев1зора). прийняття р1шення про припинення 
(включаючи дострокове) Ух повноважень;

• Затвердження висновюв Рев1зшноУ ком1си (Рев13ора);
•  Прийняття р1шення про вид1Л та про припинення (л ш в и а ш ю . реорган1зап1ю) СтраховоУ 

компанп, кр1м випадк1в, передбачених законом, обрання комюУ з припинення 

(л1кв1дац1йноУ КОМ1СП-), затвердж ення порядку та стр ою в припинення (л1квщаци, 
реорган 1зац1У), п ор я дю т розподш у М1Ж акц1онерами майна, що залиш аеться П1сля 

задоволення ви м ог креди тор 1в, 1 затвердж ення л1кв1дац1йного (передавального. 

розподьтьчого) бал ан су (акта);

• Прийняття р1шення за наслщками розгляду зв1ту СпостережноУ ради. зв1ту Правл1ння. 
зв1ту Рев131ЙноУ КОМ1СП (Рев1зора);

• Затвердження принцип1В (Кодексу) корпоративного управлшня СтраховоУ компанп:
• Обрання члешв л1чильн01 ком1СП Загальних збор1в. прийняття р1шення про припинення Ух 

повноважень;

<РЗ



• Прийняття р1шення про розмщення шших щнних папер1в, кр1м акцш. на суму, шо 
перевищуе 25 вщсотюв вартост1 актив1в СтраховоУ компанп;

• Прийняття ршення про вчинення значного правочину. якщо ринкова варткть майна або 
послуг. шо е предметом такого правочину, перевищуе 25 вщсотюв вартост1 актив1в за 
даними останньоУ р1чно'У фшансово'У зв1тност1 ПАТ «СК «Мкто»;

• Вир1шення шших питань. що належать до виключноУ компетеншУ Загатьних збор1в згцшо 
з Статутом або законом.

Наглядова рада ПАТ «СК «Мкто» е органом, що здшснюе захист прав акшонер1в
СтраховоУ компанп, 1 в межах свое'У компетеншУ, визначено'У Статутом та законом, контролюе
та регулюе д1яльшсть Правлшня. До компетеншУ НаглядовоУ ради Товариства нагежить
вир1шення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вир1шення
НаглядовоУ ради Загачьними зборами.

До виключноУ компетеншУ НаглядовоУ ради належить:
• Затвердження в межах свое'У компетеншУ положень. якими регулюються питания, пов'язаш 

з д1яльн1стю СтраховоУ компанп, за винятком положень про Загальш збори. Наглядову 
раду. Правлшня та Рев1зшну комкпо;

• Прийняття р1шення про проведения р1чних (чергових) та позачергових Загальних збор1в 
в1дпов1дно до Статуту та у випадках, встановлених законом, шдготовка порядку денного 
та проекпв ргаень Загатьних збор1В, прийняття решения про дату Ух проведения та про 
включения пропозишй до порядку денного. кр1м скликання акшонерами позачергових 
Загатьних збор1в:

• Прийняття решения про продаж рашше викуплених акп1й;
• Прийняття р1шення про розм1шення 1нших щнних папер1в. кр1м акц1й, на суму, що не 

перевищуе 25 вщсотюв вартост1 активов ПАТ «СК «М1сто»;
• Прийняття р1шення про викуп розмвдених 1нших. кр1м акщй. Ц1нних папер1в:
• Затвердження ринковоУ вартост1 майна (шнних папер1в) у випадках. передбачених 

законом;
• Обрання та припинення повноважень Голови та члешв Правлшня СтраховоУ компанп;
• Затвердження умов контрактов, яю укладатимуться з Головою та членами Правлшня. 

встановлення розм1ру УхньоУ винагороди;
• Прийняття р1шення про в1дсторонення Голови або члена Правлшня вщ зд1Йснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здшснюватиме повноваження Голови 
правлшня;

• Обрання реестрашйно'У комки, за винятком випадюв. встановлених законом, обрання 
(призначення) головуючого та секретаря Загальних зборгв;

• Обрання аудитора (аудитор1в) ПАТ «СК «Мкто» та визначення умов договору, що 
укладатиметься з ним. встановлення розм1ру оплати його послуг;

• Визначення дати складення перелжу оаб. яю мають право на отримання див1денд!в. 
порядку та строюв виплати див1денд1в у межах граничного строку, визначеного законом:

• Визначення дати складення перел1ку акщонер1в, яю мають бути пов1домлен1 про 
проведения Загатьних збор1в. та дати складення перелшу акц1онер1в, як1 мають право на 
участь у Загатьних зборах В1ДП0 В1ДИ0  до закону;

• Вир1шення питань про участь ПАТ «СК «1уПсто» у промислово-фшансових трупах та 
шших об'еднаннях (асошашях), про здшснення Товариством внеск1в до статутних 
каштапв юридичних ос1б, про затвердження статупв (1нших установчих док\’мент1в) 
юридичних оаб. частками (акц1ями. паями) у статутному каштан яких волод1е ПАТ «СК 
«М1сто». про створення та припинення (закриття) вщокремлених структурних п1дрозд1Л1в 
СтраховоУ компанп, про затвердження положень про вщокремлеш струкгурш п1дрозд1ЛИ 
Товариства:

• Вир1шення питань. передбачених законом, у раз1 злиття, приеднання. под1Л\-, видьлу або 
перетворення Товариства;

• Визначення ймов1рност1 визнання неплатоспроможним внаслщок прийняття ним на себе 
зобов'язань або Ух виконання. у тому числ! внаслщок виплати дивщенд1в або викупу акп1й:



Прийняття решения про обрання оцшювача (ощнювач1в) майна ПАТ «СК «Мкто» та 
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним. встановлення розм1ру оплати його 
послуг;
Прийняття р1шення про обрання (замшу) депозитар1ю щнних папер1В та затвердження 
умов договору, що укладатиметься з ним. встановлення розм1ру оплати його послуг: 
Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицш акшонерам про 
придбання належних Ум простих акцш особою (особами, що Д1ють сшльно), яка придбала 
контрольний пакет акцш ПАТ «СК «Мкто»;
Прийняття р1шення про запровадження в Страховш компанп посади внутршнього 
аудитора (створення служби внутр1шнього аудиту);
Обрання та звшьнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря;
Утворення ком1тет1в НаглядовоУ ради та затвердження перелшу питань. яю передаються 
Ум для вивчення та пщготовки:
У випадках. передбачених законом, прийняття рйпення про вчинення або вщмову вщ 
вчинення Товариством правочину. щодо якого е заштересовашсть;
Затвердження порядку використання коп тв  Резервного катталу ПАТ «СК «Мкто» в 
межах, дозволених законом та Статутом;
Визначення поточних напрялпв д1яльност1 ПАТ «СК «Мкто», затвердження р1чних плашв 
розвитку;
Затвердження принцишв оргашзацшно-управлшсько'У структури ПАТ «СК «Мкто»: 
Надання згоди Голов! Правлшня на вчинення (укладення) вщ 1меш СтраховоУ компанп 
значних правочишв (у т.ч. договор1В. угод, попередшх договор1в):
- якщо ринкова варткть майна або послуг (кр1м послуг страхування та/або 

перестрахування), що е Ух предметом, становить вщ 10 до 25 вщсотюв вартост1 актив1в 
за даними останньо'У р1чно'У ф1нансово'У зв1тносл СтраховоУ компани,
як! стосуються питань управл1ння ПАТ «СК «М1сто», чи шших под1бних угод 
(договор1в), В1ДПОВ1ДНО до яких д1яльн1сть СтраховоУ компани може управлятися 
1Ншою особою або оперативне управлшня Страховою компашею може здшснюватися 
1ншою особою.
про партнерство, сшльну Д1ЯЛЬН1СТЬ. РОЗПОД1Л Прибутку або ШШИХ П0Д10НИХ 

правочин1в. за якими прибуток Товариства буде або може розподшятися з шшою 
юридичною та (або) ф1зичною особою;

Визначення складу та обсягу в1домостей. що становлять комерцшну таемницю та 
конф1денц1йну шформашю про д1яльн1сть СтраховоУ компани, а також вжиття заход1в 
щодо забезпечення Ух нерозголошення;
Здшснення контролю за д1ялыпстю Правл1ння, кер1вник1в в1докремлених структурних 
П1дрозд1Л1в з метою забезпечення В1ДПОВ1ДНОСТ1 господарськоУ Д1яльност1 СтраховоУ 
компани, У! вщокремлених структурних п1дрозд1Л1в чинному законодавству УкраУни. 
Статуту СтраховоУ компанп, положениям про вщокремлеш пщроздши, правилам, 
процедурам та 1ншим внутр1шн1М документам Товариства. здшснення контролю за 
дотриманням в ПАТ «СК «М1сто» норм чинного законодавства УкраУни:
Надання вщ 1меш ПАТ «СК «Мкто» згоди на вчинення (укладення) вщокремленими 
структурними пщроздшами Товариства значних правочин1в (у т.ч. договор1в. угод, 
попередн1х договор1в):

якщо ринкова варткть майна або послуг (кр1м послуг страхування та/або 
перестрахування), що с Ух предметом, становить вщ 10 до 25 В1Дсотк1в вартост1 актив1в 
за даними останньо'У р1чноУ фшансово'У зв1тност1 ПАТ «СК «М1СТ0 »,

- про партнерство, розподш прибутку або шших под1бних правочин1в, за якими 
прибуток пщроздшу буде або може розпод1лятись з 1НШОЮ юридичною та (або) 
ф1зичною особою;

Вир1шення питань про створення та припинення (закриття) вщокремлених структурних 
пщроздЫв Товариства. про затвердження положень про вщокремлеш структурш 
шдроздьти СтраховоУ компани;



• Прийняття будь-яких кадрових р1шень (в тому числ1 стосовно прийому на роботу 
(призначення), звЬтьнення. переведения) щодо кер1вник1в вщокремлених структурних
П1ДР03Д1Л1В:

• Прийняття ршення про проведения позачергових рев1зш та аудиторських перев1рок 
фшансово-господарсько'Т д1яльност1 Страхово'Т компани, и вщокремлених структурних
П1ДРОЗД1Л1В;

• Розгляд висновюв та матер1ал1в службових переварок 1 внутршшх розс.шдувань. що 
проводяться Рев131йиою ком1С1ею, аудитором ПАТ «СК «М1сто», державиими 
коитролюючими органами. внутршшми пщроздшами Страхово'Т компани;

• Виршення шших питань. що належать до виключно'Т компетенци Наглядово'Т ради згщно 
13 законом або Статутом ПАТ «СК «М1сто».

ПАТ «СК «Мкто» пщ час виконання сво'Тх функцш керуеться нормативно-правовими 
актами Укра'Тни:

Конститушею Укра'Тни вщ 28 червня 1996 року;
ЦивЬьним кодексом Укра'Тни вщ 16.01.2003 № 435-1У/;
Господарським кодексом Укра'Тни вщ 16.01.2003 № 436-1У;
Законом Укра'Тни „Про страхування" вщ 07.04.1996 № N 85/96-ВР;
Законом Укра'Тни ..Про фшансов1 послуги та державне регулювання ринюв 

фшансових послуг вщ 12.07.2001 № 2664-1У;
Законом Укра'Тни ,.Про запобшання та протщцю легал1защТ (вщмиванню) доход1в. 

одержаних злочинним шляхом" вщ 28.11.2002 № 249-1У;
Законом Укра'Тни ..Про шнш папери та фондовий ринок" вщ 23.02.2006 № 3480-1У; 
Законом Укра'Тни ..Про бухгалтерский обл1к та фшансову зв1тшсть в УкраТш” вщ 

16.07.1999 №996-Х1У/;
1ншими Закони Укра'Тни.

2. Основш принципи подання фшансовоТ ЗВ1ТНОСТ1

2.1 О снова подання ш ф ормацп

Фшансова зв1тшсть тдготовлена вщповщно до М1Жнародних стандарт1в фшансовоТ зв1тносп 
(«МСФЗ»), затвердженими Радою з м1Жнародних стандарте фшансовоТ звтю сп («РМСФЗ») та 
1нтерпретац1ями, випущеними Постшним ком1тетом з штерпретацш М1жнародних стандарте 
фшансовоТ зв1Тносп («ПК1 МСФЗ»).

ГПдприемство веде бухгалтереький обл!к вщповщно до вимог ведения бухгалтерского облнеу 1 
ЗВ1ТНОСТ1 в УкраТш. Нацюнальш принципи 1 вимоги до ведения бухгалтерського облйсу в УкраТш 
В1др1зняються вщ принцитв I вимог МСФЗ. Таким чином, дана фшансова звгппсть, тдготовлена на 
основ 1 реестр!в бухгалтерского облжу ГПдприемства, М1стить коригування, необхщш для 
приведения дано? зв1тносп у вщповщшеть до МСФЗ.

Дана фшансова зв1тшсть тдготовлена згщно з принципом оцшки по юторичнш вартост!, за 
винятком переошиеноТ вартост! основних засоб1в, в частит окремоУ групи: буд1вл1 та споруди.

2.2 К онцепту альна основа попередньоТ фшансовоТ зв 1тн ост1

Концептуальною основою попередньоТ фшансовоТ зв!тност1 за р1к, що закшчився 31.12.2012 року 
е бухгалтерсью пол1тики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з 
П(С)БО на МСФЗ, допущения, прийнят! управлшським персоналом щодо стандарте та 
1нтерпреташй, як1, як оч1куеться, наберуть чинност1, 1 пол1Тик, яю, як очжуеться, будуть прийнят1 на 
дату пщготовки управлшським персоналом першого повного пакету фшансовоТ зв1тност1 за МСФЗ за 
станом на 31.12.2013 року, а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частит визначення 
форми та складу статей фшансових звтв  згщно МСБО 1.

Для складання попередньоТ фшансовоТ ЗВ1ТНОСТ1 за МСФЗ за 2012 р!к 1 першоТ фшансовоТ звггност1 
за 2013 р!к застосовуються МСФЗ, що будуть чинш станом на 31.12.2013 року. Тобто на 01.01.2012р., 
31.12.2012р.,31.12.2013 р. повинна застосовуватися едина редакщя МСФЗ. що як1 е обов’язковими до 
використання при складанш фшансовоТ зв1тност1 станом на 31.12.2013 року. Таким чином, пщ час



аудиту фшансовоУ зв1Тносп за 2012 р!к 1снуе суттева невизначешсть щодо вщповщност1 
застосовуваних версш МСФЗ на дату переходу (01.01.2012 р.) 1 на першу звггну дату за МСФЗ 
(31.12.2013 р.).

2.3 П р и н ц и п  б е з п е р е р в н о е п  д й ял ьн о сп

Фшансова зв1тн1сть пщготовлена вщповщно до принципу' безперервност1 д!яльност! Пщприемства, 
як1 передбачають реал1защю актив!в та виконання зобов'язань в ход1 нормального здшснення
Д1ЯЛЬНОСТ1.

Оновлення актив 1в ГИдприемства, так само, як 1 майбутня Д1яльшсть ГИдприемства, перебувае пщ 
ютотним впливом поточноУ та майбутньо'1 економ!Чно'Г середовища. Фшансова зв1тшсть не мктить 
жодних коригувань на випадок того, що Пщприемство не зможе дотримуватися принципу 
безперервност1 д1ЯЛЬносп.

2.4 Ф у н к ш о н а л ь н а  т а  п р е зе н та ц ш н а  в а л ю т а

Функшональною валютою Пщприемства е гривня. Для цшей ошнки та подання фшансовоУ 
ЗВ1ТНОСТ1 кер1вництво Пщприемства використовуе гривню.

Операци у валютах, вщм1нних вщ функцюнальноТ валюта Пщприемства, вважаються операшями в 
шоземних валютах.

Операци в 1н0 земнш валют! первюно враховуються в функщональнш валют! за курсом, чинним на 
дату операци.

2.5 М етод  н а р а х у в а н н я

Фшансова звггшсть складена на основ1 методу нарахування. Результата операцш та шших подш 
визнавалися за фактом Ух здшснення, а не на момент отримання або виплати грошових коигпв, 
вщбивалися в облжових записах 1 включалися у фшансову зв^тшсть перюд1в, до яких вони 
вщносяться.

2.6 З вггн и й  перю д  т а  31ставн1 д аш

Фшансовим роком для Пщприемства вважаеться рк, що закшчився 31 грудня.

Дана фшансова зв1тшсть подготовлена за р1к, що закшчився 31 грудня 2012 року 1 представляе 
повний комплект фшансовоУ звггносп. Для ща звшностг зктавш дат не представляютъся, в 
звязку з першим застосуванням МСФЗ на 01.01.2012 року.

3. Основи облжовоУ полггики та складання звгтносп

Страхова компашя веде бухгалтерский обл1к зпдно з украУнським законодавством. 
Ця фшансова зв1тшсть була пщготовлена на основ1 бухгалтерських запищв, яю страхова 
компашя веде зпдно з украУнськими Положениями (стандартами) бухгалтерського обл1ку 
(..П(с)БО") та вщповщно до М1жнародних стандарт1в фшансовоУ зв1тност1 (надал1 -„МСФЗ'’).

Функшональною валютою дано'У фшансовоУ зв1тност1 е украУнська гривня (надал1 - 
"грн.”).

Бухгалтерський обл1К у страховш компани забезпечуе своечасне та повне 
воображения вс1х страхових, господарських операцш та оцшку стану актив1в та 
зобов'язань. контроль за наявшстю 1 збереженням майна, виконанням зобов'язань та 
достов1рн1Стю даних бухгалтерського облшу вщ повщ н о до Плану рахунюв бухгалтерського 
обЛ1Ку .

3 .1 .П е р в 1Сне в и т а н и я  т а  о ц ш к а  ф ш а н со в и х  шструменпв

Страхова компашя визнае фшансов! активи та зобов’язання у своему баланс! тод!,
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коли вона стае стороною контрактных зобов’язань стосовно даного шструменту. Операци з 
придбання та реапзацй фшансових актив1в та зобов’язань визнаються з використанням 
облжу за датою розрахунку. ОперашУ придбання фшансових шструмент1В. яю згодом будуть 
ошнеш за справедливою варт1стю м1ж датою проведения операцй та датою розрахунку. 
облжовуються аналопчним чином, що й придбашшструменти.

3.2.0сновш засоби

Основш засоби оприбутковуються за перв1сною варт1стю - кторичною (фактичною) 
соб1варт1стю основних засоб1в у ВИГЛЯД1 суми грошових коптив або справедливоУ вартост1 

шших актив1в, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) основних 
засоб1В . Первкна варткть також  включае у себе ус1 витрати, що пов’язаш з д о ставк о ю , 

установкою, введениям в експлуатащю об'екта основних засоб1в.
Батансова варткть придбаних основних засоб1в визначаеться як сума вартоси 

покупки та шших витрат. прямо пов'язаних 13 придбанням та шдготовкою даних актив1в до 
експлуатащУ.
У варткть придбання актив1в (перв1сна варткть) включаються вс1 витрати. пов'язан1 з 
придбанням (щна придбання. в тому числ1 вв1зне мито, непрям! податки. якщо вони не 
вщшкодовуються банку), доставкою, установкою, монтажем, нагагодженням та введениям 
Ух в експлуаташю. Адмш^стративш та 1НШ1 витрати. як1 не натежать безпосередньо до витрат 
на придбання об'екта чи доведения його до робочого стану, не включаються до первкноУ 
вартост1 цього об’екта.

Батансова (затишкова) варт1сть основних засоб1в визначаеться як р]зниця м1ж 
перв1сною (1сторичною) варт1стю та сумою накопичених амортизац1йних в1драхувань. 
Протягом експлуатацГУ основш засоби можуть приводитись у вщповишсть до Ц1Н вартост1 

корисного використання (переощнюватись). Переоц1нка зд1Йснюеться у випадках, коли 
бачансова варт1сть основних засоб1в 1стотно В1др1зняеться вщ вартосп корисного 
використання активу. Варткть корисного використання визначаеться на тдстав 1 ощнки 
незатежних експерт1в. 1нформапп П1Д прием ств-виробник1в. або оргаш зацш . шо займаються 
зб\том  осн овн и х засоб1в. а також за даними прайс-лиспв тих газет, що друк\тоть 
шформашю про Ц1ну, надану Ум конкретними торговельними оргашзашями, а у раз! 
в1Дсутност1 начежноУ 1нформац11 (наприКлад. за активами, що вже були в експлуатащУ) або 
спепиф1чного використання активу - на тдстав1 оц1нки незатежних експерт1в.

Амортизац1Я малоцшних необоротних матер1альних актив1в варт1стю до 1000.00 грн. 
та строком користування б1льше року, нараховуеться у першому М1сяп1 використання у 
рОЗМ1р1 100 В1ДСОТК1В IX ВарТОСТ1.

Амортизац1я основних засоб1в нараховуеться на батансову варт1сть основних засоб1в з 
метою списания активу протягом термшу його корисного використання. Вона 
розраховуеться з використанням прямолшшного методу. Термш корисного використання 
ОСНОВНИХ Заеоб1В -  60 М1СЯЦ1В.

Кап1т а 1ьн1 вкладення в орендован1 прим1щення амортизуються протягом термшу 
корисного використання вщповщного орендованого активу. Витрати на ремонта! та 
вцшовлюватьш роботи включаються до операцшних витрат на момент Ух здшснення. якщо 
вони не вщповщають критер1ям кап1тал1зац11.

Перегляду методу амортизац11 у зв1тному роц1 не в1дбувалося.
Амортизация за об’ектами основних засоб1в (по кожному об'екту) нараховуеться 

ЩОМ1СЯЧНО з першого числа М1сяця. наступного за мкяцем придбання. Нарахування 
амортизацИ' припиняеться з першого числа М1сяця. наступного за мкяцем Ух вибуття.



Основы/ шсоби та нематер'шлый актин и.
(тис, грн.)

№ Найменування
статны

Земелън
1

диянкы

Буд1вл1, 
епоруди та 
передавала 
т прыстро}'

Машин и 
та 

обладании 
я

Транспорт 
III шсоби

1нструменти, 
прилади та 

швеитар 
{мебл0

1ний 
ОеНОвIII 
шсоби

1ний 
пеоборотш 
матерюльн 

/ актива

Незавершен/ 
кап. 

вкладення
Нематер'шль 

а/ активы Уеього

1

Балансова 
варпйсть на 

початок 2012 
року

- - - - 79 - 12 - 184 275

1.1. Первкна
варпйсть - - - - 79 - 12 - 184 275

1.2. Зное - - - - - - - - - -

2
Надходження

та
полтшення

14 11 56 81

3 Вибуття . - (!) - -

4
Амортызацш

т
в'гдрахування

(16) (7) (6) (29)

5

Балансова 
варпйсть на 
кшець 2012 

року

77 15 234 326

5.1 Первкна
варпйсть 93 22 240 355

5.2 Зное (16) (7) (6) (Щ



Балансова варткть придбаних нематер1альних актив1в визначаеться як сума 
вартост1 покупки та шших витрат. прямо пов'язаних 13 придбанням та шдготовкою даних 
нематер1альних активов до експлуатацЙ.

Страхова компашя застосовуе прямолшшний метод амортизацй нематер1альних 
активов. Нарахування амортизацй проводиться щомкяця. Термш корисного використання 
встановлюеться для кожноТ групи нематер1альних актив1в.

Нарахування амортизацй починаеться з мкяця. наступного за мкяцем. у якому 
нематер1альний актив став придатним для використання. Амортизацшш вщрахування 
проваляться до досягнення залишковою вартктю нематер1альних актив1в нульового 
значения. Норми амортизацй встановлюються у вщсотках до балансовоУ вартоси кожного 
нематер1атьного активу на початок зв1Тного мкяця в розм1р1 визначеному виходячи з 
термшу корисного використання [ вартост! кожного об’екта.

З.З.Нематер1альш активи

3.4.Грошов! кошти та 1хш екв1валенти
Грошов1 кошти та Тхш екв1валенти включають кошти в каа, грошов1 кошти в дорозй 

затишки на поточних та депозитних рахунках.

Найменування статп балансу Залишок на 31.12.2012 
року, грн.

Грошов1 кошти в нашональшй валкт  в кас1 пщприемства 648.53
Грошов1 кошти в нашонатьнш валкт  на поточному рахунку 338 304.84
Грошов! кошти в нацюнальнш валют! на депозитному 
рахунку

1 164 792.24

ГрошоЫ кошти в нацюнальнш валкт  в дороз! 50 425.00
Усього грошов! кошти 1 554 170,61

Деб1Торська заборгованкть за послуги визнаеться активом ильки тодй якщо кнуе 
ймов1рн1сть отримання шдприемством майбутшх економ1чних вигод та може бути 
достоверно визначена п сума. Поточну дебпорську заборгованкть за робота та послуги 
включають до пщсумку балансу за первкною вартктю.

Зобов'язання вщображаються тшьки тодк коли актив отримано. або коли 
пщприемство укладае невщмовну угоду придбати актив.

3.5.Доходи та витрати
___________________________________________________________ (тис.грн.)

№
п/п Найменування статп доход1в 2012 рж

1. Основш доходи за: 9 560
Договорами страхування (зароблеш страхов! премп-) 9 560

2. 1нш1 операцшш доходи: 113
Дох1д вщ надання агентських послуг 38

Страхов! вщшкодування. компенсоваш перестраховиками 8
Закриття резерву збитюв 43

Отримаш дотацй вщ центру зайнятосп 22
Дохщ на покриття витрат з дострокового припинення 

договор1в страхування
2

3. 1нип фшансов1 доходи: 80
Отримаш вщсотки за розмщення вйльних коигпв на 

депозитному рахунку
80



(тнс.грн.)
№
п/п Найменування статп витрат 2012 р!к

1. Вирахування з доходов: 5 105
Страхов1 виплати та страхов! в1дшкодування 5 105

2. Соб1варт1сть реат130ваних послуг: 406
Витрати з укладання та пролонгацп договор1в страхування 

(КОМ1С1ЙН1 винагороди)
346

Послуги установ асктансу 18
Врегулювання страхових виплат (експертш та оц1ночн!

робота)
2

Матер1а1ЬН1 витрати 17
Послуги банку 23

3. Адмшктративт витрати: 2 353
Матер1альн1 витрати 48

Витрати на оплату пращ 1 341
Вщрахування на соц1атьн1 заходи 488

Амортизашя 28
Витрати на вщрядження 6

Послуги зв’язку та поштов1 витрати 26
Послуги банку 10

1нформацшно-консульташйш послуги 76
Комунальн1 послуги 28

Орендна плата 14
Обслуговування оргтехники 14

Депозитарн1 послуги 2
Ремонтш роботи 21
Судов1 витрати 8

Послуги нотар1уса та дозв1льно'1 системи 13
Пол1граф1чш послуги 13

1нша благод1йна допомога 217
4. Витрати на збут: 75

Рекламн1 послуги 75
5. 1нш1 операц1йн1 витрати: 20

Збиток В1Д операцш з шнними паперами 20
6. 1нш1 витрати: 1 293

Благодшна допомога 1 073
Списания деб1торсько1 заборгованост! 89

Формування резерву збитк1в 131

З.б.Податок на прибуток
У шй фшансовш зв1тност1 оподаткування показано вщповщно до вимог 

законодавства УкраТни 13 використанням податкових ставок та законодавчих норм. яю 
д1я.ти або фактично були введеш в д1ю станом на зв1тну дату. Протягом зв1тного перюду 
ставка податку на прибуток не змшювалась та становила 3% вщ доход1в у вигляд1 суми 
отриманих страхових платежтв та 21% вщ шших вид1в Д1Яльност1. Витрати з податку на 
прибуток включають поточш податков1 платеж! та вщстрочене оподаткування та 
вщображаються у з в т  про фшансов1 результата, якщо Т1льки вони не мають бути 
вщображеш безпосередньо у склад1 кашталу у зв'язку з там, що вони стосуються операцш. 
яю також вщображеш у цьому самому або шшому перюд1 безпосередньо у склада каштату. 

Поточн1 витрати з податку на прибуток зачежать вщ оподатковуваного прибутку за
р!К.
1нш1 податки. ЯК1 стягуються залежно вщ д1яльност1 страхово'1 компани, вюпочаються до 
складу операцшних витрат у зв1Т1 про фшансов! результата.

? /



3.7.Власний каштал
Об'явлений статутний каштал пщприемства стаиовить 14 ООО 000,00 грн. Величина 

статутного кашталу на 31.12.2012 р. становить 14 000 000,00 грн. Станом на 31.12.2012 року 
статутний каштал сплачено повшстю.

Тнформащя про випуски акцш:___________________ _________________________
Дата реестрац11 випуску а к ц ш 19.09.2008р.

Номер свщоцтва про реестрашю випуску акц1й № 374 /1 / 08
Найменування органу, що зареестрував випуск 

акц1Й ДКЦПФР

Код ц1нного папера 1М 4000059604
Тип Ц1ННОГО папера 1менш прост1
Форма 1снування та форма випуску акцш Без документарна, 1менш
Номшатьна варт1сть акцИ' (грн.) о о я

Кьльюсть акцш (штук) 140 000
Загатьна ном1натьна варткть акцш (грн.) 14 000 000
Частка у статутному каштагй (%) 100%

Нерозподшений прибуток пщприемства протягом званого року змшився в сторону 
збшыпення внаслщок отриманого пщприемством чистого прибутку в сум1 134 тис. грн.

3.8. Формування техшчних резерв1в
Станом на 31.12.12 р. резерви незароблених премш та частки перестраховиюв в 

резервах незароблених премш, визначеш згщно ст.31 Закону Украши *‘Про страхування"’,
сф о р м о ван о  ПОВН1СТЮ.

Формування резерву незароблених премий здшснюеться методом 1/365, що вщповщае 
вимогам МСФЗ 4 «Страхов! контракта».

Формування техшчних резерв1в здшснюеться за кожним видом страхування на 
пщстав1 обл1ку договор1в страхування 1 вимог страхувальниюв щодо виплати страхового 
вщшкодування за видами страхування. Величина резерв1в незароблених премш на зв1тну 
дату визначаеться залежно вщ часток надходжень сум страхових платежлв.

Обчислення величиии частки перестраховиюв у резервах незароблених премш 
здшснюеться у такому ж порядку, за яким визначаеться величина резерв1в незароблених 
премш за в1дповщними видами страхування. з урахуванням дата вступу в д1ю договору 
перестрахування.

Величина резерву заявлених. але не виплачених збитклв. визначена як сума заявлених. 
ате не виплачених збитктв за кожним видом страхування на пщстав1 вщомих вимог 
страхуватьниюв. заявлених станом на 31.12.2012 р. у розм1р1 сум фактично зазнаних 
страхуватьниками збитк1В у результат! настання страхового випадку. Величина резерву 
заявлених. ате не виплачених збитюв за кожним видом страхування визначена за кожною 
неврегульованою претенз1ею. Заявлених страхових випадюв тз невизначеним розмтром 
збитку. або 13 збитком в розм1р1 страховой суми за договором страхування станом на 
31.12.2012 р. не було.

3.9. Потенцшш зобов’язання 
РОЗГЛЯД СПРАВ У СУД1

Станом на 31.12.2012 року справ. як1 знаходяться на розгляд1 у суд1. немае.
Тому резерв на покриття можливих втрат за такими розглядами не формувався.

МОЖЛИВ1СТБ ВИНИКНЕННЯ ПОТЕНЦ1ЙНИХ 
ПОДАТКОВИХ ЗОБОВЯЗАНЬ

Внаслщок наявност1 в укра'Тнському комерц1йному законодавствк й податковому 
зокрема. положень. яю дозволяють б1льш н1ж один вар1ант тлумачення. а також через 
практику, що склагася в загалом нестаб1льному економ1чному середовищ1. за якоТ податков1 

органи дов1Льно тлумачать аспекта економ1чноТ д1яльност1, у раз1. якщо податков1 органи 
П1ддад\ть сумн1ву певне тлумачення, засноване на ощнш кер1вництва економ1чно'1 д1яльност1



страхово'1 компанп. ймов1рно, що страхова компашя змушене буде сплатити додатков1 
податки. штрафи та пеш. Така невизначешсть може вплинути на варткть фшансових 
шструмен-пв. втрати та резерви пщ знещнення, а також на ринковий р1вень шн на угоди. На 
думку кер1вниитва. Страхова компан1я оплатила ус1 податки, тому ф1нансова зв1тшсть не 
М1стить резерв1в П1Д податков1 збитки. Податков1 зв1ти можуть переглядатися В1ДП0 В1дними 
податковими органами протягом останшх трьох роюв.

Поплавський 0 .0 .

Г оловний бухгалтер Басько Т.П.


