
 

Річна інформація емітента 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 

 Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Країна"  

1.2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство  

1.3. Місцезнаходження емітента 

  м.Київ Подiльський р-н 04176 м.Київ Електрикiв, 29А  

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

 20842474  

1.5. Міжміський код та телефон 

 0445904800  

1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента 

 10711050019001462  

1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 

 08.08.1994  

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

1.9. Розмір статутного капіталу емітента 

 32 482 200,00  

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 

                                                                                                                                           

                                                                                                                  (тис.грн.) 

Найменування показника 
період 

звітний попередній 

Усього активів 106384 111151 

Основні засоби (за залишковою вартістю) 4088 5170 

Довгострокові фінансові інвестиції 49129 28515 

Запаси 212 176 

Сумарна дебіторська заборгованість 27116 24309 

Грошові кошти та їх еквіваленти 25069 52108 

Власний капітал 38049 36126 

Статутний капітал 32482 32482 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4870 2947 

Довгострокові зобов'язання 70 0 

Поточні зобов'язання 30493 21990 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію (грн.) 
0 0 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0 

Цінні папери власних випусків, 

викуплені протягом звітного 

періоду 

загальна 

номінальна 

вартість 

  

у відсотках від 

статутного 

капіталу 

  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 

паперів власних випусків протягом періоду 
  

Вартість чистих активів 38049 36126 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його 

засновників 

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про органи управління емітента, посадових 

осіб та його засновників. 

Інформація про органи управління емітента. 

(Не заповнюється емітентами – акціонерними товариствами). 

Інформація про посадових осіб емітента. 

Голова Правління – Шарвадзе Наталія Зауріївна. 

Головний бухгалтер – Кацалова Людмила Валентинівна. 

Інформація про засновників емітента. 

ТОВ «ЛАД» - (код ЄДРПОУ 32478960; Україна, 41100, Сумська обл., м.Шостка, провулок 

Красний, буд.7, кв.68) – 10,0012 % статутного капіталу. 

КП «АРТ» - (код ЄДРПОУ 13804088; Україна, 79000, Львівська обл., м.Львів, вул.Пластова, 

буд.12) – 0,0078% статутного капіталу. 

ВАТ «ЗНКІФ «СОВА» - (код ЄДРПОУ 34294419; Україна, 04176, Київська обл., м.Київ, 

вул.Електриків, буд.29-А) – 10,9813% статутного капіталу. 

ВАТ «ЗНКІФ «ВІК» - (код ЄДРПОУ 34294509; Україна, 04176, Київська обл., м.Київ, 

вул.Електриків, буд.29-А) – 16,5420% статутного капіталу. 

ВАТ «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал» - (код ЄДРПОУ 33549199; Україна, 04176, Київська обл., 

м.Київ, вул.Електриків, буд.29-А) – 49,9960% статутного капіталу. 

4. Інформація про цінні папери емітента 

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про цінні папери емітента (вид, форма 

випуску, тип, кількість, їх розміщення і лістинг). 

1. Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Іменні прості. Кількість - 25180000. 

Лістинг -  



2. Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Іменні прості. Кількість - 25180000. 

Лістинг -  

3. Вид паперу - Акції. Форма випуску - . Кількість - . Лістинг -  

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери 

емітента у депозитарній системі України 

Емітент не змінював реєстратора у звітному періоді. 

6. Інформація про загальні збори 

(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство) 

13.05.2009 проведено чергові загальні збори. Перелiк питань, що розглядалися на Загальних 

зборах акцiонерiв: 1. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2008 

рiк.2. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2008 рiк.3. 

Затвердження рiчного звiту та балансу за 2008 рiк.4. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi 

СК "Країна" за 2008 рiк.5. Визначення порядку розподiлу прибутку (виплати дивiдендiв) за 2008 

рiк.6. Визначення уповноважених осiб СК "Країна" (прiзвище, iм'я, по батьковi та посада), яким 

надаються повноваження:    -здiйснювати персональне повiдомлення всiх Акцiонерiв СК 

"Країна" про прийнятi Загальними зборами акцiонерiв СК "Країна" рiшення та опублiкування 

вiдповiдного повiдомлення в офiцiйному друкованому виданнi Державної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку та мiсцевiй пресi.7. Обрання нового складу Наглядової ради СК 

"Країна".Результати розгляду питань порядку денного: <ЗА> пропозицiї, винесенi на 

голосування щодо всiх питань, Акцiонерами вiддано 25180000 (двадцять п'ять мiльйонiв сто 

вiсiмдесят тисяч) голосiв. 

11.09.2009 проведено чергові загальні збори. Перелiк питань, що розглядалися на Загальних 

зборах акцiонерiв: 1. Вiдкликання  членiв Правлiння Товариства;2. Обрання членiв Правлiння 

Товариства, затвердження кiлькiсного та персонального складу Правлiння Товариства;3. 

Вiдкликання та обрання Голови Правлiння Товариства;4. Вiдкликання та обрання Голови та 

членiв Ревiзiйної комiсiї.Результати розгляду питань порядку денного: <ЗА> пропозицiї, 

винесенi на голосування щодо всiх питань, Акцiонерами вiддано 25180000 (двадцять п`ять 

мiльонiв сто вiсiмдесят тисяч) голосiв. 

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників 

Показник за період 

Фонд оплати праці - всього (тис. грн.) 10995,3 

Чисельність працівників - всього 502 

 

 



8. Інформація про дивіденди 

Зазначається про проведення або непроведення загальних та позачергових зборів та у разі їх 

непроведення вказуються причини. 

Інформація про дивіденди 

 
По простих 

акціях 

По 

привілейованих 

акціях 

Дата закриття реєстру для виплати дивідендів (якщо 

вони будуть виплачуватись) 
- - 

Дата початку виплати дивідендів - - 

Дата закінчення виплати дивідендів - - 

 

 

за звітний період 

По простих 

акціях 

По 

привілейованих 

акціях 

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0,000 0,000 

9. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0,000 X X 

у тому числі:     

  0,000 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 0,000 X X 

у тому числі: 

за облігаціями (за кожним випуском): 
X 0,000 X X 

за векселями (всього) X 0,000 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом): 
X 0,000 X X 

за фiнансовою орендою (ф/лiзинг 

автомобiлiв) 

20.06.2008 70,000 X 20.06.2011 

Податкові зобов’язання X 403,000 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0,000 X X 

Інші зобов’язання X 30 090,000 X X 

Усього зобов’язань X 30 563,000 X X 

 

10. Інформація щодо аудиторського висновку 

          Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв 

аудиту, надання впевненостi та етики, прийнятих в Українi в якостi Нацiональних стандартiв 

аудиту, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту № 700 "Висновок незалежного аудитора щодо 

повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення", № 701 "Модифiкацiя висновку 

незалежного аудитора" та № 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом 

iсторичної фiнансової iнформацiї", а також вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо 

формату аудиторського висновку за наслiдками проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi 



та рiчних звiтних даних страховика", затверджених розпорядженням Державної комiсiї з 

регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 27.12.2005р. № 5204, в редакцiї 

розпорядження вiд 12.10.2006р. № 6313. 

          Облiкова полiтика СК "Країна" здiйснюється вiдповдiно до Наказу про органiзацiю 

бухгалтерського облiку та облiкову полiтику № 01 вiд 15.01.2009р. Записи господарських 

операцiй в облiкових регiстрах здiйснюються вiдповдiно до Iнструкцiї про застосування плану 

рахункiв бухгалтерського облiку, активiв, капiталу, зобов`язань i господарських операцiй 

пiдприємств i органiзацiй, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 

30.11.1999р.      

          Згiдно Закону України "Про страхування", мiнiмальний розмiр статутного фонду 

страховика, який займається видами страхування, iншими нiж страхування життя, 

установлюється  в сумi, еквiвалентнiй 1 млн.євро. Станом на 31.12.2009р. статутний капiтал 

Вiдкритого акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Країна" сформовано i сплачено в сумi 

32482,20тис.грн., що складає 2837,15тис.євро. Статутний фонд сплачено акцiонерами повнiстю 

у встановленi законодавством термiни.  

          Аудитор не спостерiгала за проведенням iнвентаризацiї основних засобiв, 

нематерiальних активiв, запасiв, дебiторської заборгованостi та iнших активiв i зобов`язань, 

проведених Вiдкритим акцiонерним товариством "Страхова компанiя "Країна" згiдно Нказу № 

279 вiд 30 жовтня 2009 року, та не може дати висновок по вказаних моментах, оскiльки ця дата 

передує дату складання договору з Публiчним акцiонерним товариством "Страхова компанiя 

"Країна" на удиторськi послуги по пiдтвердженню фiнансової звiтностi страховика за 2009 рiк. 

          Однак цi обмеження мають незначний вплив на фiнансову звiтнiсть та на стан справ в 

цiлому. 

          Бухгалтерський облiк СК "Країна" вiдповiдає основним принципам Нацiональних 

положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, вимогам Закону України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та iншим нормативним актам дiючого законодавства в 

Українi. 

          Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi страховика є 

Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти 

щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi. 

          На думку аудитора, складенi фiнансовi звiти справедливо i достовiрно вiдображають 

фiнансовий стан Вiдкритого акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Країна" станом на 

31.12.2009р., а також результат його дiяльностi, рух власного капiталу та рух грошових коштiв 

за 2009 рiк. 



          Надана фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку 

вiдкритого акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Країна", з урахуванням вимог 

Нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку. 

          Аудиторський висновок вiд 20.02.2010р. станом на 31.12.2009 рiк пiдготовлений ФОП 

Ковалевською Людмилою Геннадiєвною. 

Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї В00 № 949423 вiд 18.03.2004р., номер запису  

24800170000028371  видано виконкомом Харкiвської мiської Ради.  

Сертифiкат про присвоєння квалiфiкацiї аудитора серiї А № 002094, рiшення АПУ № 28 вiд 

30.03.1995 року, реєстрацiйний номер 1974; термiн дiї сертифiкату продовжено до 30.03.2009р. - 

рiшення АПУ № 132. 

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та удиторiв, якi одноособово надають 

аудиторськi послуги, № 2790 - рiшення АПУ № 105 вiд 26.12.2001р.; термiн дiї свiдоцтва 

продовжено до 21.12.2011р. - рiшення АПУ № 169/4 вiд 21.12.2006р. 

Свiдоцтво № 000119 про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi 

перевiрки фiнансових установ, видано Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових 

послуг України вiд 01.06.2004 року. Внесено до Реєстру вiдповiдно до розпорядження 

Держфiнпослуг вiд 28.05.2004р. № 749. Строк дiї продовжено до 30.03.2014р. розпорядженням 

№ 257 вiд 16.04.2009р. 

Мiсцезнаходження: м.Харкiв, вул.Ферганська, № 33Б-94, iдентифiкацiйний номер 1841801382. 

Телефон (044) 331-18-90, 067-388-14-70, e-mail: kovalevskaya@ukr.net 

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення 

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії - 14.04.2010. 

Річна інформація опублікована в мережі Інтернет 01.01.1900. 

12. Підпис 

12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

12.2. Голова Правлiння  Шарвадзе Н.З. 

 (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 14.04.2010 

 (дата) 
 

mailto:kovalevskaya@ukr.net

