Регулярна інформація за 2014 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Країна"
ЄДРПОУ: 20842474
2014
Рік:

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
(посада)

Наконечний Олександр
Васильович
(підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Країна"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
20842474
4. Місцезнаходження
04176Київська Подiльськийм. Київ Електрикiв, 29А
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 590-48-00(044) 590-48-01
6. Електронна поштова адреса
krayina@krayina.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку"76 (2080)
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

20.04.2015
(дата)
22.04.2015
(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці www.krayina.com в мережі Інтернет 21.04.2015
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
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
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій
емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
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
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)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
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
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
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(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 за 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)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
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)
д/н
33. Примітки

-
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Країна"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 603314
3. Дата проведення державної реєстрації
08.08.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
84985200
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
312
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12Iншi види страхування, крiм страхування життя
00
00
10. Органи управління підприємства
1. Загальнi збори акцiонерiв; 2. Наглядова рада; 3. Правлiння; 4. Ревiзор. Склад органiв
Товариства та їх компетенцiя, порядок утворення, обрання i вiдкликання їх членiв та
прийняття ними рiшень, порядок змiни складу органiв Товариства та їх компетенцiї
визначено Положеннями про них та Статутом Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "Правекс-Банк"
2) МФО банку
380838
3) поточний рахунок
26504799999890
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Мiжнародний iнвестицiйний банк"
5) МФО банку
380582
6) поточний рахунок
26504011600021

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

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

1

2

Добровiльне страхування здоров`я на
випадок хвороби

АВ
533006

Дата
Державний
Дата
закінчення
орган, що
видачі
дії ліцензії
видав
(дозволу)
3
4
5
Державна
комiсiя з
регулювання
02.04.2010 ринкiв
фiнансових
погслуг
України

Опис

Прогноз щодо провадження
виданої лiцензiї (дозволу):

термiну

Державна
комiсiя з
Добровiльне страхування кредитiв (у тому
регулювання
АВ
числi вiдповiдальностi позичальника за
07.04.2010 ринкiв
528582
непогашення кредиту)
фiнансових
послуг
України
Прогноз щодо провадження термiну
Опис
виданої лiцензiї (дозволу):
Добровiльне страхування майна [крiм
залiзничного, наземного, повiтряного,
водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного
транспорту), вантажiв та багажу
(вантажобагажу)]

Державна
комiсiя з
регулювання
АВ
07.04.2010 ринкiв
528580
фiнансових
послуг
України
Прогноз щодо провадження термiну
Опис
виданої лiцензiї (дозволу):

Державна
комiсiя з
регулювання
Добровiльне страхування фiнансових
АВ
07.04.2010 ринкiв
ризикiв
528579
фiнансових
послуг
України
Прогноз щодо провадження термiну
Опис
виданої лiцензiї (дозволу):
Державна
комiсiя з
Добровiльне страхування цивiльної
регулювання
вiдповiдальностi власникiв наземного
АВ
07.04.2010 ринкiв
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 528584
фiнансових
перевiзника)
послуг
України
Прогноз щодо провадження термiну
Опис
виданої лiцензiї (дозволу):
Добровiльне страхування вiдповiдальностi
перед третiми особами [крiм цивiльної
вiдповiдальностi власникiв наземного
АВ
транспорту. вiдповiдальностi власникiв
528583
повiтряного транспорту, вiдповiдальностi
власникiв водного транспорту (включаючи

Державна
комiсiя з
регулювання
07.04.2010
ринкiв
фiнансових
послуг

дiї

дiї

дiї

дiї

дiї

вiдповiдальнiсть п

України
Прогноз щодо провадження
Опис
виданої лiцензiї (дозволу):

термiну

Державна
комiсiя з
регулювання
Добровiльне страхування вiд нещасних
АВ
02.04.2010 ринкiв
випадкiв
533007
фiнансових
послуг
України
Прогноз щодо провадження термiну
Опис
виданої лiцензiї (дозволу):
Державна
комiсiя з
Добровiльне страхування вiдповiдальностi
регулювання
АВ
власникiв водного транспорту (включаючи
02.04.2010 ринкiв
533009
вiдповiдальнiсть перевiзника)
фiнансових
послуг
України
Прогноз щодо провадження термiну
Опис
виданої лiцензiї (дозволу):
Державна
комiсiя з
регулювання
АВ
07.04.2010 ринкiв
Добровiльне страхування медичних витрат
528592
фiнансових
послуг
України
Прогноз щодо провадження термiну
Опис
виданої лiцензiї (дозволу):

Добровiльне медичне страхування
(безперервне страхування здоров`я)

Державна
комiсiя з
регулювання
АВ
02.04.2010 ринкiв
533010
фiнансових
послуг
України
Прогноз щодо провадження термiну
Опис
виданої лiцензiї (дозволу):

Добровiльне страхування водного
транспорту (морського внутрiшнього та
iнших видiв водного транспорту)

АВ
533008

Державна
комiсiя з
02.04.2010 регулювання
ринкiв
фiнансових

дiї

дiї

дiї

дiї

дiї

послуг
України
Прогноз щодо провадження
Опис
виданої лiцензiї (дозволу):

термiну

Державна
комiсiя з
регулювання
Добровiльне страхування вiд вогневих
АВ
07.04.2010 ринкiв
ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
528587
фiнансових
послуг
України
Прогноз щодо провадження термiну
Опис
виданої лiцензiї (дозволу):
Державна
комiсiя з
регулювання
Добровiльне страхування вантажiв та
АВ
07.04.2010 ринкiв
багажу (вантажобагажу)
528585
фiнансових
послуг
України
Прогноз щодо провадження термiну
Опис
виданої лiцензiї (дозволу):
Державна
комiсiя з
регулювання
Добровiльне страхування наземного
АВ
07.04.2010 ринкiв
транспорту (крiм залiзничного)
528586
фiнансових
послуг
України
Прогноз щодо провадження термiну
Опис
виданої лiцензiї (дозволу):
Державна
комiсiя з
регулювання
АВ
07.04.2010 ринкiв
528590
фiнансових
послуг
України
Прогноз щодо провадження термiну
Опис
виданої лiцензiї (дозволу):

дiї

дiї

дiї

дiї

Обов`язкове особисте страхування
працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi
працюють в установах i органiзацiях, що
фiнансуються з Державного бюджету
України) та сiльської пожежної охорони i
членiв добровiльних пожежних дружин
(команд)

Обов`язкове страхування цивiльної
вiдповiдальностi громадян України, що
АВ
мають у власностi чи iншому законному
528591
володiннi зброю, за шкоду, яка може бути

Державна
комiсiя з
07.04.2010
регулювання
ринкiв

дiї

заподiяна третiй особi або її майну
внаслiдок володiння, зберiгання чи
використання цiєї зброї

фiнансових
послуг
України
Прогноз щодо провадження термiну
Опис
виданої лiцензiї (дозволу):
Державна
комiсiя з
регулювання
07.04.2010 ринкiв
фiнансових
послуг
України
Прогноз щодо провадження термiну
Опис
виданої лiцензiї (дозволу):

дiї

Обов`язкове страхування вiдповiдальностi
суб`єктiв перевезення небезпечних
АВ
вантажiв на випадок настання негативних
528589
наслiдкiв при перевезеннi небезпечних
вантажiв

Державна
комiсiя з
регулювання
Обов`язкове особисте страхування вiд
АВ
07.04.2010 ринкiв
нещасних випадкiв на транспортi
528588
фiнансових
послуг
України
Прогноз щодо провадження термiну
Опис
виданої лiцензiї (дозволу):
Обов`язкове страхування цивiльної
Державна
вiдповiдальностi суб`єктiв господарювання
комiсiя з
за шкоду, яку може бути заподiяно
регулювання
пожежами та аварiями на об`єктах
АГ
22.12.2010 ринкiв
пiдвищеної небезпеки, включаючи
569185
фiнансових
пожежовибухонебезпечнi об`єкти та
послуг
об`єкти, господарська дiяльнiсть на яких
України
може
Прогноз щодо провадження термiну
Опис
виданої лiцензiї (дозволу):
Державна
комiсiя з
Обов`язкове страхування цивiльнорегулювання
АГ
правової вiдповiдальностi власникiв
18.02.2011 ринкiв
569471
наземних транспортних засобiв
фiнансових
послуг
України
Прогноз щодо провадження термiну
Опис
виданої лiцензiї (дозволу):
Добровiльне страхування залiзничного
транспорту

АЕ
190488

26.12.2012

Нацiональна
комiсiя, що

дiї

дiї

дiї

дiї

здiйснює
державне
регулювання
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг
Прогноз щодо провадження термiну
Опис
виданої лiцензiї (дозволу):
Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
Обов`язкове страхування предмета iпотеки
державне
АЕ №
вiд ризикiв випадкового знищення,
18.09.2013 регулювання
284071
випадкового пошкодження або псування
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг
Прогноз щодо провадження термiну
Опис
виданої лiцензiї (дозволу):

дiї

дiї

_______________
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
1)Найменування
2)Організаційно-правова
форма
3)Код за ЄДРПОУ
4)Місцезнаходження
5)Опис

1)Найменування
2)Організаційно-правова
форма
3)Код за ЄДРПОУ
4)Місцезнаходження
5)Опис

1)Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Калина"
Акціонерне товариство
36218498
04176, м. Київ, вул. Електрикiв, буд. 29-А
ПАТ "СК "Країна" володiє 98,0000% / 17 640 000,00 грн. / 17
640 000 штук акцiй iменних простих у статутному капiталi
ПАТ "СК "Калина".
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Країна–Асистанс"
Товариство з обмеженою відповідальністю
36472763
04176, м. Київ, вул. Електрикiв, буд. 29А
ПАТ "СК "Країна" - єдиний Учасник ТОВ "Країна-Асистанс",
розмiр внеску до статутного капiталу (грн.): 62 500,00 (100%).
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Країна–

Медасистанс"
2)Організаційно-правова
Товариство з обмеженою відповідальністю
форма
39484719
3)Код за ЄДРПОУ
04176, вул. Електрикiв, буд. 29А
4)Місцезнаходження
ПАТ "СК "Країна" - єдиний Учасник ТОВ "Країна5)Опис
Медасистанс", розмiр внеску до статутного капiталу (грн.): 2
000,00 (100%).

Інформація про рейтингове агентство

Найменування
рейтингового агентства

1
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Рейтингове агентство
"Експерт-Рейтинг"
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Рейтингове агентство
"Експерт-Рейтинг"

Ознака
рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення
рейтингової оцінки
емітента або цінних
паперів емітента

2

3

Рівень
кредитного
рейтингу
емітента або
цінних паперів
емітента
4

уповноважене
10.06.2014
рейтингове агентство

uaAA-

уповноважене
12.11.2014
рейтингове агентство

uaAA-

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника
ПАТ "Закритий
недиверсифiкований
корпоративний iнвестицiйний
фонд "Прайм ессетс кепiтал"
ПАТ "Закритий
недиверсифiкований
корпоративний iнвестицiйний
фонд "ВIК"
ПАТ "Закритий
недиверсифiкований
корпоративний iнвестицiйний
фонд "СОВА"

Код за
Відсоток акцій (часток,
ЄДРПОУ
паїв), які належать
засновника Місцезнаходження
засновнику та/або
та/або
учаснику (від загальної
учасника
кількості)
04176 Україна
32000 Подiльський
33549199
49.996
м. Київ Електрикiв,
29-А
04176 Україна
32000 Подiльський
34294509
22.7255
м. Київ Електрикiв,
29-А
04176 Україна
32000 Подiльський
34294419
10.9813
м. Київ Електрикiв,
29-А

79000 Україна
32000
13804088
0.0029
Личакiвський м.
Львiв Пластова, 12
41100 Україна
32000
Товариство з обмеженою
32478960 Шосткинський м. 3.8226
вiдповiдальнiстю "Лад"
Шостка пров.
Красний, 7/68
Відсоток акцій (часток,
Серія, номер, дата видачі та
паїв), які належать
Прізвище, ім"я, по батькові
найменування органу, який
засновнику та/або
фізичної особи
видав паспорт*
учаснику (від загальної
кількості)
Ворушилiн Костянтин
4.9808
Миколайович
Зiмiн Олег Петрович
7.4909
Кононенко Iгор Вiталiйович
0
100
Усього
Колективне пiдприємство
"АРТ"

_______________
* Не обов'язково для заповнення.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1)Посада
2)Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи
або повне найменування
юридичної особи
3)Паспортні дані
фізичної особи (серія,
номер, дата видачі,
орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної
особи
4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування
підприємства та
попередня посада, яку
займав**
6)дата набуття
повноважень та термін,
на який обрано

Голова Наглядової ради
Кононенко Iгор Вiталiйович

0
23
ПАТ "СК "Країна", Голова Наглядової ради.

11.04.2013 1 рiк 7 мiс.

(призначено)

9)Опис

1)Посада
2)Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи
або повне найменування
юридичної особи
3)Паспортні дані
фізичної особи (серія,
номер, дата видачі,
орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної
особи
4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування
підприємства та
попередня посада, яку
займав**
6)дата набуття
повноважень та термін,
на який обрано
(призначено)
9)Опис

11.04.2013р. рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ "СК "Країна" (протокол № 39) обрано шляхом
кумулятивного голосування членом Наглядової ради ПАТ "СК
"Країна" строком на 3 (три) роки. Повноваження члена
Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" передбаченi Статутом та
Положенням про Наглядову раду ПАТ "СК "Країна". Особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа володiє
часткою в статутному капiталi ПАТ "СК "Країна" в розмiрi
0,0000% (1 акцiя). Особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. До обрання особа обiймала посаду
Голови Наглядової ради ПАТ "СК "Країна". Членам
Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" винагорода в 2014 роцi не
нараховувалась i не виплачувалась. Загальний стаж роботи 23
роки. Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п`яти рокiв:
ВАТ "Київське автотранспортне пiдприємство — 2240", голова
Наглядової
ради;
ЗАТ
"Український
промисловоiнвестицiйний концерн", перший заступник, генеральний
директор; ПАТ "ЗНКIФ "ВIК", з 2012р. - голова наглядової
ради; ПАТ "СК "Країна", Голова Наглядової ради. 05.11.2014р.
рiшенням Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" (протокол №
22/2014) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ
"СК "Країна" Кононенка I.В. у зв`язку з поданням заяви про
припинення своїх повноважень з 06.11.2014р., та обрано
Голову Наглядової ради ПАТ СК "Країна" Буглака Ю.О.
Член Наглядової ради
Ворушилiн Костянтин Миколайович

0
23
ПАТ "СК "Країна", член Наглядової ради.

11.04.2013 3 роки
11.04.2013р. рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв

ПАТ "СК "Країна" (протокол № 39) обрано шляхом
кумулятивного голосування членом Наглядової ради ПАТ "СК
"Країна". Повноваження члена Наглядової ради ПАТ "СК
"Країна" передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову
раду ПАТ "СК "Країна". Особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Особа часткою в статутному капiталi ПАТ
"СК "Країна" не володiє. Особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. До обрання особа
обiймала посаду члена Наглядової ради ПАТ "СК "Країна".
Членам Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" винагорода в 2014
роцi не нараховувалась i не виплачувалась. Загальний стаж
роботи 23 роки. Перелiк попереднiх посад протягом останнiх
п`яти рокiв: Корпорацiя "Богдан", керiвник фiнансовоiнвестицiйної дiяльностi; ПАТ "Мiжнародний iнвестицiйний
банк", голова наглядової ради; Фонд гарантування вкладiв
фiзичних осiб, директор-розпорядник; ПАТ "СК "Країна",член
Наглядової ради.
1)Посада
2)Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи
або повне найменування
юридичної особи
3)Паспортні дані
фізичної особи (серія,
номер, дата видачі,
орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної
особи
4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування
підприємства та
попередня посада, яку
займав**
6)дата набуття
повноважень та термін,
на який обрано
(призначено)

9)Опис

Член Наглядової ради
Зiмiн Олег Петрович

0
0
ПАТ "СК "Країна", член Наглядової ради.

11.04.2013 3 роки
11.04.2013р. рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ "СК "Країна" (протокол № 39) обрано шляхом
кумулятивного голосування членом Наглядової ради ПАТ "СК
"Країна". Повноваження члена Наглядової ради ПАТ "СК
"Країна" передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову
раду ПАТ "СК "Країна". Особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Особа часткою в статутному капiталi ПАТ
"СК "Країна" не володiє. Особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. До обрання особа

обiймала посаду члена Наглядової ради ПАТ "СК "Країна".
Членам Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" винагорода в 2014
роцi не нараховувалась i не виплачувалась. Перелiк попереднiх
посад протягом останнiх п`яти рокiв: ПАТ "Мiжнародний
iнвестицiйний банк", член Наглядової ради; ПАТ "СК
"Країна", член Наглядової ради.
1)Посада
2)Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи
або повне найменування
юридичної особи
3)Паспортні дані
фізичної особи (серія,
номер, дата видачі,
орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної
особи
4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування
підприємства та
попередня посада, яку
займав**
6)дата набуття
повноважень та термін,
на який обрано
(призначено)

9)Опис

Голова Наглядової ради
Буглак Юрiй Олександрович

0
20
ПАТ "СК "Країна", член Наглядової ради.

06.11.2014 11.04.2016
11.04.2013р. рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ "СК "Країна" (протокол № 39) обрано шляхом
кумулятивного голосування членом Наглядової ради ПАТ "СК
"Країна" строком на 3 (три) роки. Повноваження члена
Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" передбаченi Статутом та
Положенням про Наглядову раду ПАТ "СК "Країна". Особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не володiє
часткою в статутному капiталi ПАТ "СК "Країна". Особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. До обрання особа обiймала посадучлена Наглядової ради
ПАТ "СК "Країна". 05.11.2014р. рiшенням Наглядової ради
ПАТ "СК "Країна" (протокол № 22/2014) обрано Головою
Наглядової ради ПАТ СК "Країна" Буглака Ю.О. Членам
Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" винагорода в 2014 роцi не
нараховувалась i не виплачувалась. Загальний стаж роботи 20
рокiв. Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п`яти
рокiв: ЗАТ "Український промислово-iнвестицiйний концерн",
Заступник Генерального директора з правових питань; ПАТ
"Мiжнародний Iнвестицiйний Банк", член Наглядової ради;
ПАТ "СК "Країна", член Наглядової ради.

1)Посада
2)Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи
або повне найменування
юридичної особи
3)Паспортні дані
фізичної особи (серія,
номер, дата видачі,
орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної
особи
4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування
підприємства та
попередня посада, яку
займав**
6)дата набуття
повноважень та термін,
на який обрано
(призначено)

9)Опис

Член Наглядової ради
Небилиця Олександр Iванович

0
18
ПАТ "СК "Країна", член Наглядової ради.

11.04.2013 3 роки
11.04.2013р. рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ "СК "Країна" (протокол № 39) обрано шляхом
кумулятивного голосування членом Наглядової ради ПАТ "СК
"Країна". Повноваження члена Наглядової ради ПАТ "СК
"Країна" передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову
раду ПАТ "СК "Країна". Особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Особа часткою в статутному капiталi ПАТ
"СК "Країна" не володiє. Особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. До обрання особа
обiймала посаду члена Наглядової ради ПАТ "СК "Країна".
Членам Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" винагорода в 2014
роцi не нараховувалась i не виплачувалась. Загальний стаж
роботи 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад протягом останнiх
п`яти рокiв: ВАТ "СК "Країна", Голова Правлiння; ПАТ "СК
"Країна", член Наглядової ради.

Голова Правлiння
1)Посада
2)Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи
Наконечний Олександр Васильович
або повне найменування
юридичної особи
3)Паспортні дані
фізичної особи (серія,
номер, дата видачі,
орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ юридичної
особи
4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування
підприємства та
попередня посада, яку
займав**
6)дата набуття
повноважень та термін,
на який обрано
(призначено)

9)Опис

1)Посада
2)Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи
або повне найменування
юридичної особи
3)Паспортні дані
фізичної особи (серія,
номер, дата видачі,
орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної
особи
4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування

0
25
ПАТ "СК "Країна", Голова Правлiння.

01.02.2013 3 роки
01.02.2013р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "СК "Країна"
(протокол № 01/2013) обрано Головою Правлiння ПАТ "СК
"Країна". Повноваження Голови Правлiння ПАТ "СК "Країна"
передбаченi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТ "СК
"Країна". Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Особа часткою в статутному капiталi ПАТ "СК
"Країна" не володiє. Особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. До обрання особа
обiймала посаду Голови Правлiння ПАТ "СК "Країна".
Загальний стаж роботи 25 рокiв, з них 21 рiк у страхуваннi.
Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п`яти рокiв: ВАТ
"УСК "Дженералi Гарант", Заступник Голови Правлiння з
продажу; ПАТ "СК "Країна", Перший Заступник Голови
Правлiння; ПАТ "СК "Країна", Тимчасово виконуючий
обов`язки Голови Правлiння; ПАТ "СК "Калина", Голова
Наглядової ради; ПАТ "СК "Країна", Голова Правлiння. Розмiр
винагороди за 2014 рiк членам Правлiння ПАТ "СК "Країна"
склав 259 тис. грн. Змiн у складi Правлiння ПАТ "СК "Країна"
протягом звiтного 2014 року не вiдбувалося.
Член Правлiння
Довгаленко Дмитро Iванович

0
15
ПАТ "СК "Країна", Заступник Голови Правлiння зi

страхування, член Правлiння.
підприємства та
попередня посада, яку
займав**
6)дата набуття
повноважень та термін,
01.02.2013 01.02.2016
на який обрано
(призначено)
01.02.2013р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "СК "Країна"
(протокол № 01/2013) обрано членом Правлiння ПАТ "СК
"Країна". Повноваження члена Правлiння ПАТ "СК "Країна"
передбаченi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТ "СК
"Країна". Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Особа часткою в статутному капiталi ПАТ "СК
"Країна" не володiє. Особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. До обрання особа
9)Опис
обiймала посаду члена Правлiння ПАТ "СК "Країна".
Загальний стаж роботи 15 рокiв, з них 15 рокiв у страхуваннi.
Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п`яти рокiв: ПАТ
"СК "Калина", член Наглядової ради; ПАТ "СК "Країна",
Заступник Голови Правлiння зi страхування, член Правлiння.
Розмiр винагороди за 2014 рiк членам Правлiння ПАТ "СК
"Країна" склав 259 тис. грн. Змiн у складi Правлiння ПАТ "СК
"Країна" протягом звiтного 2014 року не вiдбувалося.
1)Посада
2)Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи
або повне найменування
юридичної особи
3)Паспортні дані
фізичної особи (серія,
номер, дата видачі,
орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної
особи
4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування
підприємства та
попередня посада, яку
займав**
6)дата набуття
повноважень та термін,
на який обрано
(призначено)
9)Опис

Член Правлiння
Мороз Леонiд Iванович
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ПАТ "СК "Країна", Заступник Голови Правлiння з фiнансiв та
економiки, член Правлiння.

01.02.2013 3 роки
01.02.2013р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "СК "Країна"
(протокол № 01/2013) обрано членом Правлiння ПАТ "СК
"Країна". Повноваження члена Правлiння ПАТ "СК "Країна"

передбаченi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТ "СК
"Країна". Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Особа часткою в статутному капiталi ПАТ "СК
"Країна" не володiє. Особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. До обрання особа
обiймала посаду члена Правлiння ПАТ "СК "Країна".
Загальний стаж роботи 23 роки, з них 5 рокiв у страхуваннi.
Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п`яти рокiв: ПАТ
"Автомобiльна компанiя "Богдан Моторс", директор
департаменту з фiнансiв та планування бiзнесу автобусiв; ПАТ
"СК "Калина", член Наглядової ради; ПАТ "СК "Країна",
Заступник Голови Правлiння з фiнансiв та економiки, член
Правлiння. Розмiр винагороди за 2014 рiк членам Правлiння
ПАТ "СК "Країна" склав 259 тис. грн. Змiн у складi Правлiння
ПАТ "СК "Країна" протягом звiтного 2014 року не
вiдбувалося.
1)Посада
2)Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи
або повне найменування
юридичної особи
3)Паспортні дані
фізичної особи (серія,
номер, дата видачі,
орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної
особи
4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування
підприємства та
попередня посада, яку
займав**
6)дата набуття
повноважень та термін,
на який обрано
(призначено)

9)Опис

Член Правлiння
Мазуркевич Свiтлана Леонiдiвна
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ПАТ "СК "Країна", Заступник Голови Правлiння з розвитку
регiональної мережi, член Правлiння.

01.02.2013 3 роки
01.02.2013р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "СК "Країна"
(протокол № 01/2013) обрано членом Правлiння ПАТ "СК
"Країна". Повноваження члена Правлiння ПАТ "СК "Країна"
передбаченi Статутом та Положенням про Правлiння ПАТ "СК
"Країна". Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Особа часткою в статутному капiталi ПАТ "СК
"Країна" не володiє. Особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. До обрання особа
обiймала посаду члена Правлiння ПАТ "СК "Країна".
Загальний стаж роботи 26 рокiв, з них 19 рокiв у страхуваннi.

Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п`яти рокiв: ВАТ
УСК "Дженералi Гарант", виконавчий директор з координацiї
дiяльностi фiлiй, виконавчий директор з роздрiбного продажу
та координацiї дiяльностi фiлiй; ПАТ "СК "Країна", директор з
розвитку регiональної мережi; ПАТ "СК "Країна", Заступник
Голови Правлiння з розвитку регiональної мережi, член
Правлiння. Розмiр винагороди за 2014 рiк членам Правлiння
ПАТ "СК "Країна" склав 259 тис. грн. Змiн у складi Правлiння
ПАТ "СК "Країна" протягом звiтного 2014 року не
вiдбувалося.
1)Посада
2)Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи
або повне найменування
юридичної особи
3)Паспортні дані
фізичної особи (серія,
номер, дата видачі,
орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної
особи
4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування
підприємства та
попередня посада, яку
займав**
6)дата набуття
повноважень та термін,
на який обрано
(призначено)

9)Опис

Ревiзор
Гладковський Олег Володимирович

0
20
ПАТ "СК "Країна", Ревiзор.

11.04.2013 1 рiк 10 мiсяцiв
11.04.2013р. рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ "СК "Країна" (протокол № 39) обрано шляхом
кумулятивного голосування Ревiзором ПАТ "СК "Країна"
строком на 3 (три) роки. Повноваження Ревiзора ПАТ "СК
"Країна" передбаченi Статутом та Положенням про Ревiзiйну
комiсiю (Ревiзора) ПАТ "СК "Країна". Особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних. Особа не володiє часткою в
статутному капiталi ПАТ "СК "Країна". Особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До обрання
особа обiймала посаду Ревiзора ПАТ "СК "Країна". Ревiзору
ПАТ "СК "Країна" винагорода в 2014 роцi не нараховувалась i
не виплачувалась. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Перелiк
попереднiх посад протягом останнiх п`яти рокiв: Почесний
консул Республiки Сейшельськi острови (з 2003); Мiжвiдомча
комiсiя з полiтики вiйськово-технiчного спiвробiтництва та
експортного контролю, iз 13 серпня 2014 року — Голова; ПАТ

"СК "Країна", Ревiзор. Повноваження Ревiзора ПАТ "СК
"Країна" Гладковського (Свинарчук - змiнено прiзвище) Олега
Володимировича припинено на пiдставi заяви про припинення
своїх повноважень вiд 16.02.2015р. Повноваження Ревiзора
ПАТ "СК "Країна" припиняються без прийняття рiшення
вiдповiдним органом управлiння ПАТ "СК "Країна". Строк,
протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з
11.04.2013р. по 16.02.2015р. Замiсть звiльненої особи
(повноваження якої припинено) нiкого не призначено (обрано)
на посаду Ревiзора ПАТ "СК "Країна".

_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями
емітента
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8
_______________

8216 0
358

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій
емітента
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_______________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища,
ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Дата
24.04.2014
проведення
Кворум зборів** 91.1937
Перелiк питань, що розглядалися на рiчних Загальних зборах акцiонерiв
ПАТ "СК "Країна": 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «СК «Країна». 2. Розгляд звiту
Правлiння ПАТ «СК «Країна» про результати фiнансово-господарської
дiяльностi за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Правлiння ПАТ «СК «Країна». 3. Розгляд звiту Наглядової ради ПАТ
«СК «Країна» за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна». 4. Розгляд звiту Ревiзора
ПАТ «СК «Країна» про результати фiнансово-господарської дiяльностi
ПАТ «СК «Країна» за 2013 рiк на пiдставi висновку аудитора.
Опис
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора ПАТ «СК
«Країна». 5. Визначення порядку розподiлу прибутку i збиткiв ПАТ
«СК «Країна» за 2013 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту ПАТ «СК
«Країна» за 2013 рiк. 7. Розгляд звiту про корпоративне управлiння
ПАТ «СК «Країна» за 2013 рiк. 8. Прийняття рiшення про попереднє
схвалення значних правочинiв у ходi поточної господарської дiяльностi,
якi можуть вчинятися ПАТ «СК «Країна» до 24.04.2015 року вiдносно
страхування, перестрахування, з граничною вартiстю послуг, якi є його
предметом, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк.

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація про дивіденди
За результатами звітнього
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акціями
акціями
Сума нарахованих
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Опис
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1.29
2010 0
та
183
нтарна
іменні
фондовог
іменна
о ринку
України
д
Опис

25180 324822
100
000 00

Нацiонал
ьна
Акція
комiсiя з
проста
Бездокум
21.06. 107/1/2 цiнних
UA4000105
65880 849852
бездокуме ентарні
1.29
100
2012 012
паперiв 183
000 00
нтарна
іменні
та
іменна
фондовог
о ринку
Цiннi папери ПАТ "СК "Країна" включенi до Бiржового Списку ПФТС без
включення до Бiржового Реєстру, вiдповiдно до рiшення Операцiйного
Опис
управлiння ПФТС № 1407/2011/02 вiд 14.07.2011р.

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду*
Номер
Дата
Дата
свідоцтва Найменування
Кількість
Частка від
зарахування
реєстрації
про
органу, що
№
акцій, що
статутного
акцій на
випуску
реєстрацію
зареєстрував
з/п
викуплено
капіталу (у
рахунок
акцій, що
випуску
випуск акцій,
(шт.)
відсотках)
емітента
викуплено акцій, що
що викуплено
викуплено
1
2
3
4
5
6
7
0
0
0
30.12.1899
0
30.12.1899
0
_____________
* Інформація вказується окремо щодо кожного факту викупу емітентом власних акцій.

Опис бізнесу
Товариство зареєстровано 08.08.1994р. Подiльською районною у м. Києвi державною
адмiнiстрацiєю, код за ЄДРПОУ 20842474, вид дiяльностi за 65.12 Iншi види страхування,
крiм страхування життя. Замiна свiдоцтва - 04.02.2010р., Подiльська районна у мiстi Києвi
державна адмiнiстрацiя, № запису 10711050037001462. Виписка з Єдиного державного
реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв видана 02.04.2015р., вiддiл
державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв Подiльського району
реєстрацiйної
служби
Головного
управлiння
юстицiї
у
м.
Києвi.

02.10.2012р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України видано
ПАТ "СК "Країна" свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, реєстрацiй номер: 70/1/2012.
31.01.2013р. - рiшенням Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" (протокол - 01/2013) обрано з
01.02.2013р. Правлiння ПАТ "СК "Країна" у кiлькостi до 4 осiб строком на 3 роки.
11.04.2013р. - рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СК "Країна" (протокол
№ 39) обрано Наглядову раду у складi 5 осiб та Ревiзора строком на 3 роки: Кононенка
I.В., Ворушилiна К.М., Зiмiна О.П., Буглака Ю.О., Небилицю О.I. та Свинарчука О.В.
Рiшенням Наглядової ради (протокол № 05/2013 вiд 11.04.2013р.) обрано Голову
Наглядової
ради
Кононенка
I.В.
05.11.2014р. – рiшенням Наглядової ради ПАТ "СК "Країна" (протокол № 22/2014)
прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ "СК
"Країна" Кононенка Iгоря Вiталiйовича у зв`язку з поданням заяви про припинення своїх
повноважень, та прийнято рiшення про обрання Голови Наглядової ради ПАТ "СК
"Країна"
Буглака
Юрiя
Олександровича.
16.02.2015р. – Припинено повноваження Ревiзора на пiдставi власної заяви Гладковського
(Свинарчук - змiнено прiзвище) О.В., без прийняття рiшення вiдповiдним органом
управлiння ПАТ "СК "Країна". Строк, протягом якого посадова особа перебувала на
посадi Ревiзора: з 11.04.2013р. по 16.02.2015р. Замiсть звiльненої особи (повноваження
якої припинено) нiкого не призначено (обрано) на посаду Ревiзора ПАТ "СК "Країна".
Правлiння; управлiння по роботi з персоналом; юридичне управлiння (вiддiли за
направленiстю); управлiння внутрiшньої безпеки; адмiнiстративно-господарське
управлiння (вiддiли за направленiстю); управлiння врегулювання страхових випадкiв
(вiддiли за направленiстю); управлiння маркетингу, реклами та PR; управлiння по роботi з
VIP-клiєнтами; управлiння по роботi з корпоративними клiєнтами (вiддiл за
направленiстю); управлiння по роботi з банками (вiддiл за направленiстю); фiнансовоекономiчне управлiння (вiддiли за направленiстю); управлiння бухгалтерського облiку
(вiддiли за направленiстю); управлiння операцiйного облiку (вiддiли за направленiстю);
управлiння iнформацiйних технологiй; управлiння розвитку регiональної мережi;
управлiння розвитку автострахування; управлiння органiзацiї партнерських продажiв;
управлiння розвитку альтернативних каналiв продажу; управлiння андеррайтингу та
методологiї з автотранспортного страхування; управлiння андеррайтингу та методологiї з
майнового страхування; управлiння перестрахування; управлiння страхової аналiтики.
Дочiрнi
товариства
ПАТ
"СК
"Країна":
1. ПАТ "СК "Калина", код за ЄДРПОУ 36218498, мiсцезнаходження: Україна, 04176, м.
Київ,
вул.
Електрикiв,
буд.
29-А;
2. ТОВ "Країна-Асистанс", код за ЄДРПОУ 36472763, мiсцезнаходження: Україна, 04176,
м.
Київ,
вул.
Електрикiв,
буд.
29А;
2. ТОВ "Країна-Медасистанс", код за ЄДРПОУ 39484719, мiсцезнаходження: Україна,
04176,
м.
Київ,
вул.
Електрикiв,
буд.
29А.
Регiональнi дирекцiї ПАТ "СК "Країна" (безбалансовi вiддiлення), внесенi до Державного
реєстру
фiнансових
установ
Нацкомфiнпослуг:
№
з/п
Найменування
вiдокремленого
пiдроздiлу
Мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу Назва виду(iв) фiнансових послуг, якi
надаватиме вiдокремлений пiдроздiл Прiзвище, iм’я та по батьковi керiвника
вiдокремленого
пiдроздiлу
Дата
створення
вiдокремленого
пiдроздiлу
1
Луганська
регiональна
дирекцiя
ПАТ «СК «Країна» 91031 Луганська область, м. Луганськ, вул. Городок Щорса, буд.31а
Здiйснення
добровiльного
та
обов’язкового
страхування
Тихонов
Ярослав
Олександрович
27.02.2012
2
Чернiвецька
регiональна
дирекцiя
ПАТ «СК «Країна» 58022 Чернiвецька область, м. Чернiвцi, вул. Герцена, буд.5
Здiйснення
добровiльного
та
обов’язкового
страхування
Зазулик

Михайло
Романович
27.02.2012
3
Рiвненська
регiональна
дирекцiя
ПАТ «СК «Країна» 33013 Рiвненська область, м. Рiвне, вул. Кавказька, буд.9а Здiйснення
добровiльного
та
обов’язкового
страхування
Якимова
Свiтлана
Олександрiвна
27.02.2012
4
Сумська
регiональна
дирекцiя
ПАТ «СК «Країна» 40000 Сумська область, м. Суми, вул. Шишкарiвська, буд.2/40
Здiйснення
добровiльного
та
обов’язкового
страхування
Акiмов
Едуард
Олександрович
27.02.2012
5
Хмельницька
регiональна
дирекцiя
ПАТ «СК «Країна» 29013 Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Примакова,
буд.17
Здiйснення
добровiльного
та
обов’язкового
страхування
Черняк
Олена
Вiталiївна
27.02.2012
6 Регiональна дирекцiя «Лiвобережна» в м. Києвi ПАТ «СК «Країна» 02105 Київ 105, вул.
Павла Усенка, буд.8 Здiйснення добровiльного та обов’язкового страхування Наньєв
Василь
Йосипович
22.11.2011
7 Київська регiональна дирекцiя «Центр страхових послуг» ПАТ «СК «Країна» 02002 Київ
2, вул. Раїси Окiпної, буд.8, оф.156 Здiйснення добровiльного та обов’язкового
страхування
Дiденко
Володимир
Вiкторович
26.07.2011
8
Чернiгiвська
регiональна
дирекцiя
ПАТ «СК «Країна» 14017 Чернiгiвська область, м. Чернiгiв, проспект Перемоги, буд.32
Здiйснення
добровiльного
та
обов’язкового
страхування
Ющенко
Свiтлана
Сергiївна
27.02.2012
9
Полтавська
регiональна
дирекцiя
ПАТ «СК «Країна» 36020 Полтавська область, м. Полтава, вул. Жовтнева № 46, буд."А-4"
Здiйснення
добровiльного
та
обов’язкового
страхування
Браїлко
Олександр
Вiкторович
27.02.2012
10
Вiнницька
регiональна
дирекцiя
ПАТ «СК «Країна» 21027 Вiнницька область, м. Вiнниця, вул. Келецька, буд.51
Здiйснення
добровiльного
та
обов’язкового
страхування
Корчун
Вiктор
Анатолiйович
30.06.2010
11
Донецька
регiональна
дирекцiя
ПАТ
«СК
«Країна»
83048
Донецька
область,
м.
Донецьк,
вул. Левицького, буд. 31 Здiйснення добровiльного та обов’язкового страхування
Шимановський
Дмитро
Миколайович
30.06.2010
12
Житомирська
регiональна
дирекцiя
ПАТ «СК «Країна» 10014 Житомирська область, м. Житомир, майдан Соборний, буд.2,
оф.2 Здiйснення добровiльного та обов’язкового страхування Пашинський
Iгор
Юрiйович
03.11.2010
13 Одеська обласна регiональна дирекцiя ПАТ «СК «Країна» 65000 Одеська область, м.
Одеса, вул. Б. Хмельницького, буд.12 Здiйснення добровiльного та обов’язкового
страхування
Беренштейн
Михайло
Романович
03.11.2010
14
Черкаська
регiональна
дирекцiя
ПАТ «СК «Країна» 18016 Черкаська область, м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, буд.30
Здiйснення
добровiльного
та
обов’язкового
страхування
Сурякова
Iрина
Анатолiївна
15.03.2010
15 Iвано-Франкiвська регiональна дирекцiя ПАТ «СК «Країна» 76000 Iвано-Франкiвська
область, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Грушевського, буд.11, оф.(кв.)12 Здiйснення
добровiльного
та
обов’язкового
страхування
Семанюк

Наталiя
Олександрiвна
15.03.2010
16 Кiровоградська регiональна дирекцiя ПАТ «СК «Країна» 25006 Кiровоградська
область, м. Кiровоград, вул. Калiнiна, буд.13 Здiйснення добровiльного та обов’язкового
страхування
Ракiтенко
Лiлiя
Анатолiївна
15.03.2010
17 Київська обласна регiональна дирекцiя ПАТ «СК «Країна» 09100 Київська область,
Бiлоцеркiвський район, м. Бiла Церква, вул. Привокзальна, буд.32а Здiйснення
добровiльного
та
обов’язкового
страхування
Клименко
Михайло
Миколайович
15.03.2010
18
Харкiвська
регiональна
дирекцiя
ПАТ «СК «Країна» 61057 Харкiвська область, м. Харкiв, вул. Пушкiнська, буд.3
Здiйснення
добровiльного
та
обов’язкового
страхування
Онiсiфоров
Олексiй
Миколайович
03.11.2010
19
Львiвська
регiональна
дирекцiя
ПАТ «СК «Країна» 79017 Львiвська область, м. Львiв, вул. Зелена, буд.53, кв.2 Здiйснення
добровiльного
та
обов’язкового
страхування
Брень
Ольга
Василiвна
03.11.2010
20
Тернопiльська
регiональна
дирекцiя
ПАТ
«СК
«Країна»
46008
м.
Тернопiль,
Тернопiльська
обл.,
вул. Танцорова, буд. 14 Здiйснення добровiльного та обов’язкового страхування Миколiв
Свiтлана
Анатолiївна
03.11.2010
21 Регiональна дирекцiя в м. Кривий Рiг ПАТ «СК «Країна» 50008 Днiпропетровська
область, м.Кривий Рiг, вул. Мелешкiна, буд.40, прим.145/146 Здiйснення добровiльного та
обов’язкового
страхування
Харченко
Руслана
Валентинiвна
03.11.2010
22
Волинська
регiональна
дирекцiя
ПАТ
«СК
«Країна»
43000,
м.
Луцьк,
Волинська
обл.,
вул. Словацького, буд. 7 Здiйснення добровiльного та обов’язкового страхування Мандзик
Тетяна
Миколаївна
03.11.2010
23 Днiпропетровська регiональна дирекцiя ПАТ «СК «Країна» 49000 Днiпропетровська
область, м. Днiпропетровськ, вул. Ширшова, буд.4 Здiйснення добровiльного та
обов’язкового
страхування
Кравцов
Михайло
В`ячеславович
03.11.2010
24
Закарпатська
регiональна
дирекцiя
ПАТ «СК «Країна» 88000 Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, буд.34
Здiйснення
добровiльного
та
обов’язкового
страхування
Гук
Оксана
Михайлiвна
03.11.2010
25
Миколаївська
регiональна
дирекцiя
ПАТ «СК «Країна» 54017 Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Чкалова, буд.20/5,
оф.(кв.)7 Здiйснення добровiльного та обов’язкового страхування Криничний
Олександр
Олександрович
03.11.2010
26
Херсонська
регiональна
дирекцiя
ПАТ «СК «Країна» 73000 Херсонська область, м. Херсон, вул. Горького, буд.25
Здiйснення
добровiльного
та
обов’язкового
страхування
Кривошеїна
Олена
Миколаївна
03.11.2010
27
Одеська
регiональна
дирекцiя
ПАТ «СК «Країна» 65000 Одеська область, м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, буд.12
Здiйснення
добровiльного
та
обов’язкового
страхування
Рябко
Олександр
Григорович
03.11.2010
28
Запорiзька
регiональна
дирекцiя
ПАТ «СК «Країна» 69000 Запорiзька область, м. Запорiжжя, вул. Шевченка, буд.27
Здiйснення
добровiльного
та
обов’язкового
страхування
Ковальова

Марiя
Iгорiвна
03.11.2010
29 Львiвська дирекцiя корпоративних продажiв ПАТ «СК «Країна» 79000 Львiвська
область, м. Львiв, вул. Грабовського, буд.11 Здiйснення добровiльного та обов’язкового
страхування
Клiмов
Вiктор
Петрович
03.11.2010
30
Регiональна
дирекцiя
в
м.
Києвi
ПАТ
«СК
«Країна»
04050
Київ
50,
вул.
Новокостянтинiвська,
буд. 3 Здiйснення добровiльного та обов’язкового страхування Симчак
Ольга
Миколаївна
03.11.2010
31 Регiональна дирекцiя Київ-Сiтi в м. Києвi ПАТ «СК «Країна» 01135 Київ 135, вул.
Павлiвська, буд.17, оф. 31-32 Здiйснення добровiльного та обов’язкового страхування
Iгнатенко
Олег
Миколайович
03.11.2010
32
Регiональна
дирекцiя
в
м.
Бориспiль
ПАТ «СК «Країна» 08300 Київська область, Бориспiльский район, м. Бориспiль, вул.
Київський Шлях, буд.33 Здiйснення добровiльного та обов’язкового страхування Требухiн
Олександр
Олександрович
20.12.2010
33
Обласна
дирекцiя
в
м.
Запорiжжя
ПАТ
«СК
«Країна»
69035,
Запорiзька
область,
м.
Запорiжжя,
вул. Панфiловцiв, буд. 11, прим. 27 Здiйснення добровiльного та обов’язкового
страхування
Савенко
Христина
Євгенiвна
03.11.2014
34
Обласна
дирекцiя
в
м.
Рiвне
ПАТ
«СК
«Країна»
33013,
Рiвненська
область,
м.
Рiвне,
проспект Миру, буд. 26 Здiйснення добровiльного та обов’язкового страхування Рижий
Микола
Михайлович
07.10.2014
Iнформацiю про вiдокремленi пдiроздiли розмiщено на власнiй веб-сторiнцi ПАТ "СК
"Країна" в мережi Iнтернет, вiдповiдно до "Положення про Державний реєстр фiнансових
установ", затвердженого розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України 28.08.2003 № 41 (у редакцiї розпорядження Нацiональної
комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 28.11.2013
№ 4368), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 20.12.2013 р. за № 2161/24693.
Протягом 2014 року, вiдповiдно до чинного законодавства України у сферi фiнансових
послуг (в т. ч. фiнансового монiторингу), при настаннi змiн у вiдомостях про
вiдокремлений пiдроздiл, ПАТ "СК "Країна" вносить вiдповiдну iнформацiю до
Державного
реєстру
фiнансових
установ.
Iстотних змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповдiностi з попереднiм звiтним перiодом не
вiдбувалось.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 278.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом
(осiб):
14.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осiб):
40.
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам емiтента: рiвень квалiфiкацiї працiвникiв забезпечується
вiдповiдно до програми та плану графiкiв навчання працiвникiв, в тому числi i обов`язкове
навчання керiвних кадрiв, головного бухгалтера та осiб, що вiдповiдають за фiнансовий
монiторинг в "Центрi пiдготовки та перепiдготовки кадрiв та iнформацiйно-аналiтичного
забезпечення
страхової
дiяльностi".
Фонд оплати працi: 6 981,2 тис. грн., в тому числi фонд оплати працi штатних працiвникiв
6
804,0
тис.
грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно

попереднього року: фонд оплати працi за перiод 2014 року у порiвняннi з 2013 роком
зменшився у зв`язку з оптимiзацiєю чисельностi працiвникiв.
Моторне (транспортне) страхове бюро України, код за ЄДРПОУ 21647131, Україна, м.
Київ, Русанiвський бульвар, буд. 8. Поштова адреса: Україна, 02002, Київ-2, а/с 272. Тел.:
044-239-2030. Факс (автомат): 044-239-2031. E-mail: mtibu@mtibu.kiev.ua Асоцiйоване
членство з лютого 2005 року. Свiдоцтво № 122 вiд 24 березня 2005р. З 1997 року МТСБУ
є
членом
мiжнародної
системи
авто-страхування
«Зелена
Картка».
Об`єднання страховикiв «Будiвельний страховий Пул», код за ЄДРПОУ 36217578,
Україна, 01025, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12. Поштова адреса: Україна, 04080, м.
Київ, вул. Фрунзе, буд. 40, 4 поверх, тел./факс (044) 581-80-95. Членство з 24.10.2008 року.
Свiдоцтво № 12 (протокол № 1 Загальних Зборiв Членiв Пулу вiд 24.10.2008 р.);
Материнська компанiя вiдсутня.
Немає.
Вiдсутнi.
На виконання вимог ст. 12 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi», фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2014 р., була
пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), якi
опублiкованi на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. Дата переходу на МСФЗ
є
01
сiчня
2012
року.
Облiкова полiтика складена для розкриття принципiв, основ, домовленостей, правил та
методик, яких дотримується Товариство, при складаннi та поданнi фiнансових звiтiв.
Облiкова полiтика застосовується з урахуванням принципу послiдовностi, що передбачає
постiйне (iз року в рiк) застосування прийнятої стабiльної облiкової полiтики. Помилки
попереднього перiоду виправляються шляхом ретроспективного перерахунку.
Дана фiнансова звiтнiсть базується на таких принципах: правдивостi подання,
переважання сутностi над формою, нейтральностi, обачностi, надiйностi та повноти,
можливостi перевiрки, допущення безперервностi дiяльностi пiдприємства, зрозумiлостi
та доречностi звiтної iнформацiї, своєчаснiсть подання, єдиного грошового вимiрника.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена у тисячах гривень - нацiональнiй валютi
України.
Суттєвi
положення
облiкової
полiтики
Облiк iнвестицiй у дочiрнi, спiльно контрольованi та асоцiйованi пiдприємства в окремiй
фiнансовiй
звiтностi
При складаннi окремої фiнансової звiтностi Товариство облiковує iнвестицiї у дочiрнi i в
асоцiйованi пiдприємства за собiвартiстю вiдповiдно до параграфа 10а) МСБО 27 «Окрема
фiнансова звiтнiсть» та МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть».
Суб'єкт господарювання визнає дивiденди, отриманi вiд дочiрнього, спiльно
контрольованого або асоцiйованого пiдприємства в складi прибутку чи збитку у своїй
окремiй фiнансовiй звiтностi, коли встановлено його право отримати дивiденди.
Доходи
Доходи вiд страхової дiяльностi та вiд перестрахування облiковуються у вiдповiдностi до
МСФЗ
4
«Страховi
контракти».
До
складу
доходiв
вiд
реалiзацiї
страхових
послуг
включаються:
- заробленi страховi премiї, в частинi сум страхових платежiв, що вiдповiдають страховим
ризикам,
що
минули
цiлком
або
частково
на
звiтну
дату;
- комiсiйна винагорода за договорами,
переданими
в перестрахування;
- комiсiйна винагорода за надання послуг для iнших страховикiв (посередницька
дiяльнiсть щодо укладання договорiв страхування iнших страховикiв, послуги щодо
врегулювання страхових подiй за договорами страхування iнших страховикiв);
- частки страхових сум i страхових вiдшкодувань, сплаченi перестраховиками;

- суми, належнi до отримання за правом вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiяний
збиток;
повернутi
суми
з
централiзованих
страхових
резервних
фондiв;
результат
змiни
резервiв,
iнших,
нiж
РНЗП.
Облiк доходiв (страховi платежi, зароблена премiя) ведеться окремо за прямими
укладеними договорами страхування та за прийнятими в перестрахування. Аналiтичний
облiк страхових платежiв здiйснювати за правилами страхування Компанiї та
страхувальниками
в
розрiзi
дирекцiй.
Порядок вiдображення в облiку доходiв звiтного перiоду за укладеними договорами
страхування залежить вiд визначених договором страхування умов, набрання чинностi та
сплати
страхувальником
страхових
платежiв.
Тарифи, зазначенi в договорi страхування в цiлях бухгалтерського облiку вважаються
справедливими. Всi страховi продукти Компанiї, якi перелiченi в Законi України «Про
страхування» та на якi Компанiя має лiцензiю, вважаються ризиковими договорами
страхування.
Iншi доходи Компанiї облiковуються у вiдповiдностi до МСФО 18 «Дохiд».
Iншi доходи визнаються за справедливою вартiстю за датою складення акта або iншого
документа, оформленого вiдповiдно до вимог чинного законодавства, який пiдтверджує
виконання
робiт
або
надання
послуг.
Перерахунок
iноземних
валют
Операцiйна
валюта
та
валюта
представлення
звiтностi
Об’єкти, включенi до фiнансової звiтностi Товариства, вимiрюються з використанням
валюти первинного економiчного середовища, у якому функцiонує компанiя ("операцiйна
валюта"). Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, яка є операцiйною валютою та
валютою
представлення
звiтностi
Товариства.
Операцiї
та
баланси
Операцiї в iноземних валютах перераховуються в операцiйну валюту за курсами обмiну
валют, якi є домiнуючими на дати вчинення операцiй. Прибутки та збитки в iноземних
валютах, що виникли внаслiдок виконання таких операцiй, а також в результатi
перерахунку вартостi грошових активiв та пасивiв, номiнованих в iноземних валютах, за
курсами обмiну валют, що склалися наприкiнцi року (промiжного перiоду),
вiдображаються як прибутки чи збитки. Перерахунок рiзницi з фiнансових активiв,
наявних для продажу, вiдображається в iншому сукупному прибутку, i далi включається
до
ринкової
вартостi
резерву
в
капiталi.
Оподаткування
Поточний податок на прибуток розраховується вiдповiдно до законодавства за ставками з
податку
на
прибуток,
якi
дiяли
станом
на
звiтну
дату.
Витрати Товариства визнаються i нараховуються вiдповiдно до вимог ст. 138 та ст.156 р.
III Податкового кодексу України. Витрати визнаються на пiдставi первинних документiв,
що
пiдтверджують
факт
здiйснення
витрат.
Вiдкладений податок з отриманих авансiв за договорами страхування розраховується за
ставкою 3%, з iнших авансiв за ставкою вiдповiдно до законодавства .
Основнi
засоби
Облiк основних засобiв ведеться у вiдповiдностi до МСФО 16 «Основнi засоби».
Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного
використання (експлуатацiї) бiльше року та якщо його утримують для надання послуг, для
здавання в оренду або для адмiнiстративних цiлей. Вартiсне обмеження не застосовується.
Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, зараховується на
баланс
пiдприємства
за
собiвартiстю.
Наступна оцiнка основних засобiв здiйснюється за iсторичною вартiстю у вiдповiдностi до
моделi
собiвартостi
МСФО
16
«Основнi
засоби».
Амортизацiю активу починають з моменту, коли вiн стає придатним для використання,

тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн
придатний до експлуатацiї, тобто с дати акту введення в експлуатацiю основних засобiв.
Амортизацiю окремого об'єкта основних засобiв для бухгалтерського облiку
розраховується
iз
застосуванням
прямолiнiйного
методу.
Нематерiальнi
активи
Визнання, оцiнка i облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до МСФО
38
«Нематерiальнi
активи».
На балансi облiковуються iдентифiкованi нематерiальнi активи. Нематерiальними
активами визнаються контрольованi активи, вiд використання яких мають надходити
економiчнi
вигоди
та
якi
можливо
достовiрно
оцiнити.
По нематерiальних активах, якi не вiдповiдають критерiям визнання, витрати визнаються
у
витратах
поточного
перiоду.
Нематерiальний актив первiсно оцiнюється вiдповiдно до моделi собiвартостi. Пiсля
первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається у вiдповiдностi до моделi
собiвартостi, тобто вiдображається за собiвартiстю за вирахуванням амортизацiї та збиткiв
вiд зменшення корисностi. Амортизацiя окремого об'єкта нематерiальних активiв
розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Безстроковi нематерiальнi
активи (наприклад, лiцензiї) вважаються неамортизованими активам та по таким об'єктам
нарахування
зносу
не
проводиться.
Зменшення
корисностi
активiв
У вiдповiдностi до МСФО 36 «Зменшення корисностi активiв» проводиться нарахування
резерву збиткiв вiд зменшення корисностi активiв. По основних засобах та нематерiальних
активах проводиться тест на зменшення корисностi активiв. По активах, що мають ознаки
зменшення корисностi, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування такого активу.
Облiк
запасiв
Запаси товарно-матерiальних цiнностей Товариства визнаються, оцiнюються i
облiковуються згiдно з МСФО 2 «Запаси». Одиницею запасiв є кожне найменування
цiнностей,
яке
оприбутковується
за
цiною
придбання.
Оцiнка запасiв при їx вибуттi здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi
вiдповiдної
одиницi
запасiв.
Довгостроковi
фiнансовi
iнвестицiї
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Компанiї визнаються, оцiнюються i облiковуються
згiдно з МСФО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть», МСФО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi
пiдприємства».
Фiнансовi
iнструменти
(фiнансовi
активи)
Фiнансовi iнструменти Товариством визнаються, оцiнюються i облiковуються згiдно з
МСФО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання», МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти:
визнання та оцiнка», МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї».
Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи з метою облiку за такими категорiями:
1. Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через фiнансовий
результат (придбанi або створенi в основному з метою продажу або перепродажу в
близькому
майбутньому)
2. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення (якщо компанiя має намiр утримувати
їх
до
погашення);
3.
Позики
та
дебiторська
заборгованiсть;
4. Фiнансовi iнструменти наявнi для продажу (всi, що не ввiйшли в iншi групи).
Вiднесення фiнансових iнвестицiй до певної категорiї вiдбувається в момент здiйснення
iнвестицiї та пiд час регулярного перегляду вiдповiдностi iнвестицiй поставленим цiлям.
Дольовi цiннi папери (акцiї) вiдносяться до першої категорiї фiнансових активiв. Первiсно
оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Подальше
визнання на дату балансу здiйснюється за справедливою вартiстю. Перехiд в iншi
категорiї не допускається. Прибуток або збиток вiд переоцiнки при визначеннi

справедливої вартостi вiдображається у формi «Звiт про сукупнi прибутки та збитки за
звiтний перiод». Сума збiльшення або зменшення балансової вартостi фiнансових
iнвестицiй на дату балансу вiдображається у складi iнших доходiв або iнших витрат.
Цiннi папери до погашення (облiгацiї, векселi) вiдносяться до другої категорiї фiнансових
активiв та облiковуються за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням ефективної
ставки вiдсотка. Амортизацiя вiдображається в формi «Звiт про сукупнi прибутки та
збитки
за
звiтний
перiод».
Дебiторська
заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть вiдноситься до третьої категорiї фiнансових активiв. Сумнiвна
заборгованiсть
не
вважається
фiнансовим
активом.
Дебiторська
заборгованiсть
вiд
страхувальникiв
При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть по страхуванню оцiнюється за
первiсною вартiстю. Подальше визнання - в балансi дебiторська заборгованiсть визнається
за мiнусом резерву з сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi. Резерв розраховується
множенням суми дебiторської заборгованостi на коефiцiєнт сумнiвностi. Коефiцiєнт
сумнiвностi визначається вiдношенням середньої питомої ваги списаної впродовж перiоду
дебiторської заборгованостi до суми дебiторської заборгованостi на початок вiдповiдного
перiоду
за
попереднi
3
5
рокiв.
Безнадiйною заборгованiстю вважається заборгованiсть за договорами, по якiм минув
строк позивної давностi, або по термiн дiї яких закiнчився. Безнадiйна заборгованiсть
списується
з
балансу
на
витрати
поточного
перiоду.
Якщо умовами договору передбачено страхування не за календарними планами, а в
розстрочку – то враховуючи порiг суттєвостi, дебiторська заборгованiсть за такими
договорами
не
дисконтується.
В фiнансовiй звiтностi до складу дебiторської заборгованостi по страхуванню вiдноситься
дебiторська заборгованiсть по перестрахуванню та по комiсiйнiй винагородi.
Дебiторська
заборгованiсть
за
товари,
роботи
,
послуги
та
iнша
При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи,
послуги оцiнюється за первiсною вартiстю. В балансi дебiторська заборгованiсть за
роботи, товари та послуги визнається з урахуванням резерву сумнiвних боргiв .
Нарахування резерву сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi iншiй проводиться
методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу
платоспроможностi
окремих
дебiторiв.
Грошовi
кошти
та
їх
еквiваленти
Грошовi кошти у балансi включають грошовi кошти в банках та у касi.
Аквiзицiйнi
витрати
вiдстроченi
Аквiзицiйнi витрати - це нарахована винагорода страховим посередникам (брокерам,
страховим агентам) за роботу, пов’язану з пiдготовкою та укладанням договорiв
страхування,
включаючи
консультування
та
iнформацiйнi
послуги.
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати - обсяг аквiзицiйних витрат, що мали мiсце протягом
поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до доходiв наступних звiтних
перiодiв
(заробленої
премiї).
Вiднесення аквiзицiйних витрат до складу вiдстрочених вiдбувається у вiдповiдностi до
розрахунку
незаробленої
страхової
премiї
на
будь-яку
звiтну
дату.
Зобов'язання
Зобов'язання довгостроковi (непоточнi) та поточнi вiдображаються у балансi окремо.
Страховi
зобов'язання
(страховi
резерви)
Вимогами МСФЗ 4 «Страховi контакти» передбачено надання iнформацiї про страховi
зобов'язання (страховi резерви), але не мiстить методики їх створення.
Для забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування Товариством
створюються
такi
технiчнi
резерви:
резерв
незароблених
премiй;

резерв
заявлених,
але
не
виплачених
збиткiв;
резерв
збиткiв,
якi
виникли,
але
не
заявленi;
резерв
коливань
збитковостi.
Величину резервiв незароблених премiй за всiма видами методом "1/365" ("pro rata
temporis") на будь-яку дату та визначається як сумарна величина незароблених страхових
премiй за кожним договором. Незароблена страхова премiя визначається за кожним
договором як добуток частки надходжень суми 80 вiдсоткiв страхового платежу
(страхової премiї, страхового внеску) та результату, отриманого вiд дiлення строку дiї
договору, який ще не минув на дату розрахунку (у днях), на весь строк дiї договору (у
днях).
Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв за видом страхування,
визначається за кожною неврегульованою претензiєю. При цьому до суми резерву
заявлених, але не виплачених збиткiв, додаються витрати на врегулювання збиткiв в сумi
3%.
Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi здiйснюється за кожним видом
страхування окремо методом фiксованого вiдсотка у розмiрi 10 вiдсоткiв вiд заробленої
страхової премiї з попереднiх чотирьох кварталiв, якi передують звiтнiй датi.
Розрахунок резерву коливань збитковостi здiйснюється згiдно з пунктом 6 «Правил
формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими нiж
страхування життя», затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання
ринкiв фiнансових послуг України вiд 17.12.2004 року №3104 за договорами
обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних
засобiв.
МСФЗ 4 визначено, що страховик не повинен визнавати як зобов'язання будь-якi резерви
щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за
страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду (такi як резерв
катастроф та коливань збитковостi) (параграф 14 а) МСФЗ 4). Крiм того даним
параграфом передбачено необхiднiсть проведення перевiрки адекватностi зобов'язань.
На кiнець кожного звiтного перiоду проводиться оцiнка адекватностi своїх визнаних
страхових зобов'язань, використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових
потокiв за своїми страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що балансова
вартiсть страхових зобов'язань є неадекватною в контекстi очiкуваних майбутнiх
грошових потокiв, тодi нестачу необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та
збитки.
Для оцiнки адекватнiсть зобов'язань фахiвцями управлiння страхової аналiтики
проводиться LAT-тест «всё в одному», який порiвнює суму технiчних резервiв,
вiдображених у звiтностi та суму резерву збиткiв очiкуваних виплат за прийнятою
вiдповiдальнiстю, майбутнiх прогнозованих витрат на дiючi полiси, вiдкладену аквiзицiю.
Забезпечення
вiдпусток
працiвникiв
Щомiсячно проводиться нарахування резерву вiдпусток множенням нарахованої за мiсяць
заробiтної плати на коефiцiєнт резервування. Розрахунок коефiцiєнта резервування
здiйснюється на початку року, як спiввiдношення планової суми вiдпускних з
нарахуваннями до загального рiчного планового фонду оплати працi з нарахуваннями.
Страхування, вiдповiдно до 22 отриманих дiючих лiцензiй.
Факти вiдчуження протягом 2012р. активiв в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi
ПАТ
"СК
"Країна"
розмiр:
Дата
Дебет
Кредiт
Сума
Аналiтика
Дт
Аналiтика
Кт
2-га
аналiтика
Кт
Коментар
04.01.12 37. 9 35,2 12 000 098,50 Лiанон Трейдинг Лiмiтед ПАТ "Отава" Акцiї
UA4000064497
(Отава)
Операцiя
вiд
04.01.2012
повернення
ЦП
дог.Б-168421/11

04.01.12 37. 9 35,2 20 000 000,00 Таймiнг Груп ТОВ ПАТ "ЗНВКIФ "Європейськi
техналогiї"
Акцiї
UA4000078976
(Євр.техн-ї)
Операцiя
вiд
04.01.2012
повернення
ЦП
дог.Д81/2912/025
31.01.12 37. 9 35,2 20 000 000,00 Таймiнг Груп ТОВ ПАТ "ЗНВКIФ "Європейськi
техналогiї"
Акцiї
UA4000078976
(Євр.техн-ї)
Операцiя
вiд
31.01.2012
повернення
ЦП
дог.Д82/1701/003
Впродовж 2013-2014рр. ПАТ "СК "Країна" не здiйснювала операцiй даного характеру.
Немає.
Мiсцезнаходження основних засобiв: Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвiз, буд.
7.
Проблеми вiдсутнi.
1. Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових
послуг (далi - Нацкомфiнпослуг) було складено акт про правопорушення законодавства
про фiнансовi послуги ПАТ «СК «Країна» (порушення вимог ст. 14 Закону України «Про
фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг», п. 2.1 гл. 2
Порядку складання звiтних даних страховикiв) вiд 30.12.2013р. № 1385/13-10/13/3.
Постановою № 4/13-16/13/3 про застосування штрафної санкцiї за правопорушення,
вчиненi на ринках фiнансових послуг, вiд 10.01.2014р. № 4/13-11/13/3 застосовано до ПАТ
«СК «Країна» штрафну санкцiю у розмiрi 3 400,00 грн. – ПАТ «СК «Країна» було
сплачено 3 400,00 грн. до Державного бюджету України, що пiдтверджується платiжним
дорученням
вiд
28.01.2014р.
№
340;
2. Нацкомфiнпослуг було складено акт про правопорушення законодавства про фiнансовi
послуги ПАТ «СК «Країна» (порушення вимог ст. 14 Закону України «Про фiнансовi
послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг», п. 2.1 гл. 2 Порядку
складання звiтних даних страховикiв) вiд 14.04.2014р. № 459/13-15/13/3. Постановою №
4/13-16/13/3 про застосування штрафної санкцiї за правопорушення, вчиненi на ринках
фiнансових послуг, вiд 25.04.2014р. № 82/13-16/13/3 застосовано до ПАТ «СК «Країна»
штрафну санкцiю у розмiрi 3 400,00 грн. – ПАТ «СК «Країна» було сплачено 3 400,00 грн.
до Державного бюджету України, що пiдтверджується платiжним дорученням вiд
08.05.2014р. № 1176;
За рахунок коштiв статутного капiталу та прибутку.
Невиконанi договори вiдсутнi.
Здiйснення операцiйної дiяльностi зi страхування з метою отримання прибутку.
Дослiдження та розробки не проводились.
Вiдсутнi
судовi
справи.
Вiдсутня.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

Власні основні
Орендовані основні
засоби (тис. грн.)
засоби (тис. грн.)
на
на кінець
на
на кінець
початок періоду початок періоду

Основні засоби,
всього (тис. грн.)
на
на кінець
початок періоду

періоду
1. Виробничого
0
призначення:
будівлі та споруди 0
машини та
536
обладнання
транспортні засоби 67
інші
735
2. Невиробничого
0
призначення:
будівлі та споруди 0
машини та
0
обладнання
транспортні засоби 0
інші
0
Усього
1338
Опис д/н

періоду

періоду

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

343

0

0

536

343

398
591

0
0

0
0

67
735

398
591

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
1332

0
0
0

0
0
0

0
0
1338

0
0
1332

Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість
112956
100485
чистих активів (тис. грн)
Статутний капітал (тис.
84985
84985
грн.)
Скоригований статутний
84985
84985
капітал (тис. грн)
Опис
На пiдставi даних балансу ПАТ "СК "Країна" станом на 31.12.2014р.
розраховано вартiсть чистих активiв на предмет порiвняння їх суми iз
заявленим статутними документами розмiром статутного капiталу, що
передбачено статтею 155 Цивiльного кодексу України та ст. 39 Закону України
"Про господарськi товариства". Перевiркою дотримання Товариством вимог п.3
статтi 155 "Статутний капiтал товариства" Цивiльного кодексу України щодо
розмiру вартостi чистих активiв в порiвняннi iз розмiром статутного капiталу
встановлено, що вартiсть чистих активiв станом на звiтну дату перевищує
розмiр статутного капiталу на 27 971 тис.грн. (112 956 - 84985). До того ж,
розрахунковий показник вартостi чистих активiв задовольняє вимогам п.3 статтi
155 "Статутний капiтал товариства" Цивiльного кодексу України.
Висновок Розрахунок вартостi чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає 112 956
тис.грн. Статутний капiтал складає 84 985 тис.грн. i вiдповiдає величинi
скоригованого статутного капiталу, який розрахований на кiнець року.
Неоплачений капiтал та вилучений капiтал на кiнець звiтного перiоду
вiдсутностi. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним
капiталом становить 27 971 тис.грн. Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша
вiд величини статутного капiталу, яка розрахована на кiнець року. Вимоги п.3
ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

Відсоток за
Непогашена
Дата
користування
Дата
частина боргу
виникнення
коштами (відсоток погашення
(тис. грн.)
річних)
X
0
X
X

Зобов'язання за цінними X
паперами
у тому числі:
за облігаціями (за
X
кожним випуском):

0

X

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

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

X
X

0
0

X
X

X
X

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

X

0

X

X

0
0

X
X
X

X
X

Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на
зворотній основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис:

X
X

X
2980
X
X
X
2980
X
X
Дата виникнення зобов`язань - 31.12.2014, дата погашення
зобов`язань - 31.03.2015.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні
цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення
Дата оприлюднення
події
Повідомлення у стрічці новин
2
1
05.11.2014
06.11.2014

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу

посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
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**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

ТОВ "Аудиторська
фiрма "Мiла – аудит"
23504528
проспект Героїв
Сталiнграда, буд. 26,
кв. 310
1037 26.01.2006

149 П 000149
13.08.2013 24.02.2016
2014
умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

ТОВ
"Аудиторська
фiрма "Мiла – аудит"
23504528
проспект
Героїв
Сталiнграда, буд. 26,
кв. 310

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою 1037 26.01.2006
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії
свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 149
П
000149
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку
13.08.2013 24.02.2016
цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку України ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «КРАЇНА» Аудиторський висновок (звiт незалежного
аудитора) щодо фiнансової звiтностi емiтента цiнних паперiв ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «КРАЇНА» станом на
31.12.2014 року м. Київ “27” березня 2015 року Ми провели аудит фiнансової звiтностi
Публiчне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Країна», що додається, яка включає
баланс станом на 31 грудня 2014р., звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових
коштiв, звiту про власний капiтал, примiток до рiчної фiнансової звiтностi, за рiк, що
минув на зазначену дату, розрахунку чистих активiв станом на 31.12.2014 року.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський
персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової
звiтностi вiдповiдностi до Закону Україну «Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть», Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, а також за такий внутрiшнiй
контроль, який управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити
складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства
або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки
щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми
провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, Закону України "Про
аудиторську дiяльнiсть». Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних
вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої
впевненостi, що фiнансовi звiти та розшифровки статей фiнансових звiтiв не мiстять
суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур
залежить вiд судження а, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного
подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських
процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також
оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок,
виконаних управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення
нашої думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки У зв’язку з тим, що нас
було призначено аудиторами Товариства у листопадi 2014 року, ми не мали можливостi
бути присутнiми при проведеннi iнвентаризацiї станом на 01.10.2014р. та на 01.11.2014р.
або впевнитись щодо кiлькостi фактичних залишкiв iншим способом. Оскiльки данi про
залишки впливають на визначення iнших операцiй, у нас не було змоги встановити, чи
потрiбнi коригування результатiв операцiй та суми фiнансового результату за звiтний
перiод. Наша аудиторська думка щодо окремої фiнансової звiтностi за перiод, що
закiнчився 31 грудня 2014 року, була вiдповiдно модифiкована. Наша думка щодо окремої
фiнансової звiтностi за поточний перiод також модифiкована внаслiдок можливого впливу
цього питання на порiвняннiсть даних поточного перiоду i вiдповiдних показникiв.
Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у
параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть
подає в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий стан Публiчне акцiонерне
товариство «Страхова компанiя «Країна» станом на 31 грудня 2014 року, а також
результати його дiяльностi за минулий рiк, вiдповiдно до Закону України «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку та звiтностi, Закону України «Про цiннi папери та фондовий
ринок», Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi».
Додатки довiдка про фiнансовий стан «Товариства» станом на 31 грудня 2014 року;
вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2014 року; розкриття iнформацiї про
формування та розмiр сплаченого статутного капiталу Товариства станом на 31.12.2014
року; основнi вiдомостi про Товариство; основнi вiдомостi про аудитора; пiдтверджений
Аудитором Баланс «Товариства» станом на 31 грудня 2014 року; пiдтверджений
Аудитором Звiт про фiнансовi результати «Товариства» за 2014 рiк; пiдтверджений
Аудитором Звiт про рух грошових коштiв «Товариства» за 2014 рiк; пiдтверджений
Аудитором Звiт про власний капiтал «Товариства» за 2014 рiк; пiдтвердженi Аудитором
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi «Товариства» за 2014 рiк; пiдтвердженi
Аудитором Розрахунки чистих активiв «Товариства» станом на 31.12.2014 р. Аудитор
_______________________С.Ю. Щеглюк (Сертифiкат аудитора серiя А №007145 вiд

26.12.2013р. Рiшенням АПУ №287/2 вiд 26 грудня 2013 р.) Директор аудиторської фiрми
ТОВ „Аудиторська фiрма „Мiла –аудит” __________________Л.М. Гавриловська
(Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995р., Рiшенням АПУ №25 вiд 14
лютого 1995 року.) Дата видачi аудиторського висновку: 28 березня 2015р. Додаток №1 до
звiту аудитора ДОВIДКА про фiнансовий стан Публiчне акцiонерне товариство «Страхова
компанiя «Країна» станом 31.12.2014р. Аналiз загальної оцiнки стану активiв Товариства
Показники Станом на 01.01.2014р. Станом на 31.12.2014р. тис.грн. % до валюти балансу
тис.грн. % до валюти балансу 1.Основнi засоби та iншi позаоборотнi активи 33916 14,8
33050 15,4 в тому числi: - основнi засоби (балансова вартiсть) 1338 0,5 1332 0,6 - iншi
необоротнi активи 0 0 0 0 - довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 17703 7,7 17705 8,3 нематерiальнi активи 785 0,3 433 0,2 - незавершене будiвництво 0 0 0 0 - вiдстроченi
податковi активи 110 0,1 180 0,1 - вiдстроченi аквiзацiйнi витрати 7679 3,4 6313 2,9 залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 6301 2,8 7087 3,3
2.Оборотнi кошти, 195393 85,2 181091 84,6 в тому числi: - запаси i витрати 283 0,1 268 0,1
- дебiтори 25800 11,3 13103 6,2 - грошовi кошти 58946 25,7 58302 27,2 - iншi оборотнi
активи 0 0 0 0 - поточнi фiнансовi iнвестицiї 66106 28,8 95966 44,8 - частка перестраховика
у страхових резервах 44258 19,3 13452 6,3 РАЗОМ 229309 100% 214141 100% Аналiз
загальної оцiнки стану пасивiв Товариства Показники Станом на 01.01.2014р. Станом на
31.12.2014р. тис.грн. % до валюти балансу тис.грн. % до валюти балансу 1.Власнi кошти,
100485 43,8 112956 52,7 в тому числi: - статутний капiтал 84985 37,0 84985 39,7 резервний капiтал 4173 1,8 6398 2,9 - нерозподiлений прибуток (не (непокритий збиток)
2225 1,0 7742 3,6 - неоплачений капiтал 0 0 0 0 - iншi резерви 9102 4,0 13831 6,5
2.Довгостроковi кошти та забезпечення, 124838 54,5 87706 41,0 в тому числi: довгостроковi забезпечення 580 0,3 894 0,4 - страховi резерви 124258 54,2 86812 40,6 доходи майбутнiх перiодiв 0 0 0 0 3. Поточнi зобов’язання i забезпечення 3986 1,7 13479
6,3 Поточна кредиторська заборгованiсть 3986 13479 6,3 РАЗОМ 229309 100% 214141
100% Показники фiнансового стану Товариства Показники Норма Станом на 01.01.2014р.
Станом на 31.12.2014р. 1. Показники платоспроможностi 1.Коефiцiєнт поточної
лiквiдностi КЛ-1 2,0-2,5 49.0 13.4 2.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi КЛ-2 0,7-0,8 48.9 13.4
3.Коефiцiєнт абсолютної (термiнової) лiквiдностi КЛ-3 0,2-0,25 14,8 4,3 2. Показники
фiнансової стiйкостi 1.Коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв К-3 Не>1
1,2 1 2.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi КН Не<0,2 0,8 1,1 3.Коефiцiєнт автономiї КА
0,5 0,4 0,5 4.Коефiцiєнт маневреностi власних коштiв КМ 0,5 0,7 0,7 5.Наявнiсть власних
обiгових коштiв (власний оборотний капiтал) - >0 66569 79906 3. Iншi показники
фiнансового стану 1.Коефiцiєнт реальної вартостi основних i обiгових засобiв КIР 0,97
0,97 2.Коефiцiєнт покриття iнвестицiй КАПI 0,85-0,9 0,98 0,94 3.Коефiцiєнт iнвестування
Кiн 3,0 3,4 4.Коефiцiєнт покриття балансу К п.б. Не<1,0 49,0 13,4 5.Коефiцiєнт
ефективностi використання власних коштiв К.е.вк. Не<0,4 0,02 0,07 6.Конфiцiєнт
використання фiнансових ресурсiв усього майна К.в.ф. 0,009 0,036 7.Показник
заборгованостi кредиторам 1,7% 6,3% 8.Обiговiсть дебiторської заборгованостi 66,3%
60,4% 9.Рентабельнiсть власного капiталу >0 2,3% 7,3% Публiчне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя «Країна» за 2014 рiк отримало прибуток у сумi 7742 тис.грн.
Коефiцiєнти показують, що Товариство має достатньо ресурсiв для погашення поточних
зобов’язань, незалежнiсть вiд залучених коштiв, достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi та
позитивно характеризують фiнансовий стан. Висновок. Фiнансовий стан Товариства
можна характеризувати загалом як задовiльний. Аналiзуючи показники фiнансової
звiтностi, можна зробити висновок, що Товариство має лiквiдний баланс, вiрогiдностi
банкрутства немає. За результатами оцiнки зiбраних аудиторських доказiв, не виявлено
подiї та умови, якi можуть поставити пiд сумнiв припущення про безперервнiсть
дiяльностi товариства, окрiм погiршення економiчного стану в країнi. За результатами
проведення вiдповiдних процедур аудитором не iдентифiковано ризикiв суттєвого
викривлення
фiнансової
звiтностi
внаслiдок
шахрайства.
Аудитор

_______________________С.Ю. Щеглюк (Сертифiкат аудитора серiя А №007145 вiд
26.12.2013р. Рiшенням АПУ №287/2 вiд 26 грудня 2013 р.) Директор аудиторської фiрми
ТОВ „Аудиторська фiрма „Мiла –аудит” __________________Л.М. Гавриловська
(Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995р., Рiшенням АПУ №25 вiд 14
лютого 1995 року.) Додаток №2 до звiту аудитора Вартiсть чистих активiв Товариства
станом на 31.12.2014 року На пiдставi даних балансу Публiчне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя «Країна» станом на 31.12.2014р. розраховано вартiсть чистих активiв
на предмет порiвняння їх суми iз заявленим статутними документами розмiром статутного
капiталу, що передбачено статтею 155 Цивiльного кодексу України та статтею 39 Закону
України «Про господарськi товариства». тис.грн. Найменування статтi Код рядка На
початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду 1 2 3 4 АКТИВИ Нематерiальнi
активи: залишкова вартiсть 1000 785 433 Незавершене будiвництво 1005 0 0 Основнi
залишки: залишкова вартiсть 1010 1338 1332 Довгостроковi бiологiчнi активи:
справедлива (залишкова) вартiсть 1020 0 0 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi
облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 1030 17703 17705
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: iншi фiнансовi iнвестицiї 1040 0 0 Довгострокова
дебiторська заборгованiсть 1040 0 0 Вiдстроченi податковi активи 1045 110 180
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1060 7679 6313 Залишок коштiв у централiзованих
страхових резервних фондах 1065 6301 7087 Iншi необоротнi активи 1090 0 0 Запаси:
виробничi запаси 1000 283 268 Запаси: бiологiчнi активи 1110 0 0 Запаси: незавершене
виробництво 1102 0 0 Запаси: готова продукцiя 1103 0 0 Запаси: товари 1104 0 0 Векселi
одержанi 1120 0 0 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста
реалiзацiйна вартiсть 1125 16731 7571 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з
бюджетом 1135 386 239 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими
авансами 1130 1620 2121 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з нарахованих
доходiв 1140 598 1734 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: iз внутрiшнiх
розрахункiв 1145 5085 0 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 1380 1438 Поточнi
фiнансовi iнвестицiї 1160 66106 95966 Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй
валютi 1165 58946 58302 Частка перестрахування у страхових резервах 1180 44258 13452
Iншi оборотнi активи 1190 0 0 Витрати майбутнiх перiодiв 1170 0 0 Необоротнi активи ,
утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 Активи, всього: 229309 214141
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Забезпечення наступних витрат i платежiв 1521 0 0 Довгостроковi
кредити банкiв 1510 0 0 Вiдстроченнi податковi зобов’язання 1500 0 0 Iншi довгостроковi
зобов’язання 1515 0 0 Довгостроковi зобов’язання 1520 580 894 Страховi резерви 1530
124258 86812 Короткостроковi кредити банкiв 1600 0 0 Поточна заборгованiсть за
довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 53 Векселi виданi 1605 0 0 Кредиторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1615 121 66 Поточнi зобов’язання за
розрахунками: з одержаних авансiв 1635 559 844 Поточнi зобов’язання за розрахунками: з
бюджетом 1620 0 4 Поточнi зобов’язання за розрахунками: зi страхування 1625 21 29
Поточнi зобов’язання за розрахунками: з оплати працi 1630 150 180 Поточнi зобов’язання
за розрахунками: з учасниками 1640 0 0 Поточнi зобов’язання за розрахунками: iз
внутрiшнiх розрахункiв 1645 1470 1238 Поточна кредиторська заборгованiсть за
страховою дiяльнiстю 1650 282 8085 Iншi поточнi зобов’язання 1690 1383 2980 Доходи
майбутнiх перiодiв 1665 0 0 Зобов’язання, всього: 128824 101185 Розрахункова вартiсть
чистих активiв =Активи - Зобов’язання 100485 112956 Перевiркою дотримання
Товариством вимог п.3 статтi 155 «Статутний капiтал товариства» Цивiльного Кодексу
України щодо розмiру вартостi чистих активiв в порiвняннi iз розмiром статутного
капiталу встановлено, що вартiсть чистих активiв станом на звiтну дату перевищує розмiр
статутного капiталу на 27 971 тис.грн. (112 956 - 84985). До того ж, розрахунковий
показник вартостi чистих активiв задовольняє вимогам п.3 статтi 155 «Статутний капiтал
товариства» Цивiльного Кодексу України. Висновок: Розрахунок вартостi чистих активiв
на кiнець звiтного перiоду складає 112 956 тис.грн. Статутний капiтал складає 84 985

тис.грн. i вiдповiдає величинi скоригованого статутного капiталу, який розрахований на
кiнець року. Неоплачений капiтал та вилучений капiтал на кiнець звiтного перiоду
вiдсутностi. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом
становить 27 971 тис.грн. Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд величини
статутного капiталу, яка розрахована на кiнець року. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного
кодексу України дотримуються. Аудитор _______________________С.Ю. Щеглюк
(Сертифiкат аудитора серiя А №007145 вiд 26.12.2013р. Рiшенням АПУ №287/2 вiд 26
грудня 2013 р.) Директор аудиторської фiрми ТОВ „Аудиторська фiрма „Мiла –аудит”
__________________Л.М. Гавриловська (Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд
14.02.1995р., Рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.) Додаток №3 до звiту аудитора
Розкриття iнформацiї про формування та розмiр сплаченого статутного капiталу
Товариства станом на 31.12.2014 року Аудитором зiбрано необхiдну кiлькiсть
аудиторських доказiв для пiдтвердження достовiрностi розмiру та складу статутного
капiталу в фiнансовiй звiтностi ПАТ «СК «КРАЇНА» у всiх суттєвих аспектах. При зiбранi
доказiв застосовувалися такi аудиторськi процедури, як перевiрка та пiдрахунок
(обчислення). Аудитором було проведено перевiрку вiдповiдностi залишкiв у синтетичних
та аналiтичних регiстрах облiку статутного капiталу шляхом зiставлення даних Головної
книги, журналiв-ордерiв та iнших вiдомостей капiталу Товариства. Облiк та використання
коштiв Товариства ведеться у вiдповiдностi з дiючим законодавством. Формування та
змiни статутного капiталу Товариства було проведено таким чином: ПАТ «СК «КРАЇНА»
є правонаступником прав та обов’язкiв Спiльного українсько-росiйського акцiонерного
товариства вiдкритого типу «Страховий альянс «Меркурiй-М», зареєстрованого
Личакiвською районною адмiнiстрацiєю мiста Львова 08.08.1994р., статутнiй фонд якого
вiдповiдно до Статуту було сформовано та зареєстровано в розмiрi 3500000 грн.
Засновниками ПАТ «СК «Країна» виступили фiзичнi та юридичнi особи, якi 08.07.1994р.
уклали установчий договiр про створення Товариства. Порядок формування статутного
фонду вiдповiдав вимогам Закону України «Про страхування». В повному обсязi
статутний фонд був сформований станом на 16.10.2004р. Рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв Спiльного українсько-росiйського акцiонерного товариства вiдкритого типу
«Страховий альянс «Меркурiй-М» було прийняте рiшення про збiльшення статутного
капiталу на 6500000 грн. (Протокол № 23 вiд 24 грудня 2004р.). Державну реєстрацiю змiн
до установчих документiв проведено 29.12.2004р., номер запису про змiну свiдоцтва 1 415
105 0001 001765. Вiдповiдно до Статуту в новiй редакцiї статутний капiтал становить
10000000,00 грн. Статутний капiтал ПАТ «СК «Країна» подiлений на 10000000 (десять
мiльйонiв) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 гривня кожна. Сплата
статутного капiталу в розмiрi 6500000,00 грн. пiдтверджена первинними документами, а
саме: - ЗАТ «Український промислово-iнвестицiйний концерн» 23.12.2004р. сплачено
остаточну суму в розмiрi 1581459,0 грн.(платiжне доручення № 308 вiд 23.12.2004р.); ТОВ АВС «БРОК» сплачено суму в розмiрi 3337083,0 грн. (платiжне доручення № 383 вiд
23.12.2004р.); - ТОВ «Автомобiльна група «Богдан» сплачено суму в розмiрi 1581458,0
грн. (платiжне доручення № 383 вiд 23.12.2004р.). Формування статутного капiталу
(фонду) СК «Країна» проводилось, згiдно з вимогами Закону України «Про страхування».
На позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «СК «Країна» (Протокол № 29 вiд
16.05.2008р.) було прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу на суму
15180000 грн. шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за
рахунок додаткових внескiв. Статут ПАТ «СК «Країна» в новiй редакцiї було
зареєстровано 02.06.2008р., статутний капiтал складав 25180000 грн., подiлений на
25180000 простих iменних акцiй номiнальної вартiстю 1,0 грн. кожна. Оплата по
договорам купiвлi-продажу акцiй вiд акцiонерiв була внесена на рахунок СК «Країна» №
2650800004038 в АКБ «Правекс-банк» на загальну суму 15180000 грн., що пiдтверджено
платiжними дорученнями, в тому числi: ТОВ «Лад» на суму – 1518304,00 грн., а саме: - на
суму 759000,00 грн. платiжне доручення № 139 вiд 23.04.2008р. - на суму 759000,00 грн.

платiжне доручення № 140 вiд 23.04.2008р. - на суму 304,00 грн. платiжне доручення №
141 вiд 28.04.2008р. Ворошилiн Костянтин Миколайович – на суму 756115.00 грн., а саме:
- на суму 756040,00 грн. платiжний документ №1 вiд 24.04.2008р. - на суму 75,00 грн.
платiжний документ №1 вiд 29.04.2008р. Кононенко Iгор Вiталiйович – на СУМУ
2511275,00 грн., а саме: - на суму 2510750,00 грн. платiжний документ № 2 вiд
24.04.2008р. - на суму 525,00 грн. платiжний документ № 1 вiд 29.04,2008р. Свинарчук
Олег Володимирович – на СУМУ 1667097,00 грн., а саме: - на суму 1666750,00 грн.
платiжний документ № 3 вiд 24.04.2008р. - на суму 347,00 грн. платiжний документ № 3
вiд 29.04.2008р. Зiмiн Олег Петрович – на суму 1137209,00 грн., а саме: - на суму
1136900,00 грн. платiжний документ № 4 вiд 24.04.2008р. - на суму 309,00 грн. платiжний
документ № 2 вiд 29.04.2008р. ВАТ «ЗНКIФ « Пройм Ессетс Кепiтал»- на суму 7590000,00
грн., а саме: - на суму 3810200,00 грн. платiжне доручення № 58 вiд 28.04.2008р. - на суму
3779800,00 грн. платiжне доручення № 57 вiд 25.04.2008р. Акцiонерами на Загальних
зборах (протокол № 30 вiд 20.10.2008р) було прийнято рiшення про спрямування
дивiдендiв, нарахованих за 2006 рiк та 2007 рiк в розмiрi 7302200,0 грн., на збiльшення
розмiру статутного капiталу ПАТ «СК «Країна» шляхом їх реiнвестицiї та прийнято
рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом збiльшення номiнальної вартостi
акцiй. Згiдно Статуту в новiй редакцiї, що зареєстрований 29.10.2008р., статутний капiтал
становить 32482200,0грн., подiлений на 25180000 простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 1,29грн. кожна. Станом на 31.03.2011р. статутний капiтал ПАТ «СК «Країна»
складає 32 482 200,00грн., подiлений на 25 180 000 простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 1,29 грн. Акцiонерами ПАТ «СК «Країна» є юридичнi та фiзичнi особи:
Найменування Загальна кiлькiсть ЦП (шт.) Внесок до статутного капiталу (грн.) Частка у
статутному капiталi (%) Публiчне акцiонерне товариство «Закритий недиверсифiкований
корпоративний iнвестицiйний фонд «Сова» 2 765 097 3 566 975,13 10,9813 Публiчне
акцiонерне товариство «Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний
фонд «Прайм ессетс кепiтал» 12 589 000 16 239 810,00 49,9960 Публiчне акцiонерне
товариство «Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд «ВIК» 4
165 273 5 373 202,17 16,5420 ТОВ «ЛАД» 2 518 304 3 248 612,16 10,0012 КП «АРТ» 1 950
2 515,50 0,0078 Ворушилiн Костянтин Миколайович 1 254 166 1 617 874,14 4,9808 Зiмiн
Олег Петрович 1 886 209 2 433 209,61 7,4909 Кононенко Iгор Вiталiйович 1 1,29 0,0000 В
зв’язку з прийняттям Акцiонерами рiшення про збiльшення статутного капiталу на 52 503
000,00 гривень за рахунок додаткових внескiв у виглядi грошових коштiв шляхом
додаткового випуску 40 700 000 штук простих iменних акцiй iснуючої номiнальної
вартостi, Наглядовою радою ухваленi рiшення укласти i виконати договори купiвлi –
продажу цiнних паперiв. Акцiонерами здiйснена оплата за акцiї в розмiрi 52 503 000,00
грн., а саме: - на суму 2 600 000,00 грн. платiжне доручення № 219 вiд 06.08.2012р.; - на
суму 2 655 005,92 грн. платiжне доручення № 218 вiд 06.08.2012р.; - на суму 2 615 069,94
гри. платiжне доручення № 515060 вiд 11.07.2012р.; - на суму 3 932 946,84 грн. платiжне
доручення № 521082 вiд 13.07.2012р.; - на суму 5 150 000,00 грн. платiжне доручення №
205 вiд 10.07.2012р.; - на суму 3 535 041,00 грн. платiжне доручення № 206 вiд
10.07.2012р.. 20.08.2012р.; - повернутi 1,29 грн., як надлишковi сплаченi, платiжне
доручення № 199 вiд 20.08.2012 р.; - на суму 0,10 грн. платiжне доручення № 210 вiд
11.07.2012р.; - на суму 3 000 000,00 грн. платiжне доручення № 161 вiд 10.07.2012р.; - на
суму 2 765 523,42 грн. платiжне доручення № 160 вiд 10.07.2012р.; - на суму 26 249 414,07
грн. платiжне доручення № 91 вiд 11.07.2012р. Станом на 31.12.2014 р. статутний капiтал
ПАТ «СК «Країна» складає 84 985 200,00 грн., подiлений на 65 880 000 простих iменних
акцiй номiнальною вартiстю 1,29 грн. i подiлений наступним чином: Акцiонерами ПАТ
«СК «Країна» є юридичнi та фiзичнi особи: № з/п Акцiонерами ПАТ «СК «Країна» є
юридичнi та фiзичнi особи: Загальна кiлькiсть ЦП (шт.) Внесок до статутного капiталу
(грн.) Частка у статутному капiталi (%) 1 Публiчне акцiонерне товариство «Закритий
недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд «Сова» 7 234 495 9 332 498,55

10,9813 2 Публiчне акцiонерне товариство «Закритий недиверсифiкований корпоративний
iнвестицiйний фонд «Прайм ессетс кепiтал» 32 937 383 42 489 224,07 49,9960 3 Публiчне
акцiонерне товариство «Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний
фонд «ВIК» 14 971 510 19 313 247,90 22,7254 4 ТОВ «ЛАД» 2 518 304 3 248 612,16 3,8226
5 КП «АРТ» 1 950 2 515,50 0,0030 6 Ворушилiн Костянтин Миколайович 3 281 352 4 232
944,08 4,9808 7 Зiмiн Олег Петрович 4 935 005 6 366 156,45 7,4909 8 Кононенко Iгор
Вiталiйович 1 1,29 0,0000 Формування та сплату статутного капiталу вiдображено в
бухгалтерському облiку та звiтностi у вiдповiдностi з дiючим законодавством. За
наданими документами, статутний капiтал станом на 31.12.2014р. сформований в повному
обсязi та вiдображенi в рядку 1400 «Зареєстрований (пайовий) капiтал» Балансу
Товариства на 31 грудня 2014 року у розмiрi 84 985 тис. грн. Статутний капiтал
Товариства станом на 31.12.2014 року сформовано та сплачено повнiстю в обсязi 84 985
200,00 гривень (4 418,7 тис. ЄВРО за курсом НБУ 19,232908 за 1 ЄВРО станом на
31.12.2014 р.), що вiдповiдає вимогам ст. 30 Закону України «Про страхування» в редакцiї
ЗУ № 2745-III вiд 04.10.2001 року. Статутний капiтал сформований повнiстю, сплачено
грошовими коштами в сумi 84 985 200 грн. На думку Аудитора, статтi балансу про якi
йдеться вище, справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю щодо власного
капiталу Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Країна» станом на 31
грудня 2014 року, вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та
звiтностi. Аудитор _______________________С.Ю. Щеглюк (Сертифiкат аудитора серiя А
№007145 вiд 26.12.2013р. Рiшенням АПУ №287/2 вiд 26 грудня 2013 р.) Директор
аудиторської фiрми ТОВ „Аудиторська фiрма „Мiла –аудит” __________________Л.М.
Гавриловська (Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995р., Рiшенням АПУ
№25 вiд 14 лютого 1995 року.) Додаток №4 до звiту аудитора Основнi вiдомостi про
товариство Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
КОМПАНIЯ «КРАЇНА» Скорочена назва ПАТ «СК «КРАЇНА» Реєстрацiйний код за
ЄДРПОУ 20842474 Дата проведення державної реєстрацiї 08.08.1994р. Мiсцезнаходження
04176, м. Київ, Подiльський район, вул. Електрикiв, 29А Свiдоцтво про державну
реєстрацiю, мiсце та дата А00 № 376119 вiд 08.08.1994р. Виконавчий комiтет Львiвської
мiської ради № запису 14151050001001765. Свiдоцтво про державну реєстрацiю, мiсце та
дата (поновлене) А01 № 603314 вiд 04.02.2010 р., Подiльська районна у мiстi Києвi
державна адмiнiстрацiя номер запису 10711050019001462 Основнi види дiяльностi за
КВЕД: 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя Публiчне акцiонерне
товариство «Страхова компанiя «Країна» (надалi - Товариство) є юридичною особою, що
створене вiдповiдно до чинного законодавства України без обмеження строку дiяльностi,
має самостiйний баланс, круглу печатку та штампи iз своїм найменуванням, фiрмовi
бланки, знаки для товарiв та послуг, та iншi засоби вiзуальної iдентифiкацiї Товариства,
має право вiдкривати поточнi, валютнi, депозитнi та iншi рахунки в банкiвських
установах. Товариство є фiнансовою установою вiдповiдно до законодавства України.
Предметом дiяльностi Товариства, вiдповiдно до Статуту Товариства, є проведення
страхування, перестрахування i здiйснення фiнансової дiяльностi, пов’язаної з
формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. Допускається
виконання зазначених видiв дiяльностi у виглядi надання послуг для iнших страховикiв на
пiдставi укладених договорiв (правочинiв). ПАТ «СК «Країна» здiйснює свою дiяльнiсть,
вiдповiдно до отриманих 22 лiцензiй, виданих Державною комiсiю з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України та Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг (надалi - НАЦКОМФIНПОСЛУГ): • Серiї
АГ № 569471, строк дiї з 20.01.2011р. безстроковий – обов`язкове страхування цивiльноправової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; • Серiї АВ № 533006,
строк дiї з 26.03.2010 безстроковий – добровiльне страхування здоров’я на випадок
хвороби; • Серiї АВ № 533007, строк дiї з 26.03.2010 безстроковий – добровiльне
страхування вiд нещасних випадкiв; • Серiї АВ № 533010, строк дiї з 26.03.2010

безстроковий – добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоров я); •
Серiї АВ № 528589, строк дiї з 07.04.2010 безстроковий – обов`язкове страхування
вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання
негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; • Серiї АВ № 528590, строк
дiї з 07.04.2010 безстроковий – обов`язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої
(крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного
бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних
дружин (команд); • Серiї АВ № 528591, строк дiї з 07.04.2010 безстроковий – обов`язкове
страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи
iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її
майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї; • Серiї АВ № 528592,
строк дiї з 07.04.2010 безстроковий – добровiльне страхування медичних витрат; • Серiї
АВ № 528579, строк дiї з 07.04.2010 безстроковий – добровiльне страхування фiнансових
ризикiв; • Серiї АВ № 528582, строк дiї з 07.04.2010 безстроковий – добровiльне
страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення
кредиту); • Серiї АВ № 528583, строк дiї з 07.04.2010 безстроковий – добровiльне
страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi
власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника); • Серiї АВ № 528585, строк дiї з 07.04.2010 безстроковий – добровiльне
страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); • Серiї АВ № 533008, строк дiї з
26.03.2010 безстроковий – добровiльне страхування водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту); • Серiї АВ № 533009, строк дiї з
26.03.2010 безстроковий – добровiльне страхування вiдповiдальностi власникiв водного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника); • Серiї АВ № 528588, строк дiї з
07.04.2010 безстроковий – обов`язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на
транспортi; • Серiї АВ № 528584, строк дiї з 07.04.2010 безстроковий – добровiльне
страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника); • Серiї АВ № 528580, строк дiї з 07.04.2010 безстроковий –
добровiльне страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного
транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та
багажу (вантажобагажу)]; • Серiї АВ № 528586, строк дiї з 07.04.2010 безстроковий –
добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); • Серiї АВ № 528587,
строк дiї з 07.04.2010 безстроковий – добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та
ризикiв стихiйних явищ; • Серiї АГ № 569185, строк дiї з 02.12.2010 безстроковий –
обов`язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв господарювання за шкоду,
яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об’єктах пiдвищеної небезпеки,
включаючи пожежовибухонебезпечнi об’єкти та об’єкти, господарська дiяльнiсть на яких
може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру; • Серiя
АВ № 248071 Строк дiї з 05.09.2013 р. безстроковий – страхування предмета iпотеки вiд
ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування; • Серiя АЕ №
190488. Строк дiї з 18.12.2012 р. безстроковий – добровiльне страхування залiзничного
транспорту. ПАТ «СК «Країна» має 32 безбалансових вiддiлення на базi iснуючих
регiональних дирекцiй Товариства, якi внесенi до Державного реєстру Комплексної
iнформацiйної системи НАЦКОМФIНПОСЛУГ. Iнформацiю в таблицi 2 розмiщено
вiдповiдно до «Положення про Державний реєстр фiнансових установ», затвердженого
розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
28.08.2003 № 41 (у редакцiї розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 28.11.2013 № 4368), зареєстрованого в
Мiнiстерствi юстицiї України 20.12.2013 р. за № 2161/24693. Таблиця 2 № з/п
Найменування вiдокремленого пiдроздiлу Мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу
Назва виду(iв) фiнансових послуг, якi надаватиме вiдокремлений пiдроздiл Прiзвище, iм’я

та по батьковi керiвника вiдокремленого пiдроздiлу 1 Вiнницька регiональна дирекцiя
ПАТ "СК "Країна" 21027 Вiнницька обл., м.Вiнниця, вул.Келецька, буд.51 0432 55-09-80
або 0-800-500-467 Корчун Вiктор Анатолiйович 2 Донецька регiональна дирекцiя ПАТ
"СК "Країна" 83048Донецька обл., м. Донецьк, вул. Левицького буд. 31 062 304-16-49,
389-17-88 або 0-800-500-467 Шимановський Дмитро Миколайович 3 Житомирська
регiональна дирекцiя ПАТ "СК "Країна" 10014 Житомирська обл., м. Житомир, майдан
Соборний, буд.2, оф.2 0412 22-44-44 або 0-800-500-467 Пашинський Iгор Юрiйович 4
Одеська обласна регiональна дирекцiя ПАТ "СК "Країна" 65000 Одеська область, м.
Одеса, вул.Б.Хмельницького, буд.12 048 732-29-03 або 0-800-500-467 Беренштейн
Михайло Романович 5 Черкаська регiональна дирекцiя ПАТ "СК "Країна" 18016
Черкаська область, м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, буд. 30 0472 54-02-84 або 0-800500-467 Сурякова Iрина Анатолiївна 6 Iвано-Франкiвська регiональна дирекцiя ПАТ "СК
"Країна" 76000 Iвано-Франкiвська область, м.Iвано-Франкiвськ, вул.Грушевського, буд.11,
оф. 12 0342 50-75-50 або 0-800-500-467 Семанюк Наталiя Олександрiвна 7 Кiровоградська
регiональна дирекцiя ПАТ "СК "Країна" 25006 Кiровоградська область, м.Кiровоград, вул.
Калiнiна, буд.13 0522 22-17-42, 32-10-32, 32-12-33 або 0-800-500-467 Iванiщева Оксана
Анатолiївна 8 Київська обласна регiональна дирекцiя ПАТ "СК "Країна" 09100 Київська
область, м.Бiла Церква, вул.Привокзальна, буд.32а 044 634-12-52, або 0-800-500-467
Шевченко Ольга Iванiвна 9 Регiональна дирекцiя в м. Києвi ПАТ "СК "Країна" 04050 м.
Київ , вул.Новокостянтинiвська, буд.3 044 590-48-12 або 0-800-500-467 Симчак Ольга
Миколаївна 10 Регiональна дирекцiя Київ-Сiтi в м. Києвi ПАТ "СК "Країна" 01135 м. Київ,
вул.Павлiвська, буд.17, оф. 31-32 044 569-59-61, 569-59-62 або 0-800-500-467 Iгнатенко
Олег Миколайович 11 Закарпатська регiональна дирекцiя ПАТ "СК "Країна" 88000
Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, буд. 34 0312 66-25-55 або 0-800-500467 Гук Оксана Михайлiвна 12 Миколаївська регiональна дирекцiя ПАТ "СК "Країна"
54017 Миколаївська область, м.Миколаїв, вул. Чкалова, буд.20/5, оф.7 0512 46-27-85, 3717-37 або 0-800-500-467 Криничний Олександр Олександрович 13 Харкiвська регiональна
дирекцiя ПАТ "СК "Країна" 61057 Харкiвська область, м.Харкiв, вул. Пушкiнська, буд.3
057 719-36-48, 719-36-49 або 0-800-500-467 Онiсiфоров Олексiй Миколайович 14
Львiвська регiональна дирекцiя ПАТ "СК "Країна" 79000 Львiвська область, м,Львiв, вул.
Вагова, буд.11,оф.5 032 260-26-27 або 0-800-500-467 Брень Ольга Василiвна 15
Тернопiльська регiональна дирекцiя ПАТ "СК "Країна" 46008 Тернопiльська обл. м.
Тернопiль вул. Медова буд. 2 0352 55-01-25, 55-09-35 або 0-800-500-467 Береза Андрiй
Вiкторович 16 Регiональна дирекцiя в м. Кривий Рiг ПАТ "СК "Країна" 50008
Днiпропетровська область, м.Кривий Рiг, вул. Мелешкiна, буд.40, прим.145/146 056 40958-55, або 0-800-500-467 Слободзян Свiтлана Iванiвна 17 Волинська регiональна дирекцiя
ПАТ "СК "Країна" 43000 Волинська область, м.Луцьк, вул. Словацького буд. 7 0332 2103-59 або 0-800-500-467 Мандзик Тетяна Миколаївна 18 Днiпропетровська регiональна
дирекцiя ПАТ "СК "Країна" 49000 Днiпропетровська область, м.Днiпропетровськ, вул.
Ширшова, буд.4 056 745-11-51, 745-11-64 або 0-800-500-467 Кравцов Михайло
В`ячеславович 19 Херсонська регiональна дирекцiя ПАТ "СК "Країна" 73000 Херсонська
область, м.Херсон, вул.Горького, буд.25 0552 46-14-57 або 0-800-500-467 Кривошеїна
Олена Миколаївна 20 Одеська регiональна дирекцiя ПАТ "СК "Країна" 65000 Одеська
область, м.Одеса, вул. Б. Хмельницького буд. 12 048 725-63-32 або 0-800-500-467 Рябко
Олександр Григорович 21 Запорiзька регiональна дирекцiя ПАТ "СК "Країна" 69000
Запорiзька область, м.Запорiжжя, вул. Шевченка, буд.27 061(2) 32-59-32, 224-53-53 або 0800-500-467 Ковальова Марiя Iгорiвна 22 Львiвська дирекцiя корпоративних продажiв
ПАТ "СК "Країна" 79000 Львiвська область, м.Львiв, вул. Грабовського, буд.11 032 23227-16 або 0-800-500-467 Клiмов Вiктор Петрович 23 Регiональна дирекцiя в м. Бориспiль
ПАТ «СК «Країна» 08300 Київська область, Бориспiльський район, м. Бориспiль, вул.
Київський Шлях, буд. 33 04594 6-64-24, 6-23-00 або 0-800-500-467 Требухiн Олександр
Олександрович 24 Регiональна дирекцiя «Центр страхових послуг» ПАТ «СК «Країна»

02002 м. Київ, вул. Р. Окiпної, буд. 8 оф. 156 044 569-98-55 Дiденко Володимир
Вiкторович 25 Чернiгiвська регiональна дирекцiя ПАТ «СК «Країна» 14017 Чернiгiвська
обл., м. Чернiгiв пр. Перемоги, буд. 32 0462 65-37-00 Ющенко Свiтлана Сергiївна 26
Полтавська регiональна дирекцiя ПАТ «СК «Країна» 36020 Полтавська область, м.
Полтава, вул. Жовтнева № 46, буд."А-4" 0532 61-50-65 Браїлко Олександр Вiкторович 27
Луганська регiональна дирекцiя ПАТ «СК «Країна» 91031 Луганська обл. м. Луганськ,
вул. Городок Щорса буд. 31а 0642 33-10-20 Тихонов Ярослав Олександрович 28
Рiвненська регiональна дирекцiя ПАТ «СК «Країна» 33013 Рiвненська обл. м. Рiвне вул.
Кавказька буд. 9а 0362 45-04-45 Якимова Свiтлана Олександрiвна 29 Регiональна дирекцiя
«Лiвобережна» ПАТ «СК «Країна» 02105 м. Київ вул. Павла Усенка буд. 8 044 559-36-66
Наньєв Василь Йосипович 30 Сумська регiональна дирекцiя ПАТ «СК «Країна» 40000
Сумська обл. м. Суми вул. Шишкарiвська, буд. 2/40 0542 77- 03-33 Акiмов Едуард
Олександрович 31 Хмельницька регiональна дирекцiя ПАТ «СК «Країна» 29013
Хмельницька обл. м. Хмельницький вул. Примакова, буд. 17 0382 70-36-20 Черняк Олена
Вiталiївна 32 Чернiвецька регiональна дирекцiя ПАТ «СК «Країна» 58022 м.Чернiвцi, вул.
Герцена, буд.5 0372 58-61-45 Зазулик Михайло Романович Данi Товариства про наявнiсть
рахунка у банку наведенi нижче в таблицi 3: № п/п Назва банку № рахунку Валюта 1 2 3 4
1 ПАТКБ "Правекс-Банк" 26504799999890 грн. 2 ПАТКБ "Правекс-Банк" 26508799999841
дол. 3 ПАТКБ "Правекс-Банк" 26504799999953 євро 4 ПАТКБ "Правекс-Банк"
26043799998299 грн. 5 ПАТКБ "Правекс-Банк" 26505799999844 руб. 6 ПАТКБ "ПравексБанк" 26501799999848 грн. 7 ПАТ «Банк «Київська Русь» 2650054989001 грн. 8 ПАТ КБ
«Надра» 26500274054001 грн. 9 АТ «Райффайзен Банк Аваль» 265042168 грн. 10 ПАТКБ
"Правекс-Банк" 26508799999960 грн. 11 ПАТКБ "Правекс-Банк" 26502799999999 грн. 12
ПАТКБ "Правекс-Банк" 26509799999903 грн. 13 ПАТКБ "Правекс-Банк" 26500799999850
грн. 14 ПАТКБ "Правекс-Банк" 26502799999869 грн. 15 ПАТКБ "Правекс-Банк"
26505799999941 грн. 16 ПАТКБ "Правекс-Банк" 26507799999831 грн. 17 ПАТКБ
"Правекс-Банк" 26509799999914 грн. 18 ПАТКБ "Правекс-Банк" 26503799999868 грн. 19
ПАТКБ "Правекс-Банк" 26500799999883 грн. 20 ПАТКБ "Правекс-Банк" 26506799999832
грн. 21 ПАТКБ "Правекс-Банк" 26506799999984 грн. 22 ПАТКБ "Правекс-Банк"
26504799999986 грн. 23 ПАТКБ "Правекс-Банк" 26506799999951 грн. 24 ПАТКБ
"Правекс-Банк" 26509799999851 грн. 25 ПАТКБ "Правекс-Банк" 26501799999989 грн. 26
ПАТКБ "Правекс-Банк" 26509799999840 грн. 27 ПАТКБ "Правекс-Банк" 26507799999961
грн. 28 ПАТКБ "Правекс-Банк" 26504799999867 грн. 29 ПАТКБ "Правекс-Банк"
26509799999981 дол. 30 ПАТКБ "Правекс-Банк" 26504799999975 грн. 31 ПАТКБ
"Правекс-Банк" 26509799999884 грн. 32 ПАТКБ "Правекс-Банк" 26500799999849 грн. 33
ПАТКБ "Правекс-Банк" 26505799999974 грн. 34 ПАТКБ "Правекс-Банк" 26502799999922
грн. 35 ПАТКБ "Правекс-Банк" 26507799999905 грн. 36 ПАТКБ "Правекс-Банк"
26500799999894 грн. 37 ПАТКБ "Правекс-Банк" 26508799999982 грн. 38 ПАТ
"Мiжнародний Iнвестицiйний Банк" 26506031600021 грн. 49 ПАТКБ "Правекс-Банк"
26503799999891 грн. 40 ПАТКБ "Правекс-Банк" 26505799999985 грн. 41 ПАТКБ
"Правекс-Банк" 26502799999836 грн. 42 ПАТКБ "Правекс-Банк" 26506799999917 грн. 43
ПАТКБ "Правекс-Банк" 26504799999834 грн. 44 ПАТКБ "Правекс-Банк" 26505799999877
грн. 45 ПАТКБ "Правекс-Банк" 26508799999830 грн. 46 ПАТКБ "Правекс-Банк"
26509799999862 грн. 47 ПАТ "Укргазпромбанк" м. Київ 2650624121 грн. 48 ПАТ «ВТБ
Банк» 26505010032252 грн. 49 ПАТ КБ «Приват Банк» 26500052700756 грн. 50 АТ
"Брокбiзнесбанк" 265070477700 грн. 51 ПАТ "Дельта Банк" 26503002026738 грн. 52 АБ
"Укргазбанк" 2650884504 грн. 53 ПуАТ «ФIДОБАНК» 26509000455898 грн. 54 ПАТ КБ
«Фiнанси та Кредит» 26504003510601 грн. 55 АТ «Укрексiмбанк» 26500020036733 грн. 56
ПуАТ КБ "Акордбанк" 26500006169001 грн. 57 ПАТ КБ"Аксiома" 26502635002602 грн. 58
ПАТ КБ Євробанк 265040233701 грн. 59 ПАТ «Терра Банк» 26503301016143 грн. 60 ПАТ
КБ "Хрещатик" 26500001016928 грн. 61 ПАТ КБ «Фiнанси та Кредит» 26507004232501
дол. 62 ПАТ КБ «Фiнанси та Кредит» 26507004232501 грн. 63 АТ "Iмексбанк"

26503056291401 грн. 64 ПАТ "Унiверсал Банк" 26505000643989 грн. 65 ПАТ "АВАНТБАНК" 26508010010669 грн. 66 АБ "Укргазбанк" 265090384504 грн. 67 ПАТ "Ощадбанк"
26503301873 грн. 68 ПАТ "Мiжнародний Iнвестицiйний Банк" 26504011600021 грн. 69
ПАТ "Мiжнародний Iнвестицiйний Банк" 26504011600021 дол. 70 АТ "АСТРА Банк"
26507002055901 грн. 71 ПАТ "УКРIНБАНК" 26501001100017 грн. 72 ПАТ «ВТБ Банк»
26506020032252 грн. 73 ПАТ "Всеукраїнський Банк Розвитку" 26500000000008 грн. 74
ПАТ "Кредит Європа Банк" 26505010000766 грн. 75 АТ "КБ "Союз" 26506200101020 грн.
76 АТ "УкрСиббанк" 26502041835902 грн. 77 ПАТ "Укрсоцбанк" 26501010340353 грн. 78
ПАТ "Всеукраїнський Банк Розвитку" 26500000000008 євро 79 ПАТ "Всеукраїнський Банк
Розвитку" 26500000000008 дол. 80 ПАТ "Укрсоцбанк" 26501011289565 дол. 81 ПАТ
"УПБ" 26502140842 грн. 82 ПАТ "Банк Восток" 26509010063966 грн. 83 АТ "Мiсто Банк"
26500001030636 грн. 84 КВ ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК" 2650301974623 грн. 85 ПАТ
"МIСЬКИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК" 265051380201 грн. 86 АТ "Фортуна-банк"
26504311731 грн. 87 ПАТ КБ "ПIВДЕНКОМБАНК" 26507024362001 грн. 88 ПАТ "БАНК
3/4" 265070061901 грн. 89 ПАТ "Комерцiйний банк "Данiель" 265093332201 грн. 90 ПАТ
"Мiжнародний Iнвестицiйний Банк" 26504011600021 євро 91 ПАТ "Мiжнародний
Iнвестицiйний Банк" 26504011600021 руб. 92 ПАТ «БАНК РИНКОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ»
26501301002552 грн. 93 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» 2650311131401 грн. Статутний капiтал
Товариства, згiдно Статуту, становить 84 985 200,00 (вiсiмдесят чотири мiльйони
дев’ятсот вiсiмдесят п’ять тисяч двiстi грн. 00 коп.) гривень, який розподiлений на 65 880
000 (шiстдесят п’ять мiльйонiв вiсiмсот вiсiмдесят тисяч) штук простих iменних акцiй,
номiнальною вартiстю однiєї акцiї 1,29 (одна гривня 29 копiйок) гривнi. Станом на
31.12.2014р. статутний капiтал ПАТ «СК «Країна» складає 84 985 200,00 грн., подiлений
на 65 880 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,29 грн. № з/п Акцiонерами
ПАТ «СК «Країна» є юридичнi та фiзичнi особи: Загальна кiлькiсть ЦП (шт.) Внесок до
статутного капiталу (грн.) Частка у статутному капiталi (%) 1 Публiчне акцiонерне
товариство «Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд «Сова» 7
234 495 9 332 498,55 10,9813 2 Публiчне акцiонерне товариство «Закритий
недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд «Прайм ессетс кепiтал» 32 937
383 42 489 224,07 49,9960 3 Публiчне акцiонерне товариство «Закритий
недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд «ВIК» 14 971 510 19 313 247,90
22,7254 4 ТОВ «ЛАД» 2 518 304 3 248 612,16 3,8226 5 КП «АРТ» 1 950 2 515,50 0,0030 6
Ворушилiн Костянтин Миколайович 3 281 352 4 232 944,08 4,9808 7 Зiмiн Олег Петрович
4 935 005 6 366 156,45 7,4909 8 Кононенко Iгор Вiталiйович 1 1,29 0,0000 Iнформацiя про
Депозитарiй: Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»,
органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство, код за ЄДРПОУ 30370711, код МДО
100024, мiсцезнаходження: вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8, м. Київ, 04071, лiцензiя: АВ
581322 вiд 19.09.2006р. до 19.09.2016р. видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку, тел. (044) 591-04-04, факс (044) 482-52-07/08, вид дiяльностi: юридична
особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарну дiяльнiсть
депозитарiя цiнних паперiв. Iнформацiя про Депозитарну установу: Публiчне акцiонерне
товариство «ВТБ Банк», органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство, код за
ЄДРПОУ 14359319, код МДО 300699, мiсцезнаходження: бульвар Шевченка/вул.
Пушкiнська, буд. 8/26, м. Київ, 01004, лiцензiя: АЕ № 263328 вiд 17.09.2013р., тел. (044)
486-43-52, код КВЕД 64.19 Iншi види грошового посередництва (основний). Iнформацiя
про Депозитарну установу: Публiчне акцiонерне товариство «Укргазпромбанк»,
органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство, код за ЄДРПОУ 24262992, код МДО
302281, мiсцезнаходження: вул. Днiпровська Набережна, буд. 13, м. Київ, 02098, лiцензiя:
АЕ № 286659 вiд 08.10.2013р. видана Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку, тел./факс (044) 559-46-76, вид дiяльностi: провадження депозитарної
дiяльностi депозитарної установи. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 312 чоловiк.
Вiдповiдальний за здiйснення господарської дiяльностi Товариства: Голова Правлiння

Товариства: - Наконечний О.В. - весь перiод, що пiддавався перевiрцi; Головний
бухгалтер Товариства: - Колiушко О.В. - весь перiод, що пiддавався перевiрцi. Аудитор
_______________________С.Ю. Щеглюк (Сертифiкат аудитора серiя А №007145 вiд
26.12.2013р. Рiшенням АПУ №287/2 вiд 26 грудня 2013 р.) Директор аудиторської фiрми
ТОВ „Аудиторська фiрма „Мiла –аудит” __________________Л.М. Гавриловська
(Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995р., Рiшенням АПУ №25 вiд 14
лютого 1995 року.) Додаток №5 до звiту аудитора Основнi вiдомостi про аудиторську
фiрму Аудиторську перевiрку здiйснено ТОВ «Аудиторська фiрма «Мiла – аудит» на
пiдставi договору № 14/11/14 вiд 14 листопада 2014 року. Перевiрка проведена з 14
листопада 2014 року по 27 березня 2015 року. Перевiрка фiнансової звiтностi
здiйснювалась за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за перiод з
01 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014 року. Аудиторський висновок адресовано
керiвництву Товариства та Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
України. Аудиторська фiрма дiє на пiдставi: • Свiдоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №1037 вiд
26 сiчня 2006 року, згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України № 228/4 вiд
24.02.2011р.; • Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, згiдно з рiшенням
Аудиторської Палати України №257/4 вiд 27.09.2012 р.; • Свiдоцтва про включення до
реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки
фiнансових установ, виданого Нацiональною комiсiєю, що здiйснює регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг, реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 0062, строк дiї Свiдоцтва з 05
вересня 2013 р. 21 лютого 2016 року. Аудит проведено: незалежними аудиторами ТОВ
«Аудиторська фiрма «Мiла – аудит» – Щеглюк Свiтланою Юрiївною сертифiкат №
007145, виданий рiшенням Аудиторської палати України №287/2 вiд 26 грудня 2013 року
з термiном дiї до 26 грудня 2018 року, Гавриловською Людмилою Миколаївною
сертифiкат № 003633 серiї «А», виданий рiшенням Аудиторської палати України №25 вiд
14 лютого 1995 року з термiном дiї до 14 лютого 2019 року. Мiсцезнаходження та
фактична адреса: 04210 м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграду, буд.10А, корп.2, кв.43.
Телефон/факс: (044) 537-76-53, 537-76-52. Аудитор _______________________С.Ю.
Щеглюк (Сертифiкат аудитора серiя А №007145 вiд 26.12.2013р. Рiшенням АПУ №287/2
вiд 26 грудня 2013 р.) Директор аудиторської фiрми ТОВ „Аудиторська фiрма „Мiла –
аудит” __________________Л.М. Гавриловська (Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд
14.02.1995р., Рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.)
Немає.
Немає.
Немає.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
з/п
1 2014 1
0
2 2013 1
0
3 2012 2
1
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах

акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (запишіть): д/н

Ні

X
X
X
Ні

Який орган здійснював контроль за станом 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 (запишіть): д/н
Ні
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Внесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменьшення 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 (запишіть): На останнiх позачергових Загальних зборах
акцiонерiв ПАТ "СК "Країна" вiд 04.09.2012р. (протокол № 38)
були розглянутi питання про затвердження Положення про
Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "СК "Країна", про внесення
змiн та доповнень до Положення про Наглядову раду ПАТ
Так
"СК "Країна" шляхом викладення його у новiй редакцiї, про
внесення змiн та доповнень до Положення про Ревiзiйну
комiсiю (Ревiзора) ПАТ "СК "Країна" шляхом викладення
його у новiй редакцiї, про внесення змiн та доповнень до

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X

Положення про Правлiння ПАТ "СК "Країна" шляхом
викладення його у новiй редакцiї, про затвердження
Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння ПАТ "СК
"Країна", про ухвалення змiни класифiкатора видiв
економiчної дiяльностi ПАТ "СК "Країна", вiдповiдно до
Нацiонального класифiкатора України ДК 009:2010
"Класифiкацiя видiв економiчної дiяльностi (КВЕД)" вiд 29
листопада 2010 року №530, про затвердження рiшення про
попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть
вчинятися протягом одного року вiдносно страхування,
перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його
предметом, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за
даними фiнансової звiтностi за 2011 рiк.
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
4
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 меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
4
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради
протягом останніх трьох років?
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Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Ні
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X
Інші (запишіть)
д/н
Інші (запишіть)
У складi Наглядової ради
iнших комiтетiв не
створено.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного
секретаря? (так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

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
X
Інше (запишіть)
д/н

X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах
акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть): Вiдповiдно до Статуту ПАТ "СК "Країна" та
Положення про Наглядову раду ПАТ "СК "Країна": Члени
Наглядової ради повиннi дiяти в iнтересах Товариства,
дотримуватися вимог законодавства, цього Положення,
положень Статуту та iнших документiв Товариства. Члени
Наглядової ради не мають права розголошувати комерцiйну
X
таємницю, iнформацiю з обмеженим доступом та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, крiм
випадкiв, передбачених законом. Члени Наглядової ради
несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi
Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом. У
разi якщо вiдповiдальнiсть несуть кiлька осiб, їх
вiдповiдальнiсть перед Товариством є солiдарною.

Ні

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
X
змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано
спеціальне навчання (з корпоративного управління або
X
фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше (запишіть)
Наглядову раду ПАТ "СК
"Країна" обрано на
засiданнi рiчних ЗЗА ПАТ
"СК "Країна" (протокол

вiд 11.04.2013р. № 39) у
кiлькостi 5 (п`яти) осiб
строком на 3 (три) роки: 1.
Кононенка Iгоря
Вiталiйовича; 2.
Ворушилiна Костянтина
Миколайовича; 3. Зiмiна
Олега Петровича; 4.
Буглака Юрiя
Олександровича; 5.
Небилицi Олександра
Iвановича. Рiшенням
Наглядової ради ПАТ "СК
"Країна" (протокол вiд
05.11.2014р. № 22/2014)
припинено повноваження
члена Наглядової ради
ПАТ "СК "Країна"
Кононенка I.В. у зв`язку з
поданням заяви про
припинення своїх
повноважень, та обрано
Голову Наглядової ради
ПАТ "СК "Країна" Буглака
Ю.О.
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 відбувалося 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
Не належить до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного органу
Визначення основних
напрямів діяльності
Так
Ні
Ні
Ні
(стратегії)
Затвердження планів
Ні
Так
Ні
Ні
діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного
Так
Так
Так
Ні

фінансового звіту або
балансу чи бюджету
Обрання та припинення
повноважень голови та
членів виконавчого органу
Обрання та припинення
повноважень голови та
членів наглядової ради
Обрання та припинення
повноважень голови та
членів ревізійної комісії
Визначення розміру
винагороди для голови та
членів виконавчого органу
Визначення розміру
винагороди для голови та
членів наглядової ради
Прийняття рішення про
притягнення до майнової
відповідальності членів
правління
Прийняття рішення про
додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про
викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього
аудитора
Затвердження договорів,
щодо яких існує конфлікт
інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує
повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, Так
враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення
про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової
Так
особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного
товариства? (так/ні)
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори
X
акціонерів
Положення про наглядову
X
раду
Положення про виконавчий
X

Ні

орган (правління)
Положення про посадових осіб
X
акціонерного товариства
Положення про ревізійну
X
комісію (або ревізора)
Положення про акції
X
акціонерного товариства
Положення про порядок
X
розподілу прибутку
Інше (запишіть):
Положення затвердженi позачерговими Загальними
зборами акцiонерiв ПАТ "СК "Країна" 04.09.2012р.
(протокол № 38).
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
Документи
пресі,
Інформація
надаються
оприлюднюється
Копії
розміщуєтьс
для
Інформація
в
документі я на власній
ознайомленн
розповсюджуєть загальнодоступні
інтернетв
я
ся на загальних й інформаційній
надаютьс
сторінці
безпосереднь
зборах
базі даних
я на запит акціонерног
ов
НКЦПФР про
акціонера
о
акціонерном
ринок цінних
товариства
у товаристві
паперів
Фінансова
звітність,
Так
Так
Так
Так
Так
результати
діяльності
Інформація
про
акціонерів,
які
володіють Так
Так
Так
Так
Так
10 відсотків
та більше
статутного
капіталу
Інформація
про склад
органів
Так
Так
Так
Так
Так
управління
товариства
Статут та
внутрішні Так
Так
Так
Так
Ні
документи
Протоколи
загальних Так
Ні
Так
Так
Так
зборів

акціонерів
після їх
проведення
Розмір
винагороди
посадових
осіб
Ні
акціонерног
о
товариства

Ні

Ні

Ні

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
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Ні
Загальні збори
X
акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше (запишіть)
14.11.2014р. Наглядовою радою ПАТ "СК "Країна" (протокол №
24/2014) ухвалено рiшення про обрання аудитором Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит",
договiр вiд 14.11.2014р. № 14/11/14, термiн аудиторської перевiрки
за договором – 31.05.2015р.
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх
трьох років? (так/ні)

Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв
X
професійний рівень
Не задовольняли умови
X
договору з аудитором
Аудитора було змінено
X
на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
В перiод з 2012р. по 2014р. зовнiшнiм аудитором ПАТ "СК
"Країна" було обрано Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

"Аудиторська фiрма "Мiла-аудит".
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)
д/н
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього
разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням
X
загальних зборів
За дорученням
X
наглядової ради
За зверненням
X
виконавчого органу
На вимогу акціонерів,
які в сукупності
X
володіють понад 10
відсотків голосів
Інше (запишіть)
ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит": - для отримання лiцензiї
на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного
страхування сiльськогосподарської продукцiї було проведено
аудит щодо формування та сплату статутного капiталу ПАТ "СК
"Країна" станом на 30.06.2014р. (аудиторський висновок (звiт)
незалежного аудитора вiд 15.09.2014р.); - аудит рiчної фiнансової
звiтностi ПАТ "СК "Країна" за 2014 рiк. Iншi аудиторськi послуги
протягом 2014 року не надавалися.
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
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть): д/н

X
X
X

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 протягом
X
наступних трьох років
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до
лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не
визначились)

Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на
акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років?

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: 04.09.2012; яким органом
управління прийнятий: Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "СК
"Країна" (протокол № 38 вiд 04.09.2012р.)
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином
його оприлюднено: Iнформацiю розмiщено на власнiй веб-сторiнцi в мережi Iнтернет
04.09.2012р., опублiковано в бюлетенi «Вiдомостi НКЦПФР» № 170 вiд 07.09.2012р.
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: ПАТ "СК "Країна" дотримується Принципiв (кодексу) корпоративного
управлiння, вiдхилень протягом року не вiдбувалося.

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
ПАТ "СК "Країна" створене для здiйснення пiдприємницької дiяльностi у сферi
страхування з метою отримання прибутку. Предметом дiяльностi Товариства є проведення

страхування, перестрахування i здiйснення фiнансової дiяльностi, пов`язаної з
формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. Допускається
виконання зазначених видiв дiяльностi у виглядi надання послуг для iнших страховикiв на
пiдставi укладених договорiв (правочинiв). ПАТ "СК "Країна" здiйснює усi види
обов'язкового, добровiльного страхування та перестрахування, згiдно iз законодавством
України, на якi вона отримала 22 лiцензiї.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та
зміна їх складу за рік.
Найменування юридичної особи Дата державної реєстрацiї, дата i номер запису,
мiсцезнаходження реєстрацiйної справи Мiсце знаходження Iдентифi кацiйний код Частка
у статутному капiталi, %/грн. Публiчне акцiонерне товариство «Закритий
недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд «СОВА» дата державної
реєстрацiї: 09.07.2007, дата запису: 09.07.2007, номер запису: 1 071 145 0000 023299,
мiсцезнаходження реєстрацiйної справи: вiддiл державної реєстрацiї юридичних осiб та
фiзичних осiб - пiдприємцiв Подiльського району реєстрацiйної служби Головного
управлiння юстицiї у мiстi Києвi Україна, м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А 34294419
10,9813%/ 9 332 498,55 грн. Публiчне акцiонерне товариство «Закритий
недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд «Прайм ессетс кепiтал» дата
державної реєстрацiї: 30.06.2005, дата запису: 30.06.2005, номер запису: 1 0171 102 0000
002771, мiсцезнаходження реєстрацiйної справи: вiддiл державної реєстрацiї юридичних
осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв Подiльського району реєстрацiйної служби Головного
управлiння юстицiї у мiстi Києвi Україна, м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А 33549199
49,9960%/ 42 489 224,07 грн. Публiчне акцiонерне товариство «Закритий
недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд «ВIК» дата державної реєстрацiї:
09.07.2007, дата запису: 09.07.2007, номер запису: 1 071 145 0000 023300,
мiсцезнаходження реєстрацiйної справи: вiддiл державної реєстрацiї юридичних осiб та
фiзичних осiб - пiдприємцiв Подiльського району реєстрацiйної служби Головного
управлiння юстицiї у мiстi Києвi Україна, м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А 34294509
22,7255%/ 19 313 247,90 грн. Особи, що здiйснюють контроль за ПАТ «СК «Країна»:
П.I.Б. Дата народження, серiя, номер паспорта, дата видачi, ким виданий Мiсце реєстрацiї
Iдентифiкацiйний номер Частка у статутному капiталi, % Гладковський (Свинарчук –
змiнено прiзвище) Олег Володимирович 05.02.1970 р.н., паспорт ТТ 272550, виданий
Печерським РВ ГУ ДМС України в м. Києвi 27.01.2015р. Україна, м. Київ, вул.
Iнститутська, буд. 24/7, кв. 97 2560309779 - не володiє часткою у статутному капiталi ПАТ
«СК «КРАЇНА» - 100% засновник ПАТ ЗНКIФ «СОВА» Порошенко Петро Олексiйович
26.09.1965 р.н., паспорт СН 471462, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
18.04.1997р. Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 9/37 2401005438 - не володiє часткою у
статутному капiталi ПАТ «СК «КРАЇНА» - 100% засновник ПАТ ЗНКIФ «Прайм ессетс
кепiтал» Кононенко Iгор Вiталiйович 21.08.1965 р. н., паспорт: СН 385754, виданий
Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 13.03.1997р. Україна, Бориспiльський
район, с. Дударкiв, вул. Щорса, буд. 64 2397405013 - 0,0000% (1 акцiя) - 100% засновник
ПАТ ЗНКIФ «ВIК» Додаткова iнформацiя: решта 16,2972% статутного капiталу ПАТ «СК
«Країна» розподiлено мiж Акцiонерами, якi окремо не володiють 10% i бiльше вiдсотками
статутного капiталу ПАТ «СК «Країна». Кiлькiсний склад власникiв iстотної участi
вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства України. Змiн у складi власникiв
iстотної участi та контролерiв у звiтному 2014 роцi не вiдбувалося.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Вiдсутнi факти порушення членами Наглядової ради та Правлiння ПАТ "СК "Країна"

внутрiшнiх правил.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
відсутність таких заходів.
В 2014 роцi в ПАТ «СК «Країна» проведенi наступнi перевiрки: 1. Нацiональною
комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг (далi Нацкомфiнпослуг) було складено акт про правопорушення законодавства про фiнансовi
послуги ПАТ «СК «Країна» (порушення вимог ст. 14 Закону України «Про фiнансовi
послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг», п. 2.1 гл. 2 Порядку
складання звiтних даних страховикiв) вiд 30.12.2013р. № 1385/13-10/13/3. Постановою №
4/13-16/13/3 про застосування штрафної санкцiї за правопорушення, вчиненi на ринках
фiнансових послуг, вiд 10.01.2014р. № 4/13-11/13/3 застосовано до ПАТ «СК «Країна»
штрафну санкцiю у розмiрi 3 400,00 грн. – ПАТ «СК «Країна» було сплачено 3 400,00 грн.
до Державного бюджету України, що пiдтверджується платiжним дорученням вiд
28.01.2014р. № 340; 2. Нацкомфiнпослуг було складено акт про правопорушення
законодавства про фiнансовi послуги ПАТ «СК «Країна» (порушення вимог ст. 14 Закону
України «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг», п.
2.1 гл. 2 Порядку складання звiтних даних страховикiв) вiд 14.04.2014р. № 459/13-15/13/3.
Постановою № 4/13-16/13/3 про застосування штрафної санкцiї за правопорушення,
вчиненi на ринках фiнансових послуг, вiд 25.04.2014р. № 82/13-16/13/3 застосовано до
ПАТ «СК «Країна» штрафну санкцiю у розмiрi 3 400,00 грн. – ПАТ «СК «Країна» було
сплачено 3 400,00 грн. до Державного бюджету України, що пiдтверджується платiжним
дорученням вiд 08.05.2014р. № 1176; 3. Нацкомфiнпослуг було проведено позапланову
виїзну перевiрку ПАТ «СК «Країна» щодо дотримання вимог чинного законодавства
України у сферi фiнансових послуг з питань, зазначених у депутатському запитi вiд
03.06.2014р. № 5 за перiод з 01.10.2013 по 24.06.2014. За результатами перевiрки складено
акт позапланової виїзної перевiрки ПАТ «СК «Країна» вiд 28.07.2014р. № 177/13-7ФП порушення усуненi; 4. Нацкомфiнпослуг було складено акт про правопорушення
законодавства у сферi фiнансових послуг ПАТ «СК «Країна» (по страховiй справi
Кузьменка В.I. за договором ОСЦПВ № АА/4652856 порушення абз. 1 п. 36.2 ст. 36
Закону України «Про обов’язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi
власникiв наземних транспортних засобiв») вiд 27.06.2014р. № 816/13-15/13/6.
Розпорядженням вiд 14.08.2014р. № 2440 «Про застосування заходу впливу до ПАТ «СК
«Країна» приписано ПАТ «СК «Країна» усунути порушення законодавства про фiнансовi
послуги - порушення усуненi; 5. Нацкомфiнпослуг було складено акт про правопорушення
законодавства у сферi фiнансових послуг ПАТ «СК «Країна» (по страховiй справi
Левченка С.А. за договором ОСЦПВ № АЕ/2131987 порушення п. 36.2, п. 36.5 ст. 36
Закону України «Про обов’язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi
власникiв наземних транспортних засобiв») вiд 24.06.2014р. № 801/13-15/13/6.
Розпорядженням вiд 21.08.2014р. № 2503 «Про зупинення провадження у справi про
порушення ПАТ «СК «Країна» законiв та iнших нормативно-правових актiв, що
регулюють дiяльнiсть з надання фiнансових послуг» зупинено провадження у справi ПАТ
«СК «Країна» у термiн до 18.09.2014р. – порушень не виявлено, справу закрито. Органами
державної влади протягом 2014 року не застосовувались до членiв Наглядової ради та
Правлiння заходи впливу.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
З 01.02.2012р. здiйснення внутрiшнього аудиту (контролю) покладено на внутрiшнього
аудитора Гонака Г.А., призначеного на посаду рiшенням Наглядової Ради ПАТ «СК
«Країна» (протокол вiд 31.01.2012р. № 01/2012). Внутрiшнiй контроль складається з
наступних компонентiв: 1. Контрольне середовище: - органiзацiйна структура; - структура

контролю; - полiтики та процедури Товариства; - зовнiшнiй вплив. 2. Ручнi та
автоматизованi системи: - програмне забезпечення; - прикладнi програми; - програми для
кiнцевого користувача та окремих пiдроздiлiв. 3. Процедури контролю: - загальнi засоби
контролю; - прикладнi засоби контролю; - компенсуючi засоби контролю. Рiшенням
Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» (протокол вiд 05.06.2014р. № 17/2014) затверджено
Стратегiю управлiння ризиками в ПАТ «СК «Країна». Наказом ПАТ «СК «Країна» вiд
06.06.2014р. № 25 «Про призначення вiдповiдального за оцiнку ризикiв» призначено
начальника управлiння страхової аналiтики Асмьоткiна Вiталiя Олеговича з 06.06.2014р.
вiдповiдальним за виконання функцiї оцiнки ризикiв у ПАТ «СК «Країна».
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього
аудиту (контролю).
1) Внутрiшнiй аудитор ПАТ «СК Країна» призначений на посаду за рiшенням Наглядової
Ради ПАТ «СК «Країна» 01.02.2012р. 2) Свою дiяльнiсть внутрiшнiй аудитор здiйснює на
пiдставi посадової iнструкцiї, «Порядку органiзацiї проведення, оформлення результатiв:
планових/позапланових аудиторських перевiрок фiнансово-господарської та страхової
дiяльностi, перевiрок окремих бiзнес-процесiв внутрiшнiм аудитором ПАТ «СК «Країна»
та принципiв i правил поведiнки Кодексу етики внутрiшнього аудитора ПАТ «СК
«Країна». 3) З метою оцiнки рiвня системи внутрiшнього контролю, проведено 31
перевiрку фiнансово-господарської, страхової дiяльностi та окремих бiзнес-процесiв, що
здiйснюються структурними пiдроздiлами Товариства. На пiдставi «Ризик-орiєнтованого
Плану-графiку проведення аудиторських перевiрок пiдроздiлiв Товариства щодо
здiйснення фiнансово-господарської, страхової дiяльностi, окремих бiзнес-процесiв на
2014 рiк», проведено 25 планових аудиторських перевiрок структурних пiдроздiлiв
Товариства, з них: - пiдроздiли головного офiсу – 4 перевiрки з окремих питань; регiональнi пiдроздiли – 21 перевiрка з окремих питань. На пiдставi рiшення керiвництва
Товариства та аналiзу оперативної iнформацiї, проведено 6 позапланових аудиторських
перевiрок. 4) За результатами проведених перевiрок складаються вiдповiднi акти або звiти
про перевiрку, якi розглядаються на засiданнi спецiальної комiсiї в складi Правлiння
Товариства та вiдповiдальних посадових осiб пiдроздiлу, який перевiрявся. В ходi
розгляду проблемних питань, виявлених пiд час перевiрок та наданих рекомендацiй,
керiвництвом Товариства прийнятi вiдповiднi рiшення щодо усунення порушень та
виконання рекомендацiй, зокрема щодо розробки необхiдних нормативних документiв або
внесення змiн до iснуючих. 5) Здiйснюється постiйний контроль за виконанням
рекомендацiй, якi зазначаються в звiтах/актах про перевiрку шляхом надання запиту
перевiреному структурному пiдроздiлу щодо надання iнформацiї про здiйсненi заходи по
виконанню рекомендацiй, копiй пiдтверджуючих документiв, що свiдчать про
виправлення порушень. 6) Проведенi 2 iнвентаризацiї бланкiв полiсiв ОСЦПВВНТЗ у
регiональних пiдроздiлах Товариства. 7) Здiйснювався щомiсячний аналiз стану
дебiторської заборгованостi по сплатi страхових платежiв страхувальниками на звiтну
дату, результати аналiзу надавались на розгляд Правлiнню Товариства. 8) Складенi
деталiзованi щоквартальнi та зведений за 2013 рiк «Звiт внутрiшнього аудитора ПАТ «СК
«Країна» про проведенi аудиторськi перевiрки та iншу дiяльнiсть». 9) На пiдставi запитiв
посадових осiб пiдроздiлiв Товариства, внутрiшнiм аудитором надаються консультацiї та
висновки з питань правильностi застосування норм податкового, валютного законодавства
та законодавства про страхування. 10) Протягом року надавалась методологiчна допомога
з питання проведення фiнансового монiторингу в Товариствi, зокрема в оформленнi
необхiдних документiв, обов’язковiсть наявностi яких передбачена законодавством в
сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним
шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового
знищення. 11) Здiйснюється аналiз дiяльностi регiональних пiдроздiлiв Товариства для
планування проведення аудиторських перевiрок на 2015 рiк, з урахуванням пропозицiй i
висновкiв структурних пiдроздiлiв (управлiнь) Товариства. На виконання вимог ст. 12

Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», фiнансова
звiтнiсть ПАТ «СК «Країна» станом на 31.12.2014р. пiдготовлена вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), опублiкованих на офiцiйному сайтi
Мiнiстерства фiнансiв України. Данi рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «СК «Країна» за
2014 рiк пiдтверджуються: 1. Аудиторським висновком ТОВ «Аудиторська фiрма «Мiла –
аудит», щодо окремої фiнансової звiтностi ПАТ «СК «Країна» станом на 31.12.2014р. та
Примiтками до окремої фiнансової звiтностi ПАТ «СК «Країна» за рiк, що закiнчився
31.12.2014р. До складу перевiрених форм окремої фiнансової звiтностi за 2014 рiк, якi
складенi станом на 31.12.2014р., входять: - Баланс (форма № 1) станом на 31 грудня 2014
року; - Звiт про фiнансовi результати (форма № 2) за 2014 рiк; - Звiт про рух грошових
коштiв (форма № 3) за 2014 рiк; - Звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2014 рiк; Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (довiльна) за 2014 рiк; - Розрахунок чистих
активiв станом на 31.12.2014 року. 2. Аудиторським висновком ТОВ «Аудиторська фiрма
«Мiла – аудит» про фiнансову звiтнiсть у цiлому, щодо консолiдованої рiчної фiнансової
звiтностi ПАТ «СК «Країна» станом на 31.12.2014р. та Примiтками до консолiдованої
фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2014р.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Впродовж 2014 року ПАТ «СК «Країна» не здiйснювала операцiй даного характеру.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Станом на 31.12.2014 року вартiсть активiв складає 112 523 тис. грн., тобто мiнiмальна
сума правочину, яка пiдлягає дослiдженню аудитором, складає 11 252 тис. грн. Аудитором
були виконанi процедури щодо перевiрки дотримання ПАТ «СК «Країна» вимог
законодавства стосовно виконання значних правочинiв. Дозволи на здiйснення значних
правочинiв за 2014 рiк з ринковою вартiстю послуг бiльш нiж 25 % вiдсоткiв вартостi
активiв станом на 31.12.2014р. затверджено рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ
«СК «Країна» (протокол № 40 вiд 24.04.2014р.).
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх
відсутність.
Нижче наведена таблиця мiстить iнформацiю про загальну суму угод, що були укладенi з
пов'язаними сторонами (тис. грн.): Найменування пов'язаних сторiн Продаж пов'язаним
сторонам в 2014р. Придбання у пов'язаних сторiн в 2014р. Дебiторська заборгованiсть
пов'язаних сторiн станом на 31.12.2014р. Кредиторська заборгованiсть перед пов'язаними
сторонами станом на 31.12.2014р. ПАТ «СК «Калина» 2 - - 1023 ТОВ «Країна-Асистанс» 1
2185 - 185 ТОВ «Країна-Медасистанс» - 35 30 Пов`язаним сторонам були наданi займи у
виглядi поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги (тис. грн.): Найменування
пов'язаних сторiн, яким надавались займи Проценти, отриманi в 2014р. Заборгованiсть
пов'язаних сторiн станом на 31.12.2014р. ПАТ «СК «Калина» - - ТОВ «Країна-Асистанс»
ТОВ «Країна-Медасистанс»
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Аудиторський висновок ТОВ «Аудиторська фiрма «Мiла – аудит» складається вiдповiдно
до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 14.09.2006 № 140-V, Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх
послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi
(РМСАНВ), рiк видання 2010, затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту
рiшенням АПУ вiд 31.03.2011 № 229/7, а також iнших вимог чинного законодавства
України.

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року.
14.11.2014р. Наглядовою радою ПАТ «СК «Країна» (протокол № 24/2014) ухвалено
рiшення про обрання аудитором Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська
фiрма «Мiла-аудит», договiр вiд 14.11.2014р. № 14/11/14, термiн аудиторської перевiрки
за договором – 31.05.2015р., код за ЄДРПОУ 23504528, мiсцезнаходження: 04210, м. Київ,
проспект Героїв Сталiнграда, буд. 26, кв. 310, тел./факс (044) 537-76-52 (53), веб-адреса:
mila-aydit.com.ua
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської
діяльності.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" – 19 рокiв.
Код КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування (основний). Дата державної реєстрацiї: 20.09.1995, дата та номер
запису в Єдиному державному реєстрi про включення до Єдиного державного реєстру
вiдомостей про юридичну особу: 09.12.2005, 1 069 120 0000 005742. Мiсцезнаходження
реєстрацiйної справи: вiддiл державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiбпiдприємцiв Оболонського району реєстрацiйної служби Головного управлiння юстицiї у
мiстi Києвi. Номер Свiдоцтва про включення до Реєстру 1037; дата початку аудиторської
дiяльностi 25.09.1995р.; дата, до якої Свiдоцтво чинне, 24.02.2016р.; дата та номер
рiшення АПУ про визнання аудиторської фiрми такою, що пройшла перевiрку системи
контролю якостi, 27.09.2012р. № 257/4; дата внесення iнформацiї про аудиторську фiрму
до перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов’язкового
аудиту, 11.07.2013р. Директор ТОВ «Аудиторська фiрма «Мiла-аудит» Гавриловська
Л.М., сертифiкат аудитора № 003633 вiд 14.02.1995р., виданий Аудиторською палатою
України, рiшення № 198/3 вiд 29.01.2009р.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких
надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Мiла-аудит» - 2,4 року, в
перiод з 15.11.2012р. по т.ч.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських
послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
ТОВ «Аудиторська фiрма «Мiла-аудит»: - для отримання лiцензiї на здiйснення страхової
дiяльностi у формi добровiльного страхування сiльськогосподарської продукцiї було
проведено аудит щодо формування та сплату статутного капiталу ПАТ «СК «Країна»
станом на 30.06.2014р. (аудиторський висновок (звiт) незалежного аудитора вiд
15.09.2014р.); - аудит рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «СК «Країна» за 2014 рiк. Iншi
аудиторськi послуги протягом 2014 року не надавалися.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту
інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Конфлiкт iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй зовнiшнього та внутрiшнього
аудитора вiдсутнiй.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій
установі протягом останіх п`яти років.
За перiод 2010-2011 рр. Приватним пiдприємством Аудиторська фiрма «Респонс», за 20122014 роки Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Мiлааудит».
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної
звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені

органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
До аудитора не застосовувались стягнення та вiдсутнi факти подання аудитором
недостовiрної звiтностi ПАТ "СК "Країна".
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Розгляд скарг в ПАТ «СК «Країна» здiйснюється вiдповiдно до Закону України «Про
звернення громадян» вiд 02.10.1996 № 393/96-ВР та Постанови КМУ вiд 14.04.1997 № 348
«Про затвердження Iнструкцiї з дiловодства за зверненнями громадян в органах державної
влади i мiсцевого самоврядування, об`єднаннях громадян, на пiдприємствах, в установах,
органiзацiях незалежно вiд форм власностi, в засобах масової iнформацiї», Положення по
документообiгу ПАТ «СК «Країна» вiд 18.06.2010р., Положення про порядок розгляду
скарг та звернень ПАТ «СК «Країна».
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи,
уповноваженого розглядати скарги.
Вiдповiдно до наказу ПАТ «СК «Країна», особами, уповноваженими розглядати скарги,
призначено начальника юридичного управлiння ПАТ «СК «Країна» Ястреба Д.А. та
начальника претензiйного-позовного вiддiлу юридичного управлiння Спахову О.Ю.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість
задоволених скарг).
В 2014 роцi отримано 543 скарги вiд страхувальникiв та потерпiлих осiб, а також
органiзацiй, установ, пiдприємств про порушення у сферi фiнансових послуг, якi були
розглянутi та задоволенi в досудовому порядку ПАТ «СК «Країна» вiдповiдно до вимог
чинного законодавства, а саме: - з питань оскарження рiшень ПАТ «СК «Країна» - 47
скарг, з яких задоволено – 17; - з питань невиконання договiрних зобов`язань – 496 скарги,
з яких задоволено – 448.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду.
Судовi справи 2014 року, по яким ПАТ «СК «Країна» виступає вiдповiдачем: - кiлькiсть
позовiв – 225, з них: - задоволено – 110; - вiдмовлено – 41; - в стадiї розгляду – 74.
_______________
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Консолідованa річна фінансова звітність емітента
КОДИ
Дата(рік, місяць, 2015 | 01 |
число)
01
Підприємство
Територія
Організаційноправова форма
господарювання

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова
за ЄДРПОУ
компанiя "Країна"
за КОАТУУ
за КОПФГ

20842474
8038500000
20842474

Вид економічної Інші види страхування, крім страхування
діяльності
життя
Середня
кількість
312
працівників
Одиниця виміру:
тис.грн. без
десяткового
знака
Адреса
04176, м. Київ, вул. Електрикiв, буд. 29А
Складено (зробити позначку "v" у відповідній
клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського
обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за КВЕД

65.12

V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2015 р.

Актив

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість:
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

2

3

На дату
переходу на
На кінець
міжнародні
звітного
стандарти
періоду
фінансової
звітності
4
5

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

788
2188
1400
0
1819
8021
6202
0
0
0
0
0
0

436
2187
1751
0
1334
7315
5981
0
0
0
0
0
0

1464
2158
694
0
2838
7497
4659
0
0
0
0
0
0

1030

0

0

16

1035
1040

0
0

0
0

0
0

заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Гудвіл при консолідації
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих
страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових
резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних
виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II

1045
1050
1055
1060

110
0
0
7679

180
0
0
6313

27
0
0
10483

1065

6301

7087

4706

1090
1095

0
16697

0
15350

0
19534

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

296
0
0
0
0
0
0
0

269
0
0
0
0
0
0
0

389
0
0
0
0
0
0
0

1125

16733

7573

18039

1130

1620

2121

1200

1135
1136
1140
1145

595
383
598
0

312
231
1734
0

17
17
563
0

1155

5990

6509

6978

1160
1165
1166
1167
1170

72074
58952
3
58949
0

111368
58314
3
58311
0

30633
48592
2
48550
143

1180

44258

13452

6820

1181

0

0

0

1182

43948

13044

6703

1183
1184
1190
1195

310
0
0
201116

408
0
0
201652

117
0
0
113374

III. Необоротні активи, утримувані
для продажу, та групи вибуття
Баланс

Пасив

1200

8015

0

0

1300

225828

217002

132908

Код
рядка

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
Внески до незареєстрованого
1401
статутного капіталу
Капітал у дооцінках
1405
Додатковий капітал
1410
Емісійний дохід
1411
Накопичені курсові різниці
1412
Резервний капітал
1415
Нерозподілений прибуток (непокритий
1420
збиток)
Неоплачений капітал
1425
Вилучений капітал
1430
Інші резерви
1435
Неконтрольована частка
1490
1495
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
Пенсійні зобов’язання
1505
Довгострокові кредити банків
1510
Інші довгострокові зобов’язання
1515
Довгострокові забезпечення
1520
Довгострокові забезпечення витрат
1521
персоналу
Цільове фінансування
1525
Благодійна допомога
1526
Страхові резерви, у тому числі:
1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на
1531
початок звітного періоду)
резерв збитків або резерв належних
1532
виплат; (на початок звітного періоду)
резерв незароблених премій; (на
1533
початок звітного періоду)
інші страхові резерви; (на початок
1534
звітного періоду)

На дату
переходу на
На кінець
міжнародні
звітного
стандарти
періоду
фінансової
звітності

На початок
звітного
періоду

84985

84985

32482

0

0

0

0
0
0
0
4173

0
0
0
0
6398

0
0
0
0
2928

-554

4182

-2877

(0)
(0)
9102
390
98096

(0)
(0)
13831
414
109810

(0)
(0)
1892
330
34755

0
0
0
168
580

0
0
0
0
894

0
0
0
265
493

580

894

493

0
0
124258

0
0
86812

0
0
53315

0

0

0

75978

47867

13420

48280

38945

39895

0

0

0

Інвестиційні контракти;
1535
Призовий фонд
1540
Резерв на виплату джек-поту
1545
1595
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
Векселі видані
1605
Поточна кредиторська заборгованість:
1610
за довгостроковими зобов’язаннями
за товари, роботи, послуги
1615
за розрахунками з бюджетом
1620
за у тому числі з податку на прибуток 1621
за розрахунками зі страхування
1625
за розрахунками з оплати праці
1630
за одержаними авансами
1635
за розрахунками з учасниками
1640
із внутрішніх розрахунків
1645
за страховою діяльністю
1650
Поточні забезпечення
1660
Доходи майбутніх періодів
1665
Відстрочені комісійні доходи від
1670
перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
1690
1695
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з
необоротними активами,
1700
утримуваними для продажу, та
групами вибуття
V. Чиста вартість активів
1800
недержавного пенсійного фонду
1900
Баланс

0
0
0
125006

0
0
0
87706

0
0
0
54073

0
0

0
7200

0
0

187

53

70

139
0
0
22
152
559
0
0
282
0
0

71
7
0
38
202
844
0
0
8085
0
0

773
894
887
102
216
0
0
0
807
0
0

0

0

0

1385
2726

2986
19486

41218
44080

0

0

0

0

0

0

225828

217002

132908

Примітки д/н
Керівник Наконечний О.В.
Головний
Колiушко О.В.
бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць, 2015 | 01
число)
| 01
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова
за ЄДРПОУ
компанiя "Країна"
(найменування)

20842474

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код
рядка

Чистий дохід від реалізації продукції
2000
(товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
2010
Премії підписані, валова сума
2011
Премії, передані у перестрахування
2012
Зміна резерву незароблених премій, валова
2013
сума
Зміна частки перестраховиків у резерві
2014
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції
2050
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими
2070
виплатами
Валовий: прибуток
2090
Валовий: збиток
2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах
2105
довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових
2110
резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших
2112
страхових резервах
Інші операційні доходи
2120
Дохід від зміни вартості активів, які
2121
оцінюються за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних
2122
активів і сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених
2130
від оподаткування
Адміністративні витрати
2130
Витрати на збут
2150
Інші операційні витрати
2180
Витрат від зміни вартості активів, які
2181
оцінюються за справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних
2182
активів і сільськогосподарської продукції

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього
року

117157

130869

117508
110961
2886

131275
139379
4785

-9335

1661

98

-1658

( 22685 )

( 22131 )

94711

50123

0
( 239 )

58615
(0)

0

0

-7522

-18634

23382

-62433

-30904

43799

42965

3327

0

0

0

0

(0)

(0)

( 6455 )
( 27248 )
( 3199 )

( 7618 )
( 30434 )
( 2092 )

0

0

0

0

Фінансовий результат від операційної
діяльності: прибуток
Фінансовий результат від операційної
діяльності: збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
Фінансовий результат до оподаткування:
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат: прибуток
Чистий фінансовий результат: збиток

2190

0

3164

2195

( 1698 )

(0)

2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270

0
2975
117042
0
( 64 )
(0)
( 107202 )

0
1370
104411
0
( 178 )
(0)
( 104399 )

2275

0

0

2290

11053

4368

2295

(0)

(0)

2300

4250

4390

2305

0

0

2350
2355

6803
(0)

0
( 22 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та
2460)
Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії
неконтрольованій частці
Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії

2400
2405
2410

0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
0
0
0

2415

0

0

2445
2450

0
0

0
0

2455

0

0

2460

0

0

2465

6803

-22

2470
2475

6779
24

-17
-5

2480

6779

-17

Код
рядка

За звітний
період

неконтрольованій частці

2485

24

-5

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати
2500
Витрати на оплату праці
2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація
2515
Інші операційні витрати
2520
Разом
2550

1469
7790
2828
836
23979
36902

1902
9437
3419
1150
24236
40144

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість
простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2600

83520000

83520000

2605

0

0

2610

0.081453

0

2615

0

0

2650

0

0

Примітки д/н
Керівник Наконечний О.В.
Головний
Колiушко О.В.
бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Країна"
(найменування)

за ЄДРПОУ

20842474

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

Код
рядка

1
2
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000
Повернення податків і зборів
3005

За звітний
період
3

16
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4

18
0

у тому числі податку на додану вартість
3006
0
Цільового фінансування
3010
0
Надходження від отримання субсидій,
3011
0
дотацій
Надходження авансів від покупців і
3015
0
замовників
Надходження від повернення авансів
3020
0
Надходження від відсотків за залишками
3025
10
коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
3035
0
(штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
3040
0
Надходження від отримання роялті,
3045
0
авторських винагород
Надходження від страхових премій
3050
110612
Надходження фінансових установ від
3055
0
повернення позик
Інші надходження
3095
40040
Витрачання на оплату:
3100
( 19406 )
Товарів (робіт, послуг)
Праці
3105
( 6210 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 3012 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 5377 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку
3116
( 4155 )
на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку
3117
(0)
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
3118
( 1100 )
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
3135
(0)
Витрачання на оплату повернення
3140
(0)
авансів/td>
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
(0)
Витрачання на оплату зобов’язань за
3150
( 85078 )
страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
3155
(0)
позик
Інші витрачання
3190
( 20067 )
Чистий рух коштів від операційної
3195
11528
діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200
57287
фінансових інвестицій
необоротних активів
3205
0
Надходження від отриманих:
3215
1643
відсотків

0
0
0
0
0
2
0
0
0
133472
0
3805
( 24801 )
( 7740 )
( 3629 )
( 7324 )
( 5844 )
(0)
( 1284 )
(0)
(0)
( 407 )
( 48116 )
(0)
( 27057 )
18223

134990
0
1418

дивідендів
3220
Надходження від деривативів
3225
Надходження від погашення позик
3230
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
3235
одиниці
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
3255
фінансових інвестицій
необоротних активів
3260
Виплати за деривативами
3270
Витрачання на надання позик
3275
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
3280
одиниці
Інші платежі
3290
Чистий рух коштів від інвестиційної
3295
діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
3300
Власного капіталу
Отримання позик
3305
Надходження від продажу частки в
3310
дочірньому підприємстві
Інші надходження
3340
Витрачання на:
3345
Викуп власних акцій
Погашення позик
3350
Сплату дивідендів
3355
Витрачання на сплату відсотків
3360
Витрачання на сплату заборгованості з
3365
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в
3370
дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
3375
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
Чистий рух коштів від фінансової
3395
діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний
3400
період
Залишок коштів на початок року
3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок
3410
коштів
Залишок коштів на кінець року
3415

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

( 73752 )

( 155335 )

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

(0)

(0)

( 357 )

( 443 )

-15179

-19370

0

0

0

0

0

0

2293

388

(0)

(0)

0
(0)
(0)

0
(0)
(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

( 1850 )

( 1206 )

443

-818

-3208

-1965

58952

60889

2570

28

58314

58952

Примітки д/н
Керівник Наконечний О.В.
Головний
Колiушко О.В.
бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Країна"
(найменування)

за ЄДРПОУ

20842474

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

надходження видаток
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від
звичайної діяльності до 3500
0
0
оподаткування
Коригування на:
амортизацію
3505
0
X
необоротних активів
збільшення (зменшення)
3510
0
0
забезпечень
збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових 3515
0
0
різниць
збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності
3520
0
0
та інших негрошових
операцій
Прибуток (збиток) від
3521
0
0
участі в капіталі
Зміна вартості активів, які
оцінюються за
справедливою вартістю, 3522
0
0
та дохід (витрати) від
первісного визнання
Збиток (прибуток) від
реалізації необоротних
3523
0
0
активів, утримуваних для
продажу та груп вибуття

За аналогічний період
попереднього року
надходження видаток
5
6

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від
реалізації фінансових
3524
інвестицій
Зменшення (відновлення)
корисності необоротних 3526
активів
Фінансові витрати
3540
Зменшення (збільшення)
3550
оборотних активів
Збільшення (зменшення)
3551
запасів
Збільшення (зменшення)
поточних біологічних
3552
активів
Збільшення (зменшення)
дебіторської
заборгованості за
3553
продукцію, товари,
роботи, послуги
Зменшення (збільшення)
іншої поточної
3554
дебіторської
заборгованості
Зменшення (збільшення)
3556
витрат майбутніх періодів
Зменшення (збільшення)
3557
інших оборотних активів
Збільшення (зменшення)
3560
поточних зобов'язань
Грошові кошти від
3570
операційної діяльності
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
3561
заборгованості за товари,
роботи, послуги
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
3562
розрахунками з
бюджетом
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
3563
розрахунками зі
страхування
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
3564
заборгованості за
розрахунками з оплати

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

праці
Збільшення (зменшення)
доходів майбутніх
3566
0
0
періодів
Збільшення (зменшення)
інших поточних
3567
0
0
зобов’язань
Сплачений податок на
3580
X
0
прибуток
Сплачені відсотки
3585
X
0
Чистий рух коштів від
3195
0
0
операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від
реалізації:
3200
0
X
фінансових інвестицій
необоротних активів
3205
0
X
Надходження від
отриманих:
3215
0
X
відсотків
дивідендів
3220
0
X
Надходження від
3225
0
X
деривативів
Надходження від
3230
0
X
погашення позик
Надходження від вибуття
дочірнього підприємства
3235
0
X
та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
3250
0
X
Витрачання на
придбання:
3255
X
0
фінансових інвестицій
необоротних активів
3260
X
0
Виплати за деривативами 3270
X
0
Витрачання на надання
3275
X
0
позик
Витрачання на придбання
дочірнього підприємства
3280
X
0
та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
3290
X
0
Чистий рух коштів від
3295
0
0
інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
X

0

0

0

0

X

0

X

0
0

0

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

X

(0)

X
X

0
0

X

0

X

0

X

0
0

0

0

X

Отримання позик
Надходження від
продажу частки в
дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату
відсотків
Витрачання на сплату
заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання
частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати
неконтрольованим
часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від
фінансової діяльності
Чистий рух грошових
коштів за звітний період
Залишок коштів на
початок року
Вплив зміни валютних
курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець
року

3305

0

X

0

X

3310

0

X

0

X

3340

0

X

0

X

3345
3350
3355

X
X
X

0
0
0

X
X
X

0
0
0

3360

X

0

X

0

3365

X

0

X

0

3370

X

0

X

0

3375

X

0

X

0

3390

X

0

X

0

3395

0

0

0

0

3400

0

0

0

0

3405

0

X

0

X

3410

0

0

0

0

3415

0

0

0

0

Примітки Консолiдований звiт про рух грошових коштiв надано за прямим методом.
Керівник Наконечний О.В.
Головний
Колiушко О.В.
бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Країна"
(найменування)

за ЄДРПОУ

20842474

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

Ко
д
Стаття ря
дк
а

Належить власникам материнської компанії
нерозпо
ділений
Неконтро
капіт додат резер
неопла вилуч
Раз
зареєстр
прибуто
ал у ковий вний
чений ений всь льована ом
ований
к
дооці капіта капіт
капіта капіт ого частка
капітал
(непокр
нках
л
ал
л
ал
итий
збиток)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
Залишок
на
400
84985
початок 0
року
Коригув
ання:
400
0
Зміна
5
облікової
політики
Виправле
401
ння
0
0
помилок
Інші
409
0
зміни
0
Скориго
ваний
залишок 409
84985
5
на
початок
року
Чистий
прибуток
(збиток) 410
0
за
0
звітний
період
Інший
сукупний
411
дохід за
0
0
звітний
період
Дооцінка
(уцінка)
411
0
необорот
1
них
активів

0

0

-164

4173

0

0

910
2

0

980
96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4173

-164

0

0

910
2

0

980
96

0

0

0

6803

0

0

0

0

680
3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансов 411
0
их
2
інструмен
тів
Накопиче
411
ні курсові
0
3
різниці
Частка
іншого
сукупног
о доходу
411
асоційова
0
4
них і
спільних
підприєм
ств
Інший
411
сукупний
0
6
дохід
Розподіл
прибутку
:
Виплати 420
0
власника 0
м
(дивіденд
и)
Спрямува
ння
прибутку
420
до
0
5
зареєстро
ваного
капіталу
Відрахува
ння до
421
резервног
0
0
о
капіталу
Сума
чистого
прибутку,
належна
421
до
0
бюджету 5
відповідн
о до
законодав
ства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2225 -2225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума
чистого
прибутку
на
створенн 422
0
я
0
спеціальн
их
(цільових
) фондів
Сума
чистого
прибутку
на
422
0
матеріаль 5
не
заохочен
ня
Внески
учасникі
424
в:
0
Внески 0
до
капіталу
Погашен
ня
424
0
заборгова
5
ності з
капіталу
Вилучен
ня
капіталу: 426
0
0
Викуп
акцій
(часток)
Перепрод
аж
426
викуплен
0
5
их акцій
(часток)
Анулюва
ння
427
викуплен
0
0
их акцій
(часток)
Вилученн
427
я частки в
0
5
капіталі
Зменшен 428
0
ня
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

номіналь
ної
вартості
акцій
Інші
429
зміни в
0
0
капіталі
Придбанн
я
(продаж)
неконтро
льованої 429
0
частки в 1
дочірньо
му
підприєм
стві
Разом
429
0
змін у
5
капіталі
Залишок
430
84985
на кінець
0
року

0

0

182

0

0

0

472
0
9

491
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2225

4760

0

0

472
9

0

117
14

0

0

6398

4596

0

0

138
31

0

109
810

Примітки д/н
Керівник Наконечний О.В.
Головний
Колiушко О.В.
бухгалтер

Річна фінансова звітність емітента
КОДИ
Дата(рік, місяць, 2015 | 01 |
число)
01
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова
за ЄДРПОУ
компанiя "Країна"
за КОАТУУ

Територія
Організаційноправова форма
господарювання
Вид економічної Інші види страхування, крім страхування
діяльності
життя
Середня
кількість
312
працівників
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса
04176, м. Київ, вул. Електрикiв, буд. 29А
Складено (зробити позначку "v" у відповідній

20842474
8038500000

за КОПФГ

20842474

за КВЕД

65.12

клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського
обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість:
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська
заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих
страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

2

3

На дату
переходу на
На кінець
міжнародні
звітного
стандарти
періоду
фінансової
звітності
4
5

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

785
2182
1397
0
1338
7198
5860
0
0
0
0
0
0

433
2182
1749
0
1332
7248
5916
0
0
0
0
0
0

1464
2157
693
0
2490
7106
4616
0
0
0
0
0
0

1030

17703

17705

17719

1035

0

0

0

1040

0

0

0

1045
1050
1060

110
0
7679

180
0
6313

27
0
10483

1065

6301

7087

4706

1090
1095

0
33916

0
33050

0
36889

Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових
резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних
виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані
для продажу, та групи вибуття
Баланс

Пасив

I. Власний капітал

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

283
0
0
0
0
0
0
0

268
0
0
0
0
0
0
367

380
0
0
0
0
0
0
0

1125

16731

7571

18011

1130

1620

2121

1191

1135
1136
1140
1145

386
367
598
5085

239
215
1734
0

0
0
563
1737

1155

1380

1438

1677

1160
1165
1166
1167
1170

66106
58946
3
58943
0

95966
58302
3
58299
0

30092
48551
2
48549
20

1180

44258

13452

6820

1181

0

0

0

1182

43948

13044

6703

1183
1184
1190
1195

310
0
0
195393

408
0
0
181091

117
0
0
109042

1200

0

0

0

1300

229309

214141

145931

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На дату
переходу на
На кінець
міжнародні
звітного
стандарти
періоду
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
Внески до незареєстрованого
1401
статутного капіталу
Капітал у дооцінках
1405
Додатковий капітал
1410
Емісійний дохід
1411
Накопичені курсові різниці
1412
Резервний капітал
1415
Нерозподілений прибуток (непокритий
1420
збиток)
Неоплачений капітал
1425
Вилучений капітал
1430
Інші резерви
1435
1495
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
Пенсійні зобов’язання
1505
Довгострокові кредити банків
1510
Інші довгострокові зобов’язання
1515
Довгострокові забезпечення
1520
Довгострокові забезпечення витрат
1521
персоналу
Цільове фінансування
1525
Благодійна допомога
1526
Страхові резерви, у тому числі:
1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на
1531
початок звітного періоду)
резерв збитків або резерв належних
1532
виплат; (на початок звітного періоду)
резерв незароблених премій; (на
1533
початок звітного періоду)
інші страхові резерви; (на початок
1534
звітного періоду)
Інвестиційні контракти;
1535
Призовий фонд
1540
Резерв на виплату джек-поту
1545
1595
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
Векселі видані
1605
Поточна кредиторська заборгованість:
1610
за довгостроковими зобов’язаннями
за товари, роботи, послуги
1615
за розрахунками з бюджетом
1620

84985

84985

32482

0

0

0

0
0
0
0
4173

0
0
0
0
6398

0
0
0
0
2928

2225

7742

-300

(0)
(0)
9102
100485

(0)
(0)
13831
112956

(0)
(0)
1892
37002

0
0
0
0
580

0
0
0
0
894

0
0
0
0
493

580

894

493

0
0
124258

0
0
86812

0
0
53315

0

0

0

75978

47867

13420

48280

38945

39895

0

0

0

0
0
0
124838

0
0
0
87706

0
0
0
53808

0
0

0
0

0
0

0

53

0

121
0

66
4

744
892

за у тому числі з податку на прибуток
за розрахунками зі страхування
за розрахунками з оплати праці
за одержаними авансами
за розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від
перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з
необоротними активами,
утримуваними для продажу, та
групами вибуття
V. Чиста вартість активів
недержавного пенсійного фонду
Баланс

1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665

0
21
150
559
0
1470
282
0
0

0
29
180
844
0
1238
8085
0
0

0
97
201
0
0
11162
807
0
0

1670

0

0

0

1690
1695

1383
3986

2980
13479

41218
55121

1700

0

0

0

1800

0

0

0

1900

229309

214141

145931

Примітки д/н
Керівник Наконечний О.В.
Головний
Колiушко О.В.
бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць, 2015 | 01
число)
| 01
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова
за ЄДРПОУ
компанiя "Країна"
(найменування)

20842474

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

Код
рядка
2000

За звітний
період
117508

За аналогічний
період
попереднього
року
131275

Чисті зароблені страхові премії
2010
Премії підписані, валова сума
2011
Премії, передані у перестрахування
2012
Зміна резерву незароблених премій, валова
2013
сума
Зміна частки перестраховиків у резерві
2014
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції
2050
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими
2070
виплатами
Валовий: прибуток
2090
Валовий: збиток
2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах
2105
довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових
2110
резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших
2112
страхових резервах
Інші операційні доходи
2120
Дохід від зміни вартості активів, які
2121
оцінюються за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних
2122
активів і сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених
2130
від оподаткування
Адміністративні витрати
2130
Витрати на збут
2150
Інші операційні витрати
2180
Витрат від зміни вартості активів, які
2181
оцінюються за справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних
2182
активів і сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної
2190
діяльності: прибуток
Фінансовий результат від операційної
2195
діяльності: збиток
Дохід від участі в капіталі
2200
Інші фінансові доходи
2220
Інші доходи
2240
Дохід від благодійної допомоги
2241
Фінансові витрати
2250
Втрати від участі в капіталі
2255
Інші витрати
2270

117508
110961
2886

131275
139379
4785

-9335

1661

98

-1658

( 24905 )

( 24600 )

94711

50123

0
( 2108 )

56552
(0)

0

0

-7522

-18634

23382

-62433

-30904

43799

42968

3330

0

0

0

0

(0)

(0)

( 4129 )
( 26250 )
( 2847 )

( 4910 )
( 29312 )
( 1910 )

0

0

0

0

112

5116

(0)

(0)

0
2975
84872
0
(0)
(0)
( 75967 )

0
1370
75164
0
(0)
(0)
( 75035 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
Фінансовий результат до оподаткування:
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат: прибуток
Чистий фінансовий результат: збиток

2275

0

0

2290

11992

6615

2295

(0)

(0)

2300

4250

4390

2305

0

0

2350
2355

7742
(0)

2225
(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

2400
2405
2410

0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
0
0
0

2415

0

0

2445
2450

0
0

0
0

2455

0

0

2460

0

0

2465

7742

2225

Код
рядка

Стаття
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та
2460)

За звітний
період

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати
2500
Витрати на оплату праці
2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація
2515
Інші операційні витрати
2520
Разом
2550

1199
6997
2532
693
21805
33226

1590
8583
3104
988
21867
36132

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість
простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на

2600

65880000

65880000

2605

0

0

2610

0.11752

0.03377

2615

0

0

одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки д/н
Керівник Наконенчий О.В.
Головний
Колiушко О.В.
бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Країна"
(найменування)

за ЄДРПОУ

20842474

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік

Стаття

Код
рядка

1
2
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000
Повернення податків і зборів
3005
у тому числі податку на додану вартість
3006
Цільового фінансування
3010
Надходження від отримання субсидій,
3011
дотацій
Надходження авансів від покупців і
3015
замовників
Надходження від повернення авансів
3020
Надходження від відсотків за залишками
3025
коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
3035
(штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
3040
Надходження від отримання роялті,
3045
авторських винагород
Надходження від страхових премій
3050
Надходження фінансових установ від
3055
повернення позик
Інші надходження
3095

За звітний
період
3

За аналогічний
період
попереднього
року
4

0
0
0
0

11
0
0
0

0

0

0

0

0

0

10

2

0

0

2

3

0

0

110612

133472

0

0

40040

3801

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
( 19396 )
Праці
3105
( 5588 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 2710 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 5255 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку
3116
( 4155 )
на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку
3117
(0)
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
3118
( 1100 )
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
3135
(0)
Витрачання на оплату повернення
3140
(0)
авансів/td>
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
(0)
Витрачання на оплату зобов’язань за
3150
( 85078 )
страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
3155
(0)
позик
Інші витрачання
3190
( 20044 )
Чистий рух коштів від операційної
3195
12593
діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200
47084
фінансових інвестицій
необоротних активів
3205
0
Надходження від отриманих:
3215
1643
відсотків
дивідендів
3220
0
Надходження від деривативів
3225
0
Надходження від погашення позик
3230
0
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
3235
0
одиниці
Інші надходження
3250
0
Витрачання на придбання:
3255
( 70836 )
фінансових інвестицій
необоротних активів
3260
(0)
Виплати за деривативами
3270
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
3280
(0)
одиниці
Інші платежі
3290
(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної
3295
-22109
діяльності

( 24451 )
( 7028 )
( 3326 )
( 7128 )
( 5844 )
(0)
( 1284 )
(0)
(0)
( 407 )
( 48116 )
(0)
( 27018 )
19815

124990
0
1418
0
0
0
0
0
( 145327 )
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
-18919

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
3300
Власного капіталу
Отримання позик
3305
Надходження від продажу частки в
3310
дочірньому підприємстві
Інші надходження
3340
Витрачання на:
3345
Викуп власних акцій
Погашення позик
3350
Сплату дивідендів
3355
Витрачання на сплату відсотків
3360
Витрачання на сплату заборгованості з
3365
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в
3370
дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
3375
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
Чистий рух коштів від фінансової
3395
діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний
3400
період
Залишок коштів на початок року
3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок
3410
коштів
Залишок коштів на кінець року
3415

0

0

0

0

0

0

24735

19628

(0)

(0)

0
(0)
(0)

0
(0)
(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

( 18433 )

( 22492 )

6302

-2864

-3214

-1968

58946

60886

2570

28

58302

58946

Примітки д/н
Керівник Наконечний О.В.
Головний
Колiушко О.В.
бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Країна"
(найменування)

за ЄДРПОУ

20842474

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2014 рік

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження видаток
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від
звичайної діяльності до 3500
0
0
оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних 3505
0
X
активів
збільшення (зменшення)
3510
0
0
забезпечень
збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових 3515
0
0
різниць
збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності
3520
0
0
та інших негрошових
операцій
Прибуток (збиток) від
3521
0
0
участі в капіталі
Зміна вартості активів, які
оцінюються за
0
0
справедливою вартістю, 3522
та дохід (витрати) від
первісного визнання
Збиток (прибуток) від
реалізації необоротних
3523
0
0
активів, утримуваних для
продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від
реалізації фінансових
3524
0
0
інвестицій
Зменшення (відновлення)
корисності необоротних 3526
0
0
активів
Фінансові витрати
3540
X
0
Зменшення (збільшення)
3550
0
0
оборотних активів
Збільшення (зменшення)
3551
0
0
запасів
Збільшення (зменшення)
поточних біологічних
3552
0
0
активів
Збільшення (зменшення)
дебіторської
3553
0
0
заборгованості за
продукцію, товари,
роботи, послуги

надходження
5

видаток
6

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення (збільшення)
іншої поточної
3554
0
0
дебіторської
заборгованості
Зменшення (збільшення)
3556
0
0
витрат майбутніх періодів
Зменшення (збільшення)
3557
0
0
інших оборотних активів
Збільшення (зменшення)
3560
0
0
поточних зобов'язань
Грошові кошти від
3570
0
0
операційної діяльності
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
3561
0
0
заборгованості за товари,
роботи, послуги
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
3562
0
0
розрахунками з
бюджетом
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
3563
0
0
розрахунками зі
страхування
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
3564
0
0
розрахунками з оплати
праці
Збільшення (зменшення)
3566
0
0
доходів майбутніх
періодів
Збільшення (зменшення)
інших поточних
3567
0
0
зобов’язань
Сплачений податок на
3580
X
0
прибуток
Сплачені відсотки
3585
X
0
Чистий рух коштів від
3195
0
0
операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від
реалізації:
3200
0
X
фінансових інвестицій
необоротних активів
3205
0
X
Надходження від
3215
0
X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

X

0
0

0

0

X

0
0

X
X

отриманих:
відсотків
дивідендів
3220
0
X
Надходження від
3225
0
X
деривативів
Надходження від
3230
0
X
погашення позик
Надходження від вибуття
дочірнього підприємства
3235
0
X
та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
3250
0
X
Витрачання на
придбання:
3255
X
0
фінансових інвестицій
необоротних активів
3260
X
0
Виплати за деривативами 3270
X
0
Витрачання на надання
3275
X
0
позик
Витрачання на придбання
дочірнього підприємства
3280
X
0
та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
3290
X
0
Чистий рух коштів від
3295
0
інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
3300
0
X
Власного капіталу
Отримання позик
3305
0
X
Надходження від
продажу частки в
3310
0
X
дочірньому підприємстві
Інші надходження
3340
0
X
Витрачання на:
3345
X
0
Викуп власних акцій
Погашення позик
3350
X
0
Сплату дивідендів
3355
X
0
Витрачання на сплату
3360
X
0
відсотків
Витрачання на сплату
заборгованості з
3365
X
0
фінансової оренди
Витрачання на придбання
частки в дочірньому
3370
X
0
підприємстві
Витрачання на виплати
3375
X
0

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

X

(0)

X
X

0
0

X

0

X

0

X

0

0

0

0

0

X

0

X

0

X

0

X

X

0

X
X

0
0

X

0

X

0

X

0

X

0

неконтрольованим
часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від
фінансової діяльності
Чистий рух грошових
коштів за звітний період
Залишок коштів на
початок року
Вплив зміни валютних
курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець
року

3390

X

0

X

0

3395

0

0

0

0

3400

0

0

0

0

3405

0

X

0

X

3410

0

0

0

0

3415

0

0

0

0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв надано за прямим методом.
Керівник Наконечний О.В.
Головний
Колiушко О.В.
бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Країна"
(найменування)

за ЄДРПОУ

20842474

Звіт про власний капітал
за 2014 рік

Стаття

Нерозподі
Капіта
Резерв
Вилуче
Код Зареєстро
Додатк
лений Неоплач
лу
ний
ний Всь
ряд ваний
овий
прибуток
ений
дооцін
капіта
капіта ого
ка капітал
капітал
(непокрит капітал
ках
л
л
ий збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
Залишок
400
на початок
84985
0
року
Коригуван
ня:
400
Зміна
0
5
облікової
політики
Виправленн 401
0
я помилок 0

0

0

4173

2225

0

0

1004
85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни
Скоригова
ний
залишок
на початок
року
Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний
період
Інший
сукупний
дохід за
звітний
період
Дооцінка
(уцінка)
необоротни
х активів
Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструменті
в
Накопичені
курсові
різниці
Частка
іншого
сукупного
доходу
асоційован
их і
спільних
підприємст
в
Інший
сукупний
дохід
Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)
Спрямуван
ня
прибутку
до

409
0
0

0

0

0

0

0

0

0

409
5

84985

0

0

4173

2225

0

0

1004
85

410
0

0

0

0

0

7742

0

0

7742

411
0

0

0

0

0

0

0

0

0

411
0
1

0

0

0

0

0

0

0

411
0
2

0

0

0

0

0

0

0

411
0
3

0

0

0

0

0

0

0

411
0
4

0

0

0

0

0

0

0

411
0
6

0

0

0

0

0

0

0

420
0
0

0

0

0

0

0

0

0

420
0
5

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрова
ного
капіталу
Відрахуван
ня до
421
резервного 0
капіталу
Сума
чистого
прибутку,
належна до
421
бюджету
5
відповідно
до
законодавст
ва
Сума
чистого
прибутку
на
422
створення 0
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума
чистого
прибутку 422
на
5
матеріальне
заохочення
Внески
учасників: 424
Внески до 0
капіталу
Погашення
заборговано 424
сті з
5
капіталу
Вилучення
капіталу:
426
Викуп
0
акцій
(часток)
Перепрода
ж
426
викуплених
5
акцій
(часток)
Анулюванн 427
я
0

0

0

0

2225

-2225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

викуплених
акцій
(часток)
Вилучення
427
частки в
5
капіталі
Зменшення
номінальної 428
вартості
0
акцій
Інші зміни 429
в капіталі 0
Придбання
(продаж)
неконтроль
ованої
429
частки в
1
дочірньому
підприємст
ві
Разом змін 429
у капіталі
5
Залишок
430
на кінець
0
року

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4729

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2225

5517

0

0

1247
1

84985

0

0

6398

7742

0

0

1129
56

Примітки д/н
Керівник Наконечний О.В.
Головний
Колiушко О.В.
бухгалтер

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до
міжнародних стандартів фінансової звітності
Примiтки до окремої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2014р.
1. Iнформацiя про компанiю
Публiчне акцiонерне товариство «КРАЇНА» (надалi – «Товариство») зареєстровано 08
серпня 1994 року вiдповiдно до чинного законодавства України. Юридична адреса
Товариства: вул. Електрикiв, 29А, м. Київ, 04176. Товариство є правонаступником
Спiльного українсько-росiйського акцiонерного товариства вiдкритого типу «Страховий
альянс «Меркурiй-М».
Предметом дiяльностi Товариства є проведення страхування, перестрахування i
здiйснення фiнансової дiяльностi, пов`язаної з формуванням, розмiщенням страхових
резервiв та їх управлiнням. ПАТ «СК «Країна» здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до
отриманих лiцензiй Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг.
Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв Товариства складає 312 чоловiк.
2. Облiкова полiтика
Основнi аспекти облiкової полiтики, якi застосовувались у процесi пiдготовки цiєї

фiнансової звiтностi, наведено нижче.
2.1 Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
На виконання вимог ст. 12 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi», фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2014 р., була
пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), якi
опублiкованi на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. Дата переходу на МСФЗ
є 01 сiчня 2012 року.
Облiкова полiтика складена для розкриття принципiв, основ, домовленостей, правил та
методик, яких дотримується Товариство, при складаннi та поданнi фiнансових звiтiв.
Облiкова полiтика застосовується з урахуванням принципу послiдовностi, що передбачає
постiйне (iз року в рiк) застосування прийнятої стабiльної облiкової полiтики. Помилки
попереднього перiоду виправляються шляхом ретроспективного перерахунку.
Дана фiнансова звiтнiсть базується на таких принципах: правдивостi подання,
переважання сутностi над формою, нейтральностi, обачностi, надiйностi та повноти,
можливостi перевiрки, допущення безперервностi дiяльностi пiдприємства, зрозумiлостi
та доречностi звiтної iнформацiї, своєчаснiсть подання, єдиного грошового вимiрника.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена у тисячах гривень - нацiональнiй валютi
України.
2.2 Суттєвi положення облiкової полiтики
Облiк iнвестицiй у дочiрнi, спiльно контрольованi та асоцiйованi пiдприємства в окремiй
фiнансовiй звiтностi
При складаннi окремої фiнансової звiтностi Товариство облiковує iнвестицiї у дочiрнi i в
асоцiйованi пiдприємства за собiвартiстю вiдповiдно до параграфа 10а) МСБО 27 «Окрема
фiнансова звiтнiсть» та МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть».
Суб'єкт господарювання визнає дивiденди, отриманi вiд дочiрнього, спiльно
контрольованого або асоцiйованого пiдприємства в складi прибутку чи збитку у своїй
окремiй фiнансовiй звiтностi, коли встановлено його право отримати дивiденди.
Доходи
Доходи вiд страхової дiяльностi та вiд перестрахування облiковуються у вiдповiдностi до
МСФЗ 4 «Страховi контракти».
До складу доходiв вiд реалiзацiї страхових послуг включаються:
- заробленi страховi премiї, в частинi сум страхових платежiв, що вiдповiдають страховим
ризикам, що минули цiлком або частково на звiтну дату;
- комiсiйна винагорода за договорами, переданими в перестрахування;
- комiсiйна винагорода за надання послуг для iнших страховикiв (посередницька
дiяльнiсть щодо укладання договорiв страхування iнших страховикiв, послуги щодо
врегулювання страхових подiй за договорами страхування iнших страховикiв);
- частки страхових сум i страхових вiдшкодувань, сплаченi перестраховиками;
- суми, належнi до отримання за правом вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiяний
збиток;
- повернутi суми з централiзованих страхових резервних фондiв;
- результат змiни резервiв, iнших, нiж РНЗП.
Облiк доходiв (страховi платежi, зароблена премiя) ведеться окремо за прямими
укладеними договорами страхування та за прийнятими в перестрахування. Аналiтичний
облiк страхових платежiв здiйснювати за правилами страхування Компанiї та
страхувальниками в розрiзi дирекцiй.
Порядок вiдображення в облiку доходiв звiтного перiоду за укладеними договорами
страхування залежить вiд визначених договором страхування умов, набрання чинностi та
сплати страхувальником страхових платежiв.
Тарифи, зазначенi в договорi страхування в цiлях бухгалтерського облiку вважаються
справедливими. Всi страховi продукти Компанiї, якi перелiченi в Законi України «Про
страхування» та на якi Компанiя має лiцензiю, вважаються ризиковими договорами

страхування.
Iншi доходи Компанiї облiковуються у вiдповiдностi до МСФО 18 «Дохiд».
Iншi доходи визнаються за справедливою вартiстю за датою складення акта або iншого
документа, оформленого вiдповiдно до вимог чинного законодавства, який пiдтверджує
виконання робiт або надання послуг.
Перерахунок iноземних валют
Операцiйна валюта та валюта представлення звiтностi
Об’єкти, включенi до фiнансової звiтностi Товариства, вимiрюються з використанням
валюти первинного економiчного середовища, у якому функцiонує компанiя ("операцiйна
валюта"). Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, яка є операцiйною валютою та
валютою представлення звiтностi Товариства.
Операцiї та баланси
Операцiї в iноземних валютах перераховуються в операцiйну валюту за курсами обмiну
валют, якi є домiнуючими на дати вчинення операцiй. Прибутки та збитки в iноземних
валютах, що виникли внаслiдок виконання таких операцiй, а також в результатi
перерахунку вартостi грошових активiв та пасивiв, номiнованих в iноземних валютах, за
курсами обмiну валют, що склалися наприкiнцi року (промiжного перiоду),
вiдображаються як прибутки чи збитки. Перерахунок рiзницi з фiнансових активiв,
наявних для продажу, вiдображається в iншому сукупному прибутку, i далi включається
до ринкової вартостi резерву в капiталi.
Оподаткування
Поточний податок на прибуток розраховується вiдповiдно до законодавства за ставками з
податку на прибуток, якi дiяли станом на звiтну дату.
Витрати Товариства визнаються i нараховуються вiдповiдно до вимог ст. 138 та ст.156 р.
III Податкового кодексу України. Витрати визнаються на пiдставi первинних документiв,
що пiдтверджують факт здiйснення витрат.
Вiдкладений податок з отриманих авансiв за договорами страхування розраховується за
ставкою 3%, з iнших авансiв за ставкою вiдповiдно до законодавства .
Основнi засоби
Облiк основних засобiв ведеться у вiдповiдностi до МСФО 16 «Основнi засоби».
Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного
використання (експлуатацiї) бiльше року та якщо його утримують для надання послуг, для
здавання в оренду або для адмiнiстративних цiлей. Вартiсне обмеження не застосовується.
Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, зараховується на
баланс пiдприємства за собiвартiстю.
Наступна оцiнка основних засобiв здiйснюється за iсторичною вартiстю у вiдповiдностi до
моделi собiвартостi МСФО 16 «Основнi засоби».
Амортизацiю активу починають з моменту, коли вiн стає придатним для використання,
тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн
придатний до експлуатацiї, тобто с дати акту введення в експлуатацiю основних засобiв.
Амортизацiю окремого об'єкта основних засобiв для бухгалтерського облiку
розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Нематерiальнi активи
Визнання, оцiнка i облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до МСФО
38 «Нематерiальнi активи».
На балансi облiковуються iдентифiкованi нематерiальнi активи. Нематерiальними
активами визнаються контрольованi активи, вiд використання яких мають надходити
економiчнi вигоди та якi можливо достовiрно оцiнити.
По нематерiальних активах, якi не вiдповiдають критерiям визнання, витрати визнаються
у витратах поточного перiоду.
Нематерiальний актив первiсно оцiнюється вiдповiдно до моделi собiвартостi. Пiсля
первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається у вiдповiдностi до моделi

собiвартостi, тобто вiдображається за собiвартiстю за вирахуванням амортизацiї та збиткiв
вiд зменшення корисностi. Амортизацiя окремого об'єкта нематерiальних активiв
розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Безстроковi нематерiальнi
активи (наприклад, лiцензiї) вважаються неамортизованими активам та по таким об'єктам
нарахування зносу не проводиться.
Зменшення корисностi активiв
У вiдповiдностi до МСФО 36 «Зменшення корисностi активiв» проводиться нарахування
резерву збиткiв вiд зменшення корисностi активiв. По основних засобах та нематерiальних
активах проводиться тест на зменшення корисностi активiв. По активах, що мають ознаки
зменшення корисностi, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування такого активу.
Облiк запасiв
Запаси товарно-матерiальних цiнностей Товариства визнаються, оцiнюються i
облiковуються згiдно з МСФО 2 «Запаси». Одиницею запасiв є кожне найменування
цiнностей, яке оприбутковується за цiною придбання.
Оцiнка запасiв при їx вибуттi здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi
вiдповiдної одиницi запасiв.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Компанiї визнаються, оцiнюються i облiковуються
згiдно з МСФО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть», МСФО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi
пiдприємства».
Фiнансовi iнструменти (фiнансовi активи)
Фiнансовi iнструменти Товариством визнаються, оцiнюються i облiковуються згiдно з
МСФО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання», МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти:
визнання та оцiнка», МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї».
Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи з метою облiку за такими категорiями:
1. Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через фiнансовий
результат (придбанi або створенi в основному з метою продажу або перепродажу в
близькому майбутньому)
2. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення (якщо компанiя має намiр утримувати
їх до погашення);
3. Позики та дебiторська заборгованiсть;
4. Фiнансовi iнструменти наявнi для продажу (всi, що не ввiйшли в iншi групи).
Вiднесення фiнансових iнвестицiй до певної категорiї вiдбувається в момент здiйснення
iнвестицiї та пiд час регулярного перегляду вiдповiдностi iнвестицiй поставленим цiлям.
Дольовi цiннi папери (акцiї) вiдносяться до першої категорiї фiнансових активiв. Первiсно
оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Подальше
визнання на дату балансу здiйснюється за справедливою вартiстю. Перехiд в iншi
категорiї не допускається. Прибуток або збиток вiд переоцiнки при визначеннi
справедливої вартостi вiдображається у формi «Звiт про сукупнi прибутки та збитки за
звiтний перiод». Сума збiльшення або зменшення балансової вартостi фiнансових
iнвестицiй на дату балансу вiдображається у складi iнших доходiв або iнших витрат.
Цiннi папери до погашення (облiгацiї, векселi) вiдносяться до другої категорiї фiнансових
активiв та облiковуються за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням ефективної
ставки вiдсотка. Амортизацiя вiдображається в формi «Звiт про сукупнi прибутки та
збитки за звiтний перiод».
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть вiдноситься до третьої категорiї фiнансових активiв. Сумнiвна
заборгованiсть не вважається фiнансовим активом.
Дебiторська заборгованiсть вiд страхувальникiв
При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть по страхуванню оцiнюється за
первiсною вартiстю. Подальше визнання - в балансi дебiторська заборгованiсть визнається
за мiнусом резерву з сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi. Резерв розраховується

множенням суми дебiторської заборгованостi на коефiцiєнт сумнiвностi. Коефiцiєнт
сумнiвностi визначається вiдношенням середньої питомої ваги списаної впродовж перiоду
дебiторської заборгованостi до суми дебiторської заборгованостi на початок вiдповiдного
перiоду за попереднi 3 - 5 рокiв.
Безнадiйною заборгованiстю вважається заборгованiсть за договорами, по якiм минув
строк позивної давностi, або по термiн дiї яких закiнчився. Безнадiйна заборгованiсть
списується з балансу на витрати поточного перiоду.
Якщо умовами договору передбачено страхування не за календарними планами, а в
розстрочку – то враховуючи порiг суттєвостi, дебiторська заборгованiсть за такими
договорами не дисконтується.
В фiнансовiй звiтностi до складу дебiторської заборгованостi по страхуванню вiдноситься
дебiторська заборгованiсть по перестрахуванню та по комiсiйнiй винагородi.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи , послуги та iнша
При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи,
послуги оцiнюється за первiсною вартiстю. В балансi дебiторська заборгованiсть за
роботи, товари та послуги визнається з урахуванням резерву сумнiвних боргiв .
Нарахування резерву сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi iншiй проводиться
методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу
платоспроможностi окремих дебiторiв.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти у балансi включають грошовi кошти в банках та у касi.
Аквiзицiйнi витрати вiдстроченi
Аквiзицiйнi витрати - це нарахована винагорода страховим посередникам (брокерам,
страховим агентам) за роботу, пов’язану з пiдготовкою та укладанням договорiв
страхування, включаючи консультування та iнформацiйнi послуги.
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати - обсяг аквiзицiйних витрат, що мали мiсце протягом
поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до доходiв наступних звiтних
перiодiв (заробленої премiї).
Вiднесення аквiзицiйних витрат до складу вiдстрочених вiдбувається у вiдповiдностi до
розрахунку незаробленої страхової премiї на будь-яку звiтну дату.
Зобов'язання
Зобов'язання довгостроковi (непоточнi) та поточнi вiдображаються у балансi окремо.
Страховi зобов'язання (страховi резерви)
Вимогами МСФЗ 4 «Страховi контакти» передбачено надання iнформацiї про страховi
зобов'язання (страховi резерви), але не мiстить методики їх створення.
Для забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування Товариством
створюються такi технiчнi резерви:
резерв незароблених премiй;
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв;
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi;
резерв коливань збитковостi.
Величину резервiв незароблених премiй за всiма видами методом "1/365" ("pro rata
temporis") на будь-яку дату та визначається як сумарна величина незароблених страхових
премiй за кожним договором. Незароблена страхова премiя визначається за кожним
договором як добуток частки надходжень суми 80 вiдсоткiв страхового платежу
(страхової премiї, страхового внеску) та результату, отриманого вiд дiлення строку дiї
договору, який ще не минув на дату розрахунку (у днях), на весь строк дiї договору (у
днях).
Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв за видом страхування,
визначається за кожною неврегульованою претензiєю. При цьому до суми резерву
заявлених, але не виплачених збиткiв, додаються витрати на врегулювання збиткiв в сумi
3%.

Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi здiйснюється за кожним видом
страхування окремо методом фiксованого вiдсотка у розмiрi 10 вiдсоткiв вiд заробленої
страхової премiї з попереднiх чотирьох кварталiв, якi передують звiтнiй датi.
Розрахунок резерву коливань збитковостi здiйснюється згiдно з пунктом 6 «Правил
формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими нiж
страхування життя», затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання
ринкiв фiнансових послуг України вiд 17.12.2004 року №3104 за договорами
обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв.
МСФЗ 4 визначено, що страховик не повинен визнавати як зобов'язання будь-якi резерви
щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за
страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду (такi як резерв
катастроф та коливань збитковостi) (параграф 14 а) МСФЗ 4). Крiм того даним
параграфом передбачено необхiднiсть проведення перевiрки адекватностi зобов'язань.
На кiнець кожного звiтного перiоду проводиться оцiнка адекватностi своїх визнаних
страхових зобов'язань, використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових
потокiв за своїми страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що балансова
вартiсть страхових зобов'язань є неадекватною в контекстi очiкуваних майбутнiх
грошових потокiв, тодi нестачу необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та
збитки.
Для оцiнки адекватнiсть зобов'язань фахiвцями управлiння страхової аналiтики
проводиться LAT-тест «всё в одному», який порiвнює суму технiчних резервiв,
вiдображених у звiтностi та суму резерву збиткiв очiкуваних виплат за прийнятою
вiдповiдальнiстю, майбутнiх прогнозованих витрат на дiючi полiси, вiдкладену аквiзицiю.
Забезпечення вiдпусток працiвникiв
Щомiсячно проводиться нарахування резерву вiдпусток множенням нарахованої за мiсяць
заробiтної плати на коефiцiєнт резервування. Розрахунок коефiцiєнта резервування
здiйснюється на початку року, як спiввiдношення планової суми вiдпускних з
нарахуваннями до загального рiчного планового фонду оплати працi з нарахуваннями.
2.3 Стандарти, що були випущенi, але ще не набрали чинностi
Нижче наводяться стандарти, що були оприлюдненi, але ще не набрали чинностi на дату
випуску фiнансової звiтностi. Нижче наведенi стандарти Товариством передбачаються
застосовувати з дати їх набрання чинностi.
МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання»
МСФЗ (IFRS) 14, призначений для пiдвищення спiвставностi фiнансової звiтностi
суб'єктiв господарювання, дiяльнiсть яких пiдлягає тарифному регулюванню. Стандарт
застосовується, якщо його перша рiчна фiнансова звiтнiсть за МСФЗ готується для
перiоду, який починається з 1 сiчня 2016 р. або пiзнiше. МСФЗ (IFRS) 14 не спричинить
змiн на облiкову полiтику даного суб'єкта господарювання.
3. Примiтки
3.1 Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Вiдображається зароблена премiя звiтного перiоду за дiючими договорам страхування, як
розрахункова величина, а саме: сума страхових платежiв за договорами, якi вступили в
дiю в звiтному перiодi, мiнус повернення за договорами, якi розгорнутi в звiтному перiодi,
мiнус страховi платежi, якi переданi в перестрахування та результат (+/-) вiд змiни
резервiв незароблених премiй та РНЗП перестраховикiв.
тис.грн.
2014 р. 2013 р.
Дохiд вiд страхової дiяльностi (зароблена премiя звiтного перiоду по дiючим договорам

страхування) 117508 131 275
3.2 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
До собiвартостi послуг вiдноситься: страховi вiдшкодування, лiквiдацiйнi витрати, тобто
витрати, якi пов`язанi з врегулюванням страхових випадкiв (судовi, асистанськi, експертнi
послуги). Також вiдносяться матерiальнi витрати, орендна плата та витрати по утриманню
примiщень, послуги зв'язку та iншi витрати понесенi персоналом, який пов'язаний з
врегулюванням страхових випадкiв.
тис.грн.
2014 р. 2013 р.
Страховi вiдшкодування 94711 50 123
Iншi витрати собiвартостi послуг iз страхування 24905 24 600
3.3 Адмiнiстративнi витрати
Вiдображаються витрати на адмiнiстративний персонал та iншi витрати, пов`язанi з
управлiнням та обслуговуванням Компанiї. До адмiнiстративного персоналу вiдносяться
спiвробiтники головного офiсу, якi займаються управлiнською дiяльнiстю.
тис.грн.
2014 р. 2013 р.
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 185 284
Iншi витрати на послуги стороннiх органiзацiй 305 196
Послуги банкiв 1001 1 365
Витрати на оплату працi та заохочення 1726 2135
Нарахування на ЗП (ЄСВ) 627 741
Забезпечення виплат працiвникам ( резерв вiдпусток) 285 189
3.4 Iншi операцiйнi доходи/ витрати
Iншi операцiйнi доходи
До iнших операцiйних доходiв вiдносяться доходи, пов`язанi з iншою операцiйною
страховою дiяльнiстю. Наводиться iнформацiя про загальний обсяг часток страхових
виплат i вiдшкодувань, що отримуються вiд перестраховикiв; про загальний обсяг сум, що
отримуються у результатi реалiзацiї переданого страхувальником або iншою особою, яка
одержала страхову виплату або страхове вiдшкодування, права вимоги до особи,
вiдповiдальної за заподiянi збитки та iнше.
тис.грн.
2014 р. 2013 р.
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 3 3
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 2858 89
Вiдшкодування ранiше списаних активiв 12 27
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованностi 187 33
Суми, належнi до отримання за правом вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiяний
збиток 2506 2427
Дохiд вiд надання послуг iншим страховикам 43 37
Частки страхових виплат, належнi до сплати перестраховиками 37359 242
Тантьєма - 472
Iншi операцiйнi доходи - Iншi операцiйнi витрати
В цьому роздiлi вiдображаються витрати, пов`язанi з операцiйною (страховою)
дiяльнiстю: собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв, вiдрахування на резерв
сумнiвних боргiв та списання сумнiвної та безнадiйної заборгованостi, втрати вiд

операцiйної курсової рiзницi, наданi знижки.
тис.грн.
2014 р. 2013 р.
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 4 6
Резерв сумнiвних боргiв та безнадiйнi борги 686 572
Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 755 33
Визнанi штрафи, пенi, неустойки 178 153
Iншi витрати операцiйної дiяльностi 289 287
Членськi внески до страхових бюро 420 406
Фонд попереджувальних заходiв 420 452
Знижки та пiльги страхувальникам 95 1
Результат змiни технiчних резервiв, iнших нiж РНЗП
тис.грн.
2014 р. 2013 р.
Результат змiни резерву заявлених збиткiв заявлених -28061 50 503
Результат змiни резерву незаявлених збиткiв -50 7 800
Результат змiни резерву коливань збитковостi 4729 4 130
Результат змiни резерву заявлених збиткiв перестраховика 30904 -43799
3.5 Iншi фiнансовi доходи/ витрати та коригування
Iншi фiнансовi доходи
Вiдображенi нарахованi вiдсотки по депозитним договорам та на залишки по поточним
рахункам, а також iнвестицiйний дохiд по централiзованому фонду Компанii, який
розмiщений в МТСБУ.
тис.грн.
2014 р. 2013 р.
Вiдсотки по залишках на депозитних та поточних рахунках 2975 1 370
3.6 Iншi доходи/ витрати
Iншi доходи
В цьому роздiлi вiдображається дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй, необоротних
активiв та iншi доходи.
тис.грн.
2014 р. 2013 р.
Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 49334 75 000
Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 6 65
Дооцiнка фiнансових iнвестицiй 35437 Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi 95 99
Iншi витрати
Вiдображена собiвартiсть фiнансових iнвестицiй при реалiзацiї, списання необоротних
активiв та iншi витрати.
тис.грн.
2014 р. 2013 р.
Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 49334 75 000
Уцiнка фiнансових iнвестицiй 26578 Списання необоротних активiв 26 6
Благодiйна допомога 29 29
Iншi витрати - 3.7 Податок на прибуток

Вiдображена сума нарахованих податкових зобов'язань на доходи вiд страхової дiяльностi
та вiд iншої дiяльностi.
тис.грн.
2014 р. 2013 р.
Податок на прибуток вiд страхової дiяльностi 3286 4 052
Податок на прибуток вiд iншої дiяльностi 964 338
3.8 Основнi засоби тис.грн.
Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi
основнi засоби РАЗОМ
Первiсна вартiсть та оцiнка
На 31.12.2012 3 582 1 458 1 950 367 7 357
Придбання основних засобiв 94 1 2 - 97
Вибуття 109 129 16 2 256
На 31.12.2013 3567 1330 1936 365 7198
Придбання основних засобiв 1 331 - 33 365
Вибуття 189 - 123 3 315
На 31.12.2014 3379 1661 1813 395 7248
Амортизацiя та знецiнення
На 31.12.2012 2 748 1 298 1 237 184 5 467
Амортизацiйнi вiдрахування за рiк 387 88 133 28 636
Вибуття 104 123 14 2 243
На 31.12.2013 3031 1263 1356 210 5860
Амортизацiйнi вiдрахування за рiк 189 - 124 28 341
Вибуття 184 - 98 3 285
На 31.12.2014 3036 1263 1382 235 5916
Чиста балансова вартiсть (залишкова вартiсть)
На 31.12.2012 834 160 713 183 1 890
На 31.12.2013 536 67 580 155 1338
На 31.12.2014 343 398 431 160 1332
3.9 Нематерiальнi активи тис.грн.
Програмне забезпечення Лiцензiї РАЗОМ
Первiсна вартiсть та оцiнка
На 31.12.2012 1 845 312 2 157
Придбання нематерiальнихi активiв - 25 Вибуття - - На 31.12.2013 1845 337 2182
Придбання нематерiальнихi активiв - - Вибуття - - На 31.12.2014 1845 337 2182
Амортизацiя та знецiнення
На 31.12.2012 1 045 - 1 045
Амортизацiйнi вiдрахування за рiк 352 - 352
Вибуття - На 31.12.2013 1397 - 1397
Амортизацiйнi вiдрахування за рiк 352 - Вибуття - - На 31.12.2014 1749 - 1749
Чиста балансова вартiсть (залишкова вартiсть)
На 31.12.2012 800 312 1 112
На 31.12.2013 448 337 785

На 31.12.2014 96 337 433
3.10 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
тис.грн.
На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 17 705 17 703 17 703
3.11 Вiдстроченi податковi активи
тис.грн.
На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012
Вiдстроченi податковi активи 180 110 67
3.12 Запаси тис.грн.
На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012
Запаси:
виробничi запаси 268 283 271
3.13 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
тис.грн
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги по страхуванню: На 31.12.2014 На
31.12.2013 На 31.12.2012
чиста реалiзацiйна вартiсть 7571 16731 14989
первiсна вартiсть 8522 17603 15783
резерв сумнiвних боргiв 951 872 794
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
з бюджетом 239 386 за виданими авансами 2121 1620 1794
з нарахованих доходiв 1734 598 824
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1438 1380 1250
3.14 Поточнi фiнансовi iнвестицiї тис.грн.
На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012
Поточнi фiнансовi iнвестицiї, в т.ч. 95 966 66 106 47 037
Акцiї 95 966 66 106 47 037
3.15 Грошовi кошти тис.грн.
Грошовi кошти та їх еквiваленти: На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012
Грошовi кошти 58 302 58 946 60 886
3.16 Аквiзицiйнi витрати вiдкладенi тис.грн.
На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012
Аквiзицiйнi витрати вiдкладенi 6 313 7 679 6 153
3.17 Власний капiтал
тис.грн.
Власний капiтал На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012
Статутний капiтал 84 985 84 985 84 985
Резервний капiтал 6 398 4 173 6 069
Сальдо нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 7 742 2 225 -1896
Сальдо резерв коливань збитковостi 13 831 9102 4972
3.18 Забезпечення наступних витрат i платежiв тис.грн.
Забезпечення наступних витрат i платежiв На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012

Забезпечення виплат персоналу 894 580 718
Страховi резерви, крiм РКЗ 86 812 124 258 64 294
Частка перестраховикiв у страхових резервах 13 452 44 258 2 117
3.19 Довгостроковi зобов'язання тис.грн.
Довгостроковi зобов'язання На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012
Iншi довгостроковi зобов'язання - - 3.20 Поточнi зобов'язання тис.грн.
Поточнi зобов'язання На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 66 121 11
Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв 844 559 418
Поточнi зобов'язання за страховою дiяльнiстю 8085 282 335
Поточнi зобов'язання з бюджетом 4 - 1 053
Поточнi зобов'язання зi страхування 29 21 110
Поточнi зобов'язання з оплати працi 180 150 197
Iншi поточнi зобов'язання 2980 1383 1735
3.21 Операцiї зi зв'язаними сторонами
В данiй фiнансовiй звiтностi зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливiсть
контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на приняття фiнансових та
операцiйних рiшень iншою стороною, як це визначено в МСБО 24 "Розкриття iнформацiї
щодо зв'язаних сторiн".
Рiшення про те якi сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх
юридичної форми, але i ввиходячи з характеру стосункiв зв'язаними сторiн.
Пiдприємства, в яких ПАТ «СК «Країна» володiла корпоративними правами (паями) :
Назва пiдприємства Країна реєстрацiї Вiдсоток участi в капiталi,%
Станом на 31.12.12 Станом на 31.12.2012 Станом на 31.12.2014
ПАТ « СК «Калина» Україна 98 98 98
ТОВ «Країна Асистанс» Україна 100 100 100
ТОВ «Країна Медасистанс» Україна 100 100 100
Компанiї та фiзичнi особи, що мали значний вплив на ПАТ «СК «Країна»:
Назва пiдприємства Країна реєстрацiї Вiдсоток участi в капiталi,%
Станом на 31.12.2012 Станом на 31.12.2013 Станом на 31.12.2014
ПАТ «ЗНКIФ «СОВА Україна 10,98132% 10,98132% 10,98132%
ПАТ «ЗНКIФ «ВIК» Україна 22,72543% 22,72543% 22,72543%
ПАТ «ЗНКIФ «Прайм Ессетс Кепiтал» Україна 49,996029% 49,996029% 49,996029%
Нижче наведена таблиця мiстить iнформацiю про загальну суму угод, що були укладенi з
пов'язаними сторонами:
тис.грн.
Продаж пов'язаним сторонам Придбання у пов'язаних сторiн Дебiторська заборгованiсть
пов'язаних сторiн Кредиторська заборгованiсть перед пов'язаними сторонами
Дочiрнi пiдприємства:
ПАТ « СК «Калина» на 31.12.2012 13 444 18 015 - 1 369
на 31.12.2013 2 - - 1260
на 31.12.2014 2 - - 1023
ТОВ «Країна Медасистанс» на 31.12.2012 - - - на 31.12.2013 - - - на 31.12.2014 - 35 - 30
ТОВ «Країна-Асистанс» на 31.12.2012 1 8 175 - 174

на 31.12.2013 1 2 468 - 210
на 31.12.2014 1 2185 - 185
Провiдний управлiнський персонал Компанiї на 31.12.2012 - - - на 31.12.2013 - - - на 31.12.2014 - - - Пов`язаним сторонам були наданi займи у виглядi поворотної безвiдсоткової фiнансової
допомоги:
тис.грн.
Назви пов'язаних сторiн,
яким надавались займи Проценти отриманi Заборгованiсть пов'язаних сторiн
Дочiрня компанiя
ТОВ «Країна-Асистанс» на 31.12.2012 - 3 039
на 31.12.2013 - 5085
на 31.12.2014 - Провiдний управлiнський персонал Товариства на 31.12.2012 - на 31.12.2013 - на 31.12.2014 - Iнформацiя про компенсацiї провiдному управлiнському персоналу (членам Правлiння
Компанiї) наведена нижче у таблицi у загальних сумах:
тис.грн.
Перелiк компенсацiй провiдному управлiнському персоналу 2014 р. 2013 р.
Короткостроковi виплати працiвникам 259 265
Виплати по закiнченню трудової дiяльностi - Iншi довгостроковi виплати працiвникам - Виплати при звiльненнi - Платiж на основi акцiї - 3.22 Умовнi та договiрнi зобов'язання
Згiдно з МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи», юридичне
зобов'язання може виникати внаслiдок:
а) контракту (внаслiдок його явних чи неявних умов);
б) законодавства;
в) iншої дiї закону.
В ходi звичайної дiяльностi Товариство має справи iз судовими позовами та претензiями.
Станом на дату складання фiнансової звiтностi в роботi знаходиться 104 судових справи,
по яким ПАТ «СК «Країна» виступає в якостi вiдповiдача.
Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, якщо вони
виникнуть як наслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого негативного
впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Товариства.
3.23 Цiлi та полiтика управлiння страховими ризиками
Надходження страхових платежiв за страховими контрактами в 2014 роцi в ПАТ «СК
«Країна» склали 110 961 тис. грн.
Прiоритетними видами дiяльностi Товариства є страхування наземного транспорту (33 %),
обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (39
%) та добровiльне медичне страхування (12 %).
ПАТ «СК «Країна» виконує прийняттi на себе зобов’язання в повному обсязi, про що
свiдчать виплати страхових вiдшкодувань, якi в 2014 роцi склали 94 711 тис. грн..
Кiлькiсть укладених страхових контрактiв в 2014 роцi становить 172 597
Фактичний запас платоспроможностi в Компанiї перевищує розрахунковий на 469 %.

Товариством оцiнюється страховий ризик з позицiї ймовiрностi настання страхової подiї
та кiлькiсних характеристик можливого збитку. Ризики класифiкуються за рiзними
ознаками, насамперед:
• За джерелом небезпеки
• За обсягом вiдповiдальностi Компанiї
• Специфiчнi ризики (полiтичнi, екологiчнi, транспортнi тощо)
• Об’єктивнi ризики (ризики, що пов’язанi з неконтрольованими факторами)
• Суб’єктивнi ризики (ризики, що заперечують об’єктивну реальнiсть)
При цьому для оцiнки та аналiзу ризикiв використовується, головним чином, вербальний
аналiз, коли застосовується не тiльки вiрогiднi розрахунки до певних ризикiв, що мають
достатнє статистичне спостереження, а розглядаються i тi ризики, що не мають достатньої
статистики.
В Компанiї ведеться монiторинг та здiйснюються заходи для мiнiмiзацiї ризикiв, а саме:
- Компанiя створює достатньо диверсифiкований портфель страхових продуктiв.
- Компанiя має розгалужену збутову мережу, представлену в усiх областях України.
- В випадках перевищення страхової суми за окремим об’єктом страхування понад 10%
сплаченого статутного фонду та сформованих страхових резервiв, укладаються договори
перестрахування. Перестрахування здiйснюється в українських та закордонних страхових
компанiях, репутацiя i досвiд роботи яких дозволяє бути впевненими у виконаннi
перестраховиками своїх зобов'язань, якi мають значний досвiд роботи на страховому
ринку.
- Представлення технiчних резервiв вiдповiдає «Положенню про обов'язковi критерiї та
нормативи достатностi, диверсифiкованостi та якостi активiв, якими представленi страховi
резерви з видiв страхування, iнших, нiж страхування життя».
3.24 Подiї пiсля дати балансу
На дату подання звiтностi не вiдбувалися подiї, якi б суттєво вплинули на фiнансову
результат за 2014 рiк.
До 01.04.2015 року управлiнський персонал ПАТ «СК «Країна» повинен передати на
розгляд Наглядовiй радi Товариства звiт Правлiння про результати фiнансовогосподарської дiяльностi, звiт про корпоративне управлiння, рiчний звiт за 2014 рiк, для
ухвалення рiшення рекомендувати рiчним Загальним зборам акцiонерiв затвердити
вiдповiднi звiти. Пiсля затвердження фiнансової рiчної звiтностi Акцiонерами на рiчних
Загальних зборах акцiонерiв 22 квiтня 2015 року, Товариство розкриває рiчну iнформацiю
емiтента за 2014 рiк у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР про ринок
цiнних паперiв не пiзнiше 30.04.2015 року, та подає дану рiчну iнформацiю в паперовому
виглядi i затверджену фiнансову звiтнiсть в НКЦПФР не пiзнiше 01.06.2015 року.

Голова Правлiння О.В. Наконечний
Головний бухгалтер О.В. Колiушко
Примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2014р.
1. Iнформацiя про компанiю
Публiчне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «КРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20842474)
зареєстровано 08 серпня 1994 року вiдповiдно до чинного законодавства України.
Юридична адреса Товариства: вул. Електрикiв, 29А, м. Київ, 04176. Товариство є
правонаступником Спiльного українсько-росiйського акцiонерного Групи вiдкритого типу
«Страховий альянс «Меркурiй-М».
Предметом дiяльностi ПАТ «Страхова компанiя «КРАЇНА» та її дочiрнiх пiдприємств є

проведення страхування, перестрахування i здiйснення фiнансової дiяльностi, пов`язаної з
формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням, а також надання
супутнiх допомiжних послуг у сферi фiнансового посередництва.
Група складає та представляє консолiдовану фiнансову звiтнiсть для дочiрнiх
пiдприємств: ПАТ «СК «Калина», ТОВ «Країна Асистанс» та ТОВ «Країна Медасистанс».
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв Групи складає 333 чоловiк, в тому числi
материнської компанiї - 312 чоловiк.
2. Облiкова полiтика
Основнi аспекти облiкової полiтики, якi застосовувались у процесi пiдготовки цiєї
фiнансової звiтностi, наведено нижче.
2.1 Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
На виконання вимог ст. 12 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi», консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи станом на 31.12.2014 р.,
була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ),
якi опублiкованi на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Облiкова полiтика складена для розкриття принципiв, основ, домовленостей, правил та
методик, яких дотримується Група, при складаннi та поданнi фiнансових звiтiв. Облiкова
полiтика застосовується з урахуванням принципу послiдовностi, що передбачає постiйне
(iз року в рiк) застосування прийнятої стабiльної облiкової полiтики. Помилки
попереднього перiоду виправляються шляхом ретроспективного перерахунку.
Дана фiнансова звiтнiсть базується на таких принципах: правдивостi подання,
переважання сутностi над формою, нейтральностi, обачностi, надiйностi та повноти,
можливостi перевiрки, допущення безперервностi дiяльностi пiдприємства, зрозумiлостi
та доречностi звiтної iнформацiї, своєчаснiсть подання, єдиного грошового вимiрника.
Фiнансова звiтнiсть Групи пiдготовлена у тисячах гривень - нацiональнiй валютi України.
2.2 Основа консолiдацiї
Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Групи та її дочiрнiх
пiдприємств станом на 31 грудня 2014 року.
Дочiрнi компанiї консолiдуються групою з моменту їх укладання та отримання Групою
контролю над дочiрнiми компанiями, та продовжують консолiдуватися до дати втрати
такого контролю. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств пiдготовлена за той же
звiтний перiод, що i звiтнiсть материнської компанiї на пiдставi послiдовного
застосування облiкової полiтики для всiх пiдприємств Групи. Всi внутрiшньо груповi
залишки, операцiї, нереалiзованi доходи та витрати , що виникають за результати
здiйснення операцiй всерединi Групи, та дивiденди повнiстю виключенi.
Збитки дочiрньої компанiї вiдносяться на неконтрольовану долю участi навiть у тому
випадку, якщо це призводить до вiд'ємного сальдо.
2.3 Суттєвi положення облiкової полiтики
Залежнi пiдприємства
Залежними пiдприємствами є всi суб’єкти господарської дiяльностi над якими Група має
достатнiй вплив, але не контроль, як правило, який супроводжується володiнням мiж 20%
та 50% прав голосу.
Доходи
Доходи вiд страхової дiяльностi та вiд перестрахування облiковуються у вiдповiдностi до
МСФЗ 4 «Страховi контракти».
До складу доходiв вiд реалiзацiї страхових послуг включаються:
- заробленi страховi премiї, в частинi сум страхових платежiв, що вiдповiдають страховим
ризикам, що минули цiлком або частково на звiтну дату;
- комiсiйна винагорода за договорами, переданими в перестрахування;
- комiсiйна винагорода за надання послуг для iнших страховикiв (посередницька
дiяльнiсть щодо укладання договорiв страхування iнших страховикiв, послуги щодо
врегулювання страхових подiй за договорами страхування iнших страховикiв);

- частки страхових сум i страхових вiдшкодувань, сплаченi перестраховиками;
- суми, належнi до отримання за правом вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiяний
збиток;
- повернутi суми з централiзованих страхових резервних фондiв;
- результат змiни резервiв, iнших, нiж РНЗП.
Iншi доходи Групи облiковуються у вiдповiдностi до МСФО 18 «Дохiд».
Iншi доходи визнаються за справедливою вартiстю за датою складення акта або iншого
документа, оформленого вiдповiдно до вимог чинного законодавства, який пiдтверджує
виконання робiт або надання послуг.
Перерахунок iноземних валют
Операцiйна валюта та валюта представлення звiтностi
Об’єкти, включенi до фiнансової звiтностi Групи, вимiрюються з використанням валюти
первинного економiчного середовища, у якому функцiонує Група ("операцiйна валюта").
Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, яка є операцiйною валютою та валютою
представлення звiтностi Групи.
Оподаткування
Поточний податок на прибуток розраховується вiдповiдно до законодавства за ставками з
податку на прибуток, якi дiяли станом на звiтну дату.
Витрати визнаються i нараховуються вiдповiдно до вимог ст.138 та ст.156 р. III
Податкового кодексу України. Витрати визнаються на пiдставi первинних документiв, що
пiдтверджують факт здiйснення витрат.
Вiдкладений податок з отриманих авансiв за договорами страхування розраховується за
ставкою 3%, з iнших авансiв за ставкою вiдповiдно до законодавства.
Основнi засоби
Облiк основних засобiв ведеться у вiдповiдностi до МСФО 16 «Основнi засоби».
Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного
використання (експлуатацiї) бiльше року та якщо його утримують для надання послуг, для
здавання в оренду або для адмiнiстративних цiлей. Вартiсне обмеження не застосовується.
Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, зараховується на
баланс пiдприємства за собiвартiстю.
Наступна оцiнка основних засобiв здiйснюється за iсторичною вартiстю у вiдповiдностi до
моделi собiвартостi МСФО 16 «Основнi засоби».
Амортизацiю активу починають з моменту, коли вiн стає придатним для використання,
тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн
придатний до експлуатацiї, тобто с дати акту введення в експлуатацiю основних засобiв.
Амортизацiю окремого об'єкта основних засобiв для бухгалтерського облiку
розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Нематерiальнi активи
Визнання, оцiнка i облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до МСФО
38 «Нематерiальнi активи».
На балансi облiковуються iдентифiкованi нематерiальнi активи. Нематерiальними
активами визнаються контрольованi активи, вiд використання яких мають надходити
економiчнi вигоди та якi можливо достовiрно оцiнити.
По нематерiальних активах, якi не вiдповiдають критерiям визнання, витрати визнаються
у витратах поточного перiоду.
Нематерiальний актив первiсно оцiнюється вiдповiдно до моделi собiвартостi. Пiсля
первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається у вiдповiдностi до моделi
собiвартостi, тобто вiдображається за собiвартiстю за вирахуванням амортизацiї та збиткiв
вiд зменшення корисностi. Амортизацiя окремого об'єкта нематерiальних активiв
розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Безстроковi нематерiальнi
активи (наприклад, лiцензiї) вважаються неамортизованими активам та за таким об'єктам
нарахування зносу не проводиться.

Зменшення корисностi активiв
У вiдповiдностi до МСФО 36 «Зменшення корисностi активiв» проводиться нарахування
резерву збиткiв вiд зменшення корисностi активiв. По основних засобах та нематерiальних
активах проводиться тест на зменшення корисностi активiв. По активах, що мають ознаки
зменшення корисностi, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування такого активу.
Облiк запасiв
Запаси товарно-матерiальних цiнностей визнаються, оцiнюються i облiковуються згiдно з
МСФО 2 «Запаси». Одиницею запасiв є кожне найменування цiнностей, яке
оприбутковується за цiною придбання.
Оцiнка запасiв при їx вибуттi здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi
вiдповiдної одиницi запасiв.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Групи визнаються, оцiнюються i облiковуються згiдно
з МСФО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть», МСФО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi
пiдприємства».
Фiнансовi iнструменти (фiнансовi активи)
Фiнансовi iнструменти визнаються, оцiнюються i облiковуються згiдно з МСФО 32
«Фiнансовi iнструменти: подання», МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та
оцiнка», МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї».
Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи з метою облiку за такими категорiями:
1. Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю
2. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення (якщо компанiя має намiр утримувати
їх до погашення);
3. Позики та дебiторська заборгованiсть;
4. Фiнансовi iнструменти наявнi для продажу (всi, що не ввiйшли в iншi групи).
Вiднесення фiнансових iнвестицiй до певної категорiї вiдбувається в момент здiйснення
iнвестицiї та пiд час регулярного перегляду вiдповiдностi iнвестицiй поставленим цiлям.
Дольовi цiннi папери (акцiї) вiдносяться до першої категорiї фiнансових активiв. Первiсно
оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Подальше
визнання на дату балансу здiйснюється за справедливою вартiстю. Перехiд в iншi
категорiї не допускається. Прибуток або збиток вiд переоцiнки при визначеннi
справедливої вартостi вiдображається у формi «Звiт про сукупнi прибутки та збитки за
звiтний перiод». Сума збiльшення або зменшення балансової вартостi фiнансових
iнвестицiй на дату балансу вiдображається у складi iнших доходiв або iнших витрат.
Цiннi папери до погашення (облiгацiї, векселi) вiдносяться до другої категорiї фiнансових
активiв та облiковуються за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням ефективної
ставки вiдсотка. Амортизацiя вiдображається в формi «Звiт про сукупнi прибутки та
збитки за звiтний перiод».
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть вiдноситься до третьої категорiї фiнансових активiв. Сумнiвна
заборгованiсть не вважається фiнансовим активом.
Дебiторська заборгованiсть вiд страхувальникiв
При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть по страхуванню оцiнюється за
первiсною вартiстю. Подальше визнання - в балансi дебiторська заборгованiсть визнається
за мiнусом резерву з сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi.
В фiнансовiй звiтностi до складу дебiторської заборгованостi по страхуванню вiдноситься
дебiторська заборгованiсть по перестрахуванню та по комiсiйнiй винагородi.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи , послуги та iнша
При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи,
послуги оцiнюється за первiсною вартiстю. В балансi дебiторська заборгованiсть за
роботи, товари та послуги визнається з урахуванням резерву сумнiвних боргiв .
Нарахування резерву сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi iншiй проводиться

методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу
платоспроможностi окремих дебiторiв.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти у балансi включають грошовi кошти в банках та у касi.
Аквiзицiйнi витрати вiдстроченi
Аквiзицiйнi витрати - це нарахована винагорода страховим посередникам (брокерам,
страховим агентам) за роботу, пов’язану з пiдготовкою та укладанням договорiв
страхування, включаючи консультування та iнформацiйнi послуги.
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати - обсяг аквiзицiйних витрат, що мали мiсце протягом
поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до доходiв наступних звiтних
перiодiв (заробленої премiї).
Вiднесення аквiзицiйних витрат до складу вiдстрочених вiдбувається у вiдповiдностi до
розрахунку незаробленої страхової премiї на будь-яку звiтну дату.
Зобов'язання
Зобов'язання довгостроковi (непоточнi) та поточнi вiдображаються у балансi окремо.
Страховi зобов'язання (страховi резерви)
Вимогами МСФЗ 4 «Страховi контакти» передбачено надання iнформацiї про страховi
зобов'язання (страховi резерви), але не мiстить методики їх створення.
Для забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування створюються такi
технiчнi резерви:
резерв незароблених премiй;
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв;
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi;
резерв коливань збитковостi.
Резерви незароблених премiй за договорами страхування розраховуються за методом
«1/365» (pro rata temporis) за кожним чинним договором окремо.
На кiнець кожного звiтного перiоду проводиться оцiнка адекватностi своїх визнаних
страхових зобов'язань, використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових
потокiв за своїми страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що балансова
вартiсть страхових зобов'язань є неадекватною в контекстi очiкуваних майбутнiх
грошових потокiв, тодi нестачу необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та
збитки.
Забезпечення вiдпусток працiвникiв
Щомiсячно проводиться нарахування резерву вiдпусток множенням нарахованої за мiсяць
заробiтної плати на коефiцiєнт резервування. Розрахунок коефiцiєнта резервування
здiйснюється на початку року, як спiввiдношення планової суми вiдпускних з
нарахуваннями до загального рiчного планового фонду оплати працi з нарахуваннями.
2.4 Стандарти, що були випущенi, але ще не набрали чинностi
Нижче наводяться стандарти, що були оприлюдненi, але ще не набрали чинностi на дату
випуску фiнансової звiтностi. Нижче наведенi стандарти Товариством передбачаються
застосовувати з дати їх набрання чинностi.
МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання»
МСФЗ (IFRS) 14, призначений для пiдвищення спiвставностi фiнансової звiтностi
суб'єктiв господарювання, дiяльнiсть яких пiдлягає тарифному регулюванню. Стандарт
застосовується, якщо його перша рiчна фiнансова звiтнiсть за МСФЗ готується для
перiоду, який починається з 1 сiчня 2016 р. або пiзнiше. МСФЗ (IFRS) 14 не спричинить
змiн на облiкову полiтику даного суб'єкта господарювання
3. Iнформацiя за сегментами
З метою розподiлу ресурсiв Групи та оцiнки результатiв за сегментами стосовно наданих
видiв послуг, звiтнi сегменти Групи вiдповiдно до МСФЗ 8 можуть бути представленi
таким чином:

послуги у сферi страхової дiяльностi,
послуги у сферi фiнансового посередництва.
Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на пiдставi операцiйного прибутку або
збиткiв, їх оцiнка проводиться згiдно з даними про оцiнку операцiйного прибутку або
збиткiв у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi.
Цiни за угодами мiж операцiйними сегментами встановлюються на комерцiйнiй основi
аналогiчно угодам з третiми сторонами.
тис.грн.
Рiк, що закiнчився 31.12.2014 Страхова дiяльнiсть Фiнансове посередництво Разом по
сегментах Коригування та виключення Консолiдовано
Виручка:
Продажi зовнiшнiм клiєнтам 117508 13 117521 - 117521
Мiжсегментнi продажi - 1856 1856 -2220 -364
Разом виручка 117508 1869 119377 -2220 117157
Фiнансовi результати:
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 693 143 836 - 836
Прибуток (збиток)сегменту 8959 -1974 6985 -182 6803
Оборотнi активи 201811 1079 202890 -1238 201652
Поточнi зобов'язання 13482 7242 20724 -1238 19486
Мiжсегментна виручка виключається при консолiдацiї та вiдображується у стовпчику
«Коригування та виключення».
Рiк, що закiнчився 31.12.2013 Страхова дiяльнiсть Фiнансове посередництво Разом по
сегментах Коригування та виключення Консолiдовано
Виручка:
Продажi зовнiшнiм клiєнтам 131275 6 131281 131281
Мiжсегментнi продажi - 2057 2057 -2469 -412
Разом виручка 131275 2063 133338 -2469 130869
Фiнансовi результати:
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 990 160 1150 - 1150
Прибуток (збиток)сегменту 1973 -1995 -22 - -22
Оборотнi активи 206880 791 207671 -6555 201116
Поточнi зобов'язання 3989 5292 9281 -6555 2726
Нижче наведена таблиця, яка мiстить iнформацiю про загальну суму угод, що були
укладенi мiж материнською компанiєю та дочiрнiми пiдприємствами та виключаються
при консолiдацiї. тис. грн.
Продаж пов'язаним сторонам Придбання у пов'язаних сторiн Дебiторська заборгованiсть
пов'язаних сторiн Кредиторська заборгованiсть перед пов'язаними сторонами
ПАТ «СК «Калина» на 31.12.2012 13 444 18 015 - 1 369
на 31.12.2013 2 - - 1260
на 31.12.2014 2 - - 1023
ТОВ «Країна-Медасистанс» на 31.12.2012 - - - на 31.12.2013 - - - на 31.12.2014 - 35 - 30
ТОВ «Країна-Асистанс» на 31.12.2012 1 8 175 - 174
на 31.12.2013 1 2 468 - 210
на 31.12.2014 1 2185 - 185
Дочiрнiм пiдприємствам надавались займи у виглядi поворотної безвiдсоткової фiнансової

допомоги:
тис.грн.
Назви пов'язаних сторiн,
яким надавались займи Проценти отриманi Заборгованiсть пов'язаних сторiн
ТОВ «Країна-Медасистанс» на 31.12.2012 - на 31.12.2013 - на 31.12.2014 - ТОВ «Країна-Асистанс» на 31.12.2012 - 3 039
на 31.12.2013 - 5085
на 31.12.2014 - 4. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Вiдображається:
- зароблена премiя звiтного перiоду за дiючими договорами страхування;
- дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) .
тис. грн.
2014 р. 2013 р.
Дохiд вiд страхової дiяльностi (зароблена премiя звiтного перiоду по дiючим договорам
страхування) 117508 131275
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) -351 -406
5. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
До собiвартостi послуг вiдноситься: страховi вiдшкодування, лiквiдацiйнi витрати, тобто
витрати, якi пов`язанi з врегулюванням страхових випадкiв (судовi, асистанськi, експертнi
послуги). Також вiдносяться матерiальнi витрати, орендна плата та витрати по утриманню
примiщень, послуги зв'язку та iншi витрати понесенi персоналом, який пов'язаний з
врегулюванням страхових випадкiв.
тис.грн.
2014 р. 2013 р.
Страховi вiдшкодування 94711 50123
Iншi витрати собiвартостi послуг iз страхування 22685 22131
6. Адмiнiстративнi витрати
Вiдображаються витрати на адмiнiстративний персонал та iншi витрати, пов`язанi з
управлiнням та обслуговуванням Групи.
тис.грн.
2014 р. 2013 р.
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 185 284
Iншi витрати на послуги стороннiх органiзацiй 920 763
Послуги банкiв 1001 1375
Орендна плата 1382 1791
Витрати на оплату працi та заохочення 1966 2383
Нарахування на ЗП (ЄСВ) 716 833
Забезпечення виплат працiвникам ( резерв вiдпусток) 285 189
7. Витрати на збут
2014 р. 2013 р.
Витрати на оплату працi та заохочення 4232 5667
Нарахування на ЗП (ЄСВ) 1589 2083
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 620 821
Iншi витрати на послуги стороннiх органiзацiй 360 159
Бланки полiсiв 206 211

Рекламнi витрати 175 281
Забезпечення виплат працiвникам ( резерв вiдпусток) 692 450
Витрати, пов’язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв перестрахування 22 120
Витрати, пов’язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування (аквiзицiйнi
витрати) 19352 20642
8. Iншi операцiйнi доходи та витрати
Iншi операцiйнi доходи
До iнших операцiйних доходiв вiдносяться доходи, пов`язанi з iншою операцiйною
страховою дiяльнiстю. Наводиться iнформацiя про загальний обсяг часток страхових
виплат i вiдшкодувань, що отримуються вiд перестраховикiв; про загальний обсяг сум, що
отримуються у результатi реалiзацiї переданого страхувальником або iншою особою, яка
одержала страхову виплату або страхове вiдшкодування, права вимоги до особи,
вiдповiдальної за заподiянi збитки та iншi операцiйнi доходи.
тис.грн.
2014 р. 2013 р.
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 2858 89
Вiдшкодування ранiше списаних активiв 12 27
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованностi 187 33
Суми, належнi до отримання за правом вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiяний
збиток 2506 2427
Дохiд вiд надання послуг iншим страховикам 43 37
Частки страхових виплат, належнi до сплати перестраховиками 37359 242
Тантьєма - 472
Iншi операцiйнi витрати
В цьому роздiлi вiдображаються витрати, пов`язанi з операцiйною дiяльнiстю:
вiдрахування на резерв сумнiвних боргiв, списання сумнiвної та безнадiйної
заборгованостi, наданi знижки та iншi операцiйнi витрати.
тис.грн.
2014 р. 2013 р.
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 335 6
Резерв сумнiвних боргiв та безнадiйнi борги 686 713
Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 755 33
Визнанi штрафи, пенi, неустойки 178 153
Iншi витрати операцiйної дiяльностi 310 328
Знижки та пiльги страхувальникам 95 1
Фонд попереджувальних заходiв МТСБУ 420 452
Членськi внески 420 406
9. Iншi фiнансовi доходи та витрати
Iншi фiнансовi доходи
Вiдображенi нарахованi вiдсотки по депозитним договорам та на залишки по поточним
рахункам, а також iнвестицiйний дохiд по централiзованому фонду Компанii, який
розмiщений в МТСБУ.
тис.грн.
2014 р. 2013 р.
Вiдсотки по залишках на депозитних та поточних рахунках 2975 1370
Iншi фiнансовi витрати
тис.грн.
2014 р. 2013 р.
Iншi фiнансовi витрати 64 178

10. Iншi доходи та витрати
Iншi доходи
В цьому роздiлi вiдображається дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй, необоротних
активiв та iншi доходи вiд звичайної дiяльностi.
тис.грн.
2014 р. 2013 р.
Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 66534 104247
Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 6 65
Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi 50502 99
Iншi витрати
Вiдображена собiвартiсть фiнансових iнвестицiй при реалiзацiї, уцiнка iнвестицiй у
вiдповiдностi до бiржових котирувань,списання необоротних активiв та iншi витрати.
тис.грн.
2014 р. 2013 р.
Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 66582 104364
Уцiнка фiнансових iнвестицiй 40192 Списання необоротних активiв 399 6
Iншi витрати 29 29
11. Податок на прибуток
Вiдображена сума нарахованих податкових зобов'язань на доходи вiд страхової дiяльностi
та на доходи вiд iншої дiяльностi.
тис.грн.
2014 р. 2013 р.
Податок на прибуток вiд страхової дiяльностi 3286 4052
Податок на прибуток вiд iншої дiяльностi 964 338
12. Основнi засоби
тис.грн.
Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi
основнi засоби РАЗОМ
Первiсна вартiсть та оцiнка
На 31.12.2012 3647 2210 1 951 377 8185
На 31.12.2013 3627 2082 1936 376 8021
На 31.12.2014 3435 1661 1813 406 7315
Амортизацiя та знецiнення
На 31.12.2012 2 789 1 430 1 237 194 5650
На 31.12.2013 3078 1546 1356 222 6202
На 31.12.2014 3090 1263 1382 246 5981
Чиста балансова вартiсть (залишкова вартiсть)
На 31.12.2012 858 780 714 183 2535
На 31.12.2013 549 536 580 154 1819
На 31.12.2014 345 398 431 160 1334
13. Нематерiальнi активи
тис.грн.
Програмне забезпечення Лiцензiї РАЗОМ
Первiсна вартiсть та оцiнка
На 31.12.2012 1 846 312 2 158
На 31.12.2013 1851 337 2188

На 31.12.2014 1850 337 2187
Амортизацiя та знецiнення
На 31.12.2012 1 046 - 1 046
На 31.12.2013 1400 - 1400
На 31.12.2014 1751 - 1751
Чиста балансова вартiсть (залишкова вартiсть)
На 31.12.2012 800 312 1112
На 31.12.2013 451 337 788
На 31.12.2014 99 337 436
14. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
тис.грн.
На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 0 0 0
15. Вiдстроченi податковi активи
тис.грн.
На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012
Вiдстроченi податковi активи 180 110 67
16. Запаси
тис.грн.
На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012
виробничi запаси 269 296 284
17. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
тис.грн
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: На 31.12.2014 На 31.12.2013 На
31.12.2012
чиста реалiзацiйна вартiсть 7573 16733 14990
первiсна вартiсть 8524 17605 15784
резерв сумнiвних боргiв 951 872 794
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
з бюджетом 312 595 155
за виданими авансами 2121 1620 1795
з нарахованих доходiв 1734 598 824
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 6509 5990 6050
18. Поточнi фiнансовi iнвестицiї
тис.грн.
На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012
Поточнi фiнансовi iнвестицiї, в т.ч. 111368 72074 71 020
Акцiї 110128 72074 71 020
19. Грошовi кошти
тис.грн.
На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012
Грошовi кошти 58314 58952 60889
20. Аквiзицiйнi витрати вiдкладенi
тис.грн.

На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012
Аквiзицiйнi витрати вiдкладенi 6313 7679 6 153
21. Власний капiтал
тис.грн.
Власний капiтал На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012
Статутний капiтал 84 985 84 985 84 985
Резервний капiтал 6398 4173 6 069
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 4182 -554 -2433
Iншi резерви(РКЗ) 13831 9102 4972
Неконтрольована частка 414 390 395
22. Забезпечення наступних витрат i платежiв
тис.грн.
Забезпечення наступних витрат i платежiв На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012
Забезпечення виплат персоналу 894 580 718
Страховi резерви, крiм РКЗ 86812 124258 64 294
Частка перестраховикiв у страхових резервах 13452 44258 2 117
23. Довгостроковi зобов’язання
тис.грн.
Довгостроковi зобов’язання На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання - 168 331
24. Поточнi зобов'язання
тис.грн.
Поточнi зобов'язання На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 71 139 11
Поточнi зобов'язання за страховою дiяльнiстю 8085 282 335
Поточнi зобов'язання з бюджетом 7 - 1 053
Поточнi зобов'язання зi страхування 38 22 119
Поточнi зобов'язання з оплати працi 202 152 216
Iншi поточнi зобов'язання 2986 1385 11801
25. Операцiї зi зв'язаними сторонами
Ця фiнансова звiтнiсть є консолiдованою фiнансовою звiтнiсть групи пiдприємств та
мiстить у собi звiтнi данi материнської компанiї ПАТ СК «Країна» та дочiрнiх
пiдприємств – ПАТ «СК «Калина», ТОВ «Країна Асистанс» та ТОВ «Країна
Медасистанс» за перiод з 01 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014 року.
Доля володiння корпоративними правами материнською компанiєю в дочiрнiх
пiдприємствах:
Назва пiдприємства Країна реєстрацiї Вiдсоток участi в капiталi,%
Станом на 31.12.12 Станом на 31.12.2012 Станом на 31.12.2014
ПАТ « СК «Калина» Україна 98 98 98
ТОВ «Країна Асистанс» Україна 100 100 100
ТОВ «Країна Медасистанс» Україна 100 100 100
В данiй фiнансовiй звiтностi зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливiсть

контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на приняття фiнансових та
операцiйних рiшень iншою стороною, як це визначено в МСБО 24 "Розкриття iнформацiї
щодо зв'язаних сторiн".
Рiшення про те якi сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх
юридичної форми, але i ввиходячи з характеру стосункiв зв'язаними сторiн.
Компанiї та фiзичнi особи, що мали значний вплив на Групу:
Назва пiдприємства Країна реєстрацiї Вiдсоток участi в капiталi,%
Станом на 31.12.2012 Станом на 31.12.2013 Станом на 31.12.2014
ПАТ «ЗНКIФ «СОВА Україна 10,98132% 10,98132% 10,98132%
ПАТ «ЗНКIФ «ВIК» Україна 22,72543% 22,72543% 22,72543%
ПАТ «ЗНКIФ «Прайм Ессетс Кепiтал» Україна 49,996029% 49,996029% 49,996029%
В 2014 роцi операцiї з такими компанiями вiдсутнi.
26. Угоди з провiдним управлiнським персоналом
Iнформацiя про компенсацiї провiдному управлiнському персоналу (членам Правлiння
Групи) наведена нижче у таблицi у загальних сумах:
тис.грн.
Перелiк компенсацiй провiдному управлiнському персоналу 2014 р. 2013 р.
Короткостроковi виплати працiвникам 320 277
27. Умовнi та договiрнi зобов'язання
Згiдно з МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи», юридичне
зобов'язання може виникати внаслiдок:
а) контракту (внаслiдок його явних чи неявних умов);
б) законодавства;
в) iншої дiї закону.
В ходi звичайної дiяльностi Група має справи iз судовими позовами та претензiями.
Станом на дату складання фiнансової звiтностi в роботi знаходиться 104 судових справи,
по яким ПАТ «СК «Країна» виступає в якостi вiдповiдача.
Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, якщо вони
виникнуть як наслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого негативного
впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Групи.
28. Цiлi та полiтика управлiння страховими ризиками
Прiоритетними видами дiяльностi Групи є страхування наземного транспорту,
обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв та
добровiльне медичне страхування.
Група виконує прийняттi на себе зобов’язання в повному обсязi, про що свiдчать виплати
страхових вiдшкодувань.
Група оцiнює страховий ризик з позицiї ймовiрностi настання страхової подiї та
кiлькiсних характеристик можливого збитку. Ризики класифiкуються за рiзними ознаками,
насамперед:
• За джерелом небезпеки
• За обсягом вiдповiдальностi Компанiї
• Специфiчнi ризики (полiтичнi, екологiчнi, транспортнi тощо)
• Об’єктивнi ризики (ризики, що пов’язанi з неконтрольованими факторами)
• Суб’єктивнi ризики (ризики, що заперечують об’єктивну реальнiсть)
При цьому для оцiнки та аналiзу ризикiв використовується, головним чином, вербальний
аналiз, коли застосовується не тiльки вiрогiднi розрахунки до певних ризикiв, що мають
достатнє статистичне спостереження, а розглядаються i тi ризики, що не мають достатньої
статистики.
Також ведеться монiторинг та здiйснюються заходи для мiнiмiзацiї ризикiв, а саме:
- створення достатньо диверсифiкований портфель страхових продуктiв.

- створення розгалуженої збутової мережi , що представлена в усiх областях України.
- укладання договорiв перестрахування в українських та закордонних страхових
компанiях, репутацiя i досвiд роботи яких дозволяє бути впевненими у виконаннi
перестраховиками своїх зобов'язань, якi мають значний досвiд роботи на страховому
ринку.
- формування технiчних резервiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
29. Управлiння фiнансовими ризиками
Фактори фiнансових ризикiв
Група зазнає валютного ризику, що виникає через фiнансовi iнструменти, якi знаходяться
у її володiннi. Принципи управлiння ризиками, якi застосовуються Групою для управлiння
цими ризиками, розкриваються нижче:
Ризик ринкової вартостi
Ризик ринкової вартостi є ризиком, що вартiсть фiнансових iнструментiв буде коливатися
внаслiдок змiн ринкової вартостi. Фiнансовi активи Групи, наявнi для продажу та
фiнансовi активи за ринковою вартiстю внаслiдок прибуткiв або збиткiв пiддаються
ринковiй вартостi через невизначенiсть майбутньої вартостi iнвестицiй. Ризик ринкової
вартостi Групи регулюється шляхом диверсифiкацiї iнвестицiйного портфелю.
Оцiнка за ринковою вартiстю
Ринкова вартiсть фiнансових активiв та пасивiв Групи приблизно дорiвнює їх балансовiй
вартостi на дату складання звiту.
Ринкова вартiсть фiнансових iнструментiв, що перебувають в обiгу на активних
фiнансових ринках, як наприклад, на ринках, на яких вони перебувають в обiгу вiдкрито, а
також фiнансових активiв, наявних для продажу, основана на котирувальної ринкової
вартостi на дату складання звiту. Котирувальною ринковою вартiстю, яка
використовується для фiнансових активiв, якими володiє Група, є поточна цiна покупця.
Вiдповiдною котирувальною ринковою вартiстю для фiнансових зобов’язань є поточна
цiна продавця.
30. Подiї пiсля дати балансу
На дату подання звiтностi не вiдбувалися подiї, якi б суттєво вплинули на фiнансовий
результат за 2014 рiк.
Голова Правлiння О.В. Наконечний
Головний бухгалтер О.В. Колiушко
Вiдсутнi.
Вiдсутнi.

