


Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. 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) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

 Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами 

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуску 

облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, тому що 

Товариство не випускало iншi цiннi папери. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не 

надається, тому що Товариство не випускало похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя щодо 

корпоративного секретаря не надається, тому що Товариство не створювала посаду 

корпоративного секретаря. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв та Iнформацiя про 

вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що 

Товариством не укладались значнi правочини. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу 

цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших 

власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що 

обмеження вiдсутнi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не 

надається, тому що Товариство не здiйснювало випуску боргових цiнних паперiв. Звiт про 

стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань 

за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не 

надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй. Промiжна фiнансова 

звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових 

цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, тому що Товариство 

не здiйснювало випуску боргових цiнних паперiв. Висновок про огляд промiжної фiнансової 

звiтностi, пiдготовлений аудитор (аудиторською фiрмою) не надається, тому що промiжна 

фiнансова звiтнiсть не перевiрялась аудитором (аудиторською фiрмою). 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Акцiонерне товариство "Страхова компанiя "КРАЇНА" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 08.08.1994 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 84985200 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 384 

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

 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний)) 

  65.20 - Перестрахування 

 66.22 - Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 

9. Органи управління підприємства 

 Загальнi збори; Наглядова Рада; Правлiння; Ревiзор 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Ворушилiн Костянтин Миколайович 
07401, Київська область, м.Бровари, вул. 

Грушевського, буд.17, кв.286 
2129506417 

Зiмiн Олег Петрович 
01024, м. Київ, вул. Лютеранська, 

буд.28/19, кв.4 
2364705653 

АЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "КIВI" 

03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 

37, оф. 516 
41262601 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "СIРIУС" 

03150, м. Київ, вул. Предславинська, 

буд.37, оф.516 
40900175 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНС ЕЛIТ 

КОМПАНI" 

03150, м. Київ, вул. Предславинська 37, 

оф. 510 
42746155 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 380838 



2) IBAN 

 UA763808380000026504799999890 

3) поточний рахунок 

 UA763808380000026504799999890 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 АТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 380838 

5) IBAN 

 UA553808380000026508799999841 

6) поточний рахунок 

 UA553808380000026508799999841 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Добровiльне страхування 

фiнансових ризикiв 

AB№528579 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

Добровiльне страхування майна 

[крiм залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв 

та багажу (вантажобагажу) 

AN№528580 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

Обовязкове страхування 

цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв 

AГ№569471 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

Добровiльне страхування 

кредитiв (у тому числi 

вiдповiдальностi позичальника 

за непогашення кредиту) 

АВ № 528583 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

Добровiльне страхування 

вiдповiдальностi перед третiми 

особами [крiм цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв 

повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв 

водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть п 

АВ № 528584 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

Добровiльне страхування АВ № 528585 07.04.2010 Державна комiсiя з  



вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

Добровiльне страхування 

наземного транспорту (крiм 

залiзничного) 

АВ № 528586 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

Добровiльне страхування вiд 

вогневих ризикiв та ризикiв 

стихiйних явищ 

АВ № 528587 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

Обов'язкове особисте 

страхування вiд нещасних 

випадкiв на транспортi 

АВ № 528588 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

Обов'язкове страхування 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

перевезення небезпечних 

вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при 

перевезеннi небезпечних 

вантажiв 

АВ № 528589 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

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) 

АВ № 528590 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

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 

АВ № 528591 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

Добровiльне страхування 

медичних витрат 

АВ № 528592 07.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

Добровiльне страхування здоров 

я на випадок хвороби 

АВ № 533006 02.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

Добровiльне страхування вiд 

нещасних випадкiв 

АВ № 533007 02.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

 



Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

Добровiльне страхування 

водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту) 

АВ № 533008 02.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

Добровiльне страхування 

вiдповiдальностi власникiв 

водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 

АВ № 533009 02.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

Добровiльне медичне 

страхування (безперервне 

страхування здоров я) 

АВ № 533010 02.04.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

 

 

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 

АГ № 569185 22.12.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

Добровiльне страхування 

залiзничного транспорту 

АЕ № 190488 26.12.2012 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

Обов`язкове страхування 

предмета iпотеки вiд ризикiв 

випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або 

псування 

АЕ № 284071 18.09.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

 

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

Добровiльне страхування 

сiльськогосподарської продукцiї 

АЕ № 641857 08.05.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

 

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

Обов`язкове страхування 

цивiльно-правової 

вiдповiдальностi приватного 

нотарiуса 

Н/В 15.09.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

 

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

Добровiльне страхування 

виданих гарантiй (порук) та 

прийнятих гарантiй 

Н/В 13.10.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

 

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

Обов`язкове страхування 

вiдповiдальностi власникiв 

собак (за перелiком порiд, 

Н/В 18.08.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

 



визначених Кабiнетом Мiнiстрiв 

України) щодо шкоди, яка може 

бути заподiяна третiм особам 

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

Обов`язкове авiацiйне 

страхування цивiльної авiацiї 

Н/В 18.08.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

Добровiльне страхування 

повiтряного транспорту 

21/2220-пк 13.08.2021 Нацiональний банк України  

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

Добровiльне страхування 

вiдповiдальностi власникiв 

повiтряного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

21/2220-пк 13.08.2021 Нацiональний банк України  

Опис Зазначена лiцензiя є безстроковою. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Пустовалова Еляна Едмундiвна 

3. Рік народження 

 1962 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 32 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "СК "Країна", 20842474, Директор з корпоративних продажiв ПАТ "СК "Країна" 

7. Опис 

 25.08.2022 року АТ "СК "КРАЇНА" рiшенням дистанцiйних загальних зборiв АТ "СК 

"КРАЇНА" (протокол дистанцiйних рiчних ЗЗА вiд 31.08.2022 року № 50) припинено 

повноваження члена Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА" Пустовалової Ельяни Едмундiвни, як 

представника акцiонера АТ "КIВI". Пiдстава припинення повноважень: рiшення дистанцiйних 

рiчних ЗЗА вiд 25.08.2022 року, оформлене протоколом вiд 31.08.2022 року № 50. Посадова 

особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа не має. Строк перебування на посадi: з 26.05.2022 року по 

25.08.2022 року Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

Директор з корпоративних продажiв АТ "СК "КРАЇНА", Член Наглядової ради АТ "СК 

"КРАЇНА". 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Атаманенко Раїса Вiкторiвна 

3. Рік народження 

 1961 

4. Освіта 



 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 43 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "СК "Країна", 20842474, член Наглядової ради. За сумiсництвом: заступник 

директора ТОВ "Країна-Медасистанс" з 03.03.2015 

7. Опис 

 25.08.2022 року АТ "СК "КРАЇНА" рiшенням дистанцiйних загальних зборiв АТ "СК 

"КРАЇНА" (протокол дистанцiйних рiчних ЗЗА вiд 31.08.2022 року № 50) обрано до складу 

Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА". Посадова особа призначена, як представник акцiонера АТ 

"КIВI". Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Iншi посади, якi посадова 

особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор з розвитку особистих видiв страхування 

АТ "СК "КРАЇНА", заступник директора ТОВ "Країна-Медасистанс", член Наглядової ради АТ 

"СК "КРАЇНА". 

 

1. Посада 

 Член наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Литвин Михайло Миколайович 

3. Рік народження 

 1983 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 15 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "КБ "СОЮЗ", 35574578, Заступник голови правлiння. Член правлiння, адвокацька 

практика. 

7. Опис 

 25.08.2022 року АТ "СК "КРАЇНА" рiшенням дистанцiйних загальних зборiв АТ "СК 

"КРАЇНА" (протокол дистанцiйних рiчних ЗЗА вiд 31.08.2022 року № 50) обрано до складу 

Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА". Посадова особа призначена, як представник акцiонера АТ 

"КIВI". Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Iншi посади, якi посадова 

особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник голови правлiння. Член правлiння АТ 

"КБ "СОЮЗ", адвокацька практика. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Боженко Андрiй Сергiйович 

3. Рік народження 

 1977 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 21 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "МIЛЛСТОУН I КО УКРАЇНА", 41147356, старший менеджер 

7. Опис 



 25.08.2022 року АТ "СК "КРАЇНА" рiшенням дистанцiйних загальних зборiв АТ "СК 

"КРАЇНА" (протокол дистанцiйних рiчних ЗЗА вiд 31.08.2022 року № 50) обрано до складу 

Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА". Посадова особа призначена, як представник акцiонера АТ 

"СIРIУС". Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Iншi посади, якi посадова 

особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: старший менеджер ТОВ "МIЛЛСТОУН I КО 

УКРАЇНА", 

 

1. Посада 

 Член наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Нехом'яж Сергiй Олексiйович 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ЕПС ПРОДАКШН", 39671965, Директор з продажiв 

7. Опис 

 25.08.2022 року АТ "СК "КРАЇНА" рiшенням дистанцiйних загальних зборiв АТ "СК 

"КРАЇНА" (протокол дистанцiйних рiчних ЗЗА вiд 31.08.2022 року № 50) обрано до складу 

Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА". Посадова особа призначена, як представник акцiонера АТ 

"КIВI". Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Iншi посади, якi посадова 

особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника вiддiлу ризикiв ПАТ 

"УКРАГРОЛIЗИНГ", директор ТОВ "БIНФ", директор з продажiв ТОВ "ЕПС ПРОДАКШН", 

Член Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА" 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Колiушко Олена Василiвна 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 29 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "СК "Країна", 20842474, Головний бухгалтер 

7. Опис 

 Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не 

надала згоди на розкриття iншої iнформацiї. 

 

1. Посада 

 Ревiзор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Каленченко Владислав Миколайович 

3. Рік народження 



 1970 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Лiга-тор", 33641914, провiдний юрисконсуль ТОВ "Лiга-тор" 

7. Опис 

 25.08.2022 року АТ "СК "КРАЇНА" рiшенням дистанцiйних загальних зборiв АТ "СК 

"КРАЇНА" (протокол дистанцiйних рiчних ЗЗА вiд 31.08.2022 року № 50) обрано Ревiзора АТ 

"СК "КРАЇНА". Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Iншi посади, якi 

посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний юрисконсульт ТОВ "Лiга-

тор" 

 

1. Посада 

 Голова Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Мороз Леонiд Iванович 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 30 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "СК "Країна", 20842474, тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння АТ 

"СК "КРАЇНА" 

7. Опис 

 Рiшенням Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА", Протокол засiдання вiд 18.07.2022 року № 

18/07-2022, призначено на посаду Голови Правлiння АТ "СК "КРАЇНА" Мороза Леонiда 

Iвановича з 26.07.2022 року строком на 3 роки. Посадова особа не володiє акцiями АТ "СК 

"КРАЇНА". Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: Заступник Голови Правлiння з фiнансiв 

та економiки АТ "СК "КРАЇНА", тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння АТ "СК 

"КРАЇНА". 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння з андерайтингу та методологiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Асмьоткiн Вiталiй Олегович 

3. Рік народження 

 1987 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 15 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СК "Країна", 20842474, Начальник управлiння страхової аналiтики, Начальник 

управлiння страхової аналiтики та маркетингу. АТ "СК "КРАЇНА" 

7. Опис 



 Рiшенням Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА", Протокол засiдання вiд вiд 22.6.2022 року 

№ 22/06-2022, призначено на посаду Заступника Голови Правлiння з андерайтингу та 

методологiї АТ "СК "КРАЇНА" Асмьоткiна В.О. з 23.06.2022 року. Посадова особа не володiє 

акцiями АТ "СК "КРАЇНА". Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини. Призначено строком на 3 роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав 

наступнi посади: Директор з автотранспортного страхування АТ "СК "КРАЇНА", Начальник 

управлiння страхової аналiтики, Начальник управлiння страхової аналiтики та маркетингу. 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння з розвитку та iнновацiй 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Карнаухов Євген Олександрович 

3. Рік народження 

 1987 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 12 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛIЗИНГ", 36218498, Директор ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛIЗИНГ" 

7. Опис 

 Рiшенням Наглядової ради АТ "СК "КРАЇНА", Протокол засiдання вiд вiд 22.06.2022 

року № 22/06-2022, призначено на посаду Заступника Голови Правлiння з розвитку та iнновацiй 

АТ "СК "КРАЇНА" Карнаухова Є.О. з 23.06.2022 року. Посадова особа не володiє акцiями АТ 

"СК "КРАЇНА". Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi 

злочини. Призначено строком на 3 роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: 

начальник Управлiння розвитку авто страхування АТ "СК "КРАЇНА" Директор ТОВ "КАЛИНА-

АВТОЛIЗИНГ". 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

  0 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  



за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

  0 X  

Податкові зобов'язання X 4428 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 194525 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 198953 X X 

Опис Довгостроковi зобов`язання - 154852 тис.грн, з них: Страховi 

резерви- 154852 тис.грн, поточнi зобов`язання - 44101 тис.грн,, 

з них поточнi зобов'язання щодо майбутнiх орендних платежiв 

по МСФЗ 16 - 1751 тис.грн; Поточнi зобов'язання 

лiзингодавцю - 0 тис.грн; Поточнi забезпечення - 576; поточнi 

зобов'язання за товари, роботи, послуги - 4275 тис.грн; 

Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв - 10197 тис. грн; 

Поточнi зобов'язання за страховою дiяльнiстю - 8352 тис.грн; 

Поточнi зобов'язання з бюджетом - 4428 тис.грн; Поточнi 

зобов'язання зi страхування - 101 тис.грн; Поточнi 

зобов'язання з оплати працi - 729 тис.грн Iншi поточнi 

зобов'язання - 13692 тис.грн. 

 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10.12.2008 475/1/08 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

України 

UA4000050140 Акція 

проста 

документар

на іменна 

Документарні 

іменні 

1,29 25180000 32482200 100 

Опис . 

20.10.2010 922/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

України 

UA4000105183 Акція 

проста 

документар

на іменна 

Документарні 

іменні 

1,29 25180000 32482200 100 

Опис . 

21.06.2012 107/1/2012 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000105183 Акція 

проста 

документар

на іменна 

Документарні 

іменні 

1,29 65880000 84985200 100 

Опис 
Цiннi папери АТ "СК "Країна" включенi до Бiржового Списку ПФТС без включення до Бiржового Реєстру, вiдповiдно до рiшення Операцiйного 

управлiння ПФТС № 1407/2011/02 вiд 14.07.2011р. 

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Калина-Автолiзинг" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 36218498 

4. Місцезнаходження 

 04176, м.Київ, вул. Електрикiв, буд. 29 

5. Опис 

 АТ "СК "КРАЇНА" володiє 11,67 % статутного капiталу ТОВ "Калина-Автолiзинг" 

1. Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Країна-Медасистанс" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 39484719 

4. Місцезнаходження 

 04176, м.Київ, вул. Електрикiв, буд. 29 А 

5. Опис 

 АТ "СК "КРАЇНА" володiє 90 % статутного капiталу ТОВ "Країна-Медасистанс" 

 



КОДИ 

Дата 01.10.2022 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

"КРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 20842474 

Територія м.Київ за КАТОТТГ 
UA8000000000

0719633 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 

життя 
за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 384 

Адреса, телефон: 04176 м. Київ, Електрикiв, 29А, +38044590-48-00 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2022 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 355 355 

    первісна вартість 1001 2 200 527 

    накопичена амортизація 1002 ( 1 845 ) ( 172 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 56 523 55 594 

    первісна вартість 1011 68 961 69 617 

    знос 1012 ( 12 438 ) ( 14 023 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 19 383 19 383 

    первісна вартість 1016 19 383 19 383 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 551 526 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 2 148 2 148 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 25 057 20 523 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 51 004 54 325 

Інші необоротні активи 1090 6 709 1 592 

Усього за розділом I 1095 161 730 154 446 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 475 440 

Виробничі запаси 1101 0 0 



Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 11 630 11 907 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 19 812 21 460 

    з бюджетом 1135 23 21 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 2 692 2 131 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 228 984 

Поточні фінансові інвестиції 1160 42 758 56 922 

Гроші та їх еквіваленти 1165 90 714 109 587 

Готівка 1166 1 1 

Рахунки в банках 1167 90 713 109 586 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 4 843 5 182 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 1 358 2 440 

    резервах незароблених премій 1183 3 485 2 742 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 175 175 208 634 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 336 905 363 080 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 84 985 84 985 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 44 966 45 403 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 21 534 22 345 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 811 11 394 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

 





КОДИ 

Дата 01.10.2022 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

"КРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 20842474 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2022 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 393 839 456 098 

Премії підписані, валова сума 2011 386 043 476 002 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 9 596 ) ( 13 030 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -18 135 7 128 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 -743 254 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 56 974 ) ( 67 305 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 182 572 ) ( 265 513 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 154 293 123 280 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -10 940 -9 342 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -12 022 -10 543 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 1 082 1 201 

Інші операційні доходи 2120 29 574 15 635 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 10 238 ) ( 11 352 ) 

Витрати на збут 2150 ( 138 105 ) ( 113 687 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 8 203 ) ( 4 853 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 16 381 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 319 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 8 427 10 860 

Інші доходи 2240 65 395 3 127 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 448 ) ( 1 286 ) 



Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 67 682 ) ( 3 596 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 22 073 8 786 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -10 679 -8 121 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 11 394 665 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 437 -910 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 437 -910 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 437 -910 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 11 831 -245 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1 943 2 171 

Витрати на оплату праці 2505 30 555 26 067 

Відрахування на соціальні заходи 2510 6 188 5 682 

Амортизація 2515 1 660 7 446 

Інші операційні витрати 2520 116 200 88 526 

Разом 2550 156 546 129 892 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 

 





КОДИ 

Дата  

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

"КРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 20842474 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За дев'ять місяців 2022 року 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 122 40 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 388 734 472 065 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 4 482 8 140 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 24 139 ) ( 31 419 ) 

Праці 3105 ( 24 344 ) ( 19 974 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 6 106 ) ( 5 217 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 16 684 ) ( 13 129 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 10 733 ) ( 8 117 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 5 951 ) ( 5 012 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 190 162 ) ( 266 614 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 134 199 ) ( 156 836 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2 296 -12 944 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 64 528 0 

 





КОДИ 

Дата  

Підприємство Акцiонерне товариство "Страхова компанiя "КРАЇНА" за ЄДРПОУ 20842474 

Звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2022 року 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 84 985 44 966 0 21 534 811 0 0 152 296 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 84 985 44 966 0 21 534 811 0 0 152 296 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 11 394 0 0 11 394 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 437 0 0 0 0 0 437 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 437 0 0 0 0 0 437 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
1. Iнформацiя про компанiю 

 

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". 

За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв  Публiчного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "Країна", якi вiдбулися  20 листопада 2019 року, змiнено тип 

акцiонерного товариства з  публiчного на приватне та найменування з Публiчного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "Країна" (скорочене найменування  ПАТ "СК "Країна") на 

Акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Країна" (скорочене найменування  АТ "СК 

"Країна"). Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що в 

Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських 

формувань - 21 листопада 2019 року. 

 

Предметом дiяльностi Товариства є проведення страхування, перестрахування i здiйснення 

фiнансової дiяльностi, пов`язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх 

управлiнням. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до отриманих лiцензiй 

Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.  

 

Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв Товариства складає 384 особи. 

 

2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi 

 

2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ 

 

Ця промiжна фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi до вимог 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, зокрема Мiжнародного стандарту 

бухгалтерського облiку 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть". 

 

       Ця промiжна фiнансова звiтнiсть не включає усю iнформацiю та примiтки, що вимагаються 

до розкриття у рiчному фiнансовому звiтi. З точки зору керiвництва ця промiжна фiнансова 

звiтнiсть вiдображає усi оцiнки i припущення, необхiднi для повного розкриття iнформацiї у 

Звiтi про фiнансовий стан, Звiтi про сукупний дохiд, Звiтi про власний капiтал та Звiтi про рух 

грошових коштiв. 

        При формуваннi промiжної фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами 

нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського 

облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 

 

2.2. Припущення про безперервнiсть дiяльностi  

         

Фiнансова звiтнiсть АТ "СК "Країна" складена, виходячи з припущення безперервностi 

дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi 

звичайної дiяльностi. АТ "СК "Країна" має прибуткову дiяльнiсть, за 9 мiсяцiв 2022 року 

отримало прибуток  у сумi  11394  тис. грн. Товариство має  кредитний рейтинг (рейтинг 

фiнансової стiйкостi) за нацiональною рейтинговою шкалою на рiвнi uaAA+. (рейтингове 

агентство "Експерт-Рейтинг"). 

 



        З кiнця 2019 року розпочалося поширення нового коронавiрусу, який отримав назву 

COVID-19, здатного викликати важкi наслiдки, що призводять до загибелi людини. На кiнець 

2019р. Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я повiдомляла про обмежене число випадкiв 

зараження COVID-19, але 31 сiчня 2020 року оголосила надзвичайну ситуацiю в областi охорони 

здоров'я, а 13 березня 2020 року - про початок пандемiї в зв'язку зi стрiмким поширенням 

COVID-19 в Європi та iнших регiонах. Заходи, що вживаються по всьому свiту з метою 

боротьби з поширенням COVID-19, призводять до необхiдностi обмеження дiлової активностi, 

що впливає на Товариство, а також до необхiдностi профiлактичних заходiв, спрямованих на 

запобiгання поширенню iнфекцiї. Для зменшення ризику щодо впливу подiй на фiнансову 

дiяльнiсть Товариства, пов'язаних зi спалахом коронавiрусу COVID-19, Товариство вживає  

належнi заходи на пiдтримку стабiльностi  та безперервностi його дiяльностi. Зазначенi вище 

подiї  не є такими, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть i розвиток Товариства, не є такими, 

що спричиняють будь-якi невизначеностi щодо безперервної дiяльностi Товариства i не 

потребують коригування або розкриття у фiнансовiй звiтностi та примiтках до неї. 

         24 лютого 2022 року, Росiйська Федерацiя розпочала неспровоковану повномасштабну 

воєнну агресiю в Українi. Негайно пiсля цього урядом України було введено воєнний стан та 

вiдповiднi тимчасовi обмеження, якi впливають на економiчнi умови. Додаткову iнформацiю 

про цi подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду наведено також у Примiтцi 4.27. 

       Оскiльки росiйське воєнне вторгнення в Україну вiдбувається з численних напрямкiв, деякi 

регiони України залишаються ареною iнтенсивних бойових дiй або тимчасово окупованi. 

Товариство провадить дiяльнiсть та надає послуги на всiй територiї Українi за винятком 

тимчасово окупованих територiй. Отже, цi подiї мають суттєвий негативний вплив на українську 

економiку i, вiдповiдно, на бiзнес, фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства. 

       Станом на дату випуску цiєї фiнансової звiтностi не було пошкоджень критично важливих 

активiв, якi перешкоджали б Товариству продовжувати дiяльнiсть. Компанiя не має суттєвих 

активiв у зонi активних воєнних дiй або на тимчасово окупованих територiях. 

У разi найгiршого сценарiю розвитку подiй, за якого iнтенсивнi воєннi дiї 

вiдбуватимуться по всiй територiї України, можна припустити, що це матиме вплив на 

дiяльнiсть Товариства, тривалiсть якого неможливо спрогнозувати. Цi обставини являють собою 

фактор невизначеностi поза контролем Товариства. 

        Керiвництво проаналiзувало здатнiсть Товариства продовжувати подальшу безперервну 

дiяльнiсть станом на дату випуску цiєї фiнансової звiтностi та дiйшло висновку, що iснує лише 

один суттєвий фактор невизначеностi щодо подальшої значної ескалацiї воєнних дiй, що може 

призвести до дестабiлiзацiї дiяльностi Товариства, який може викликати значнi сумнiви у 

спроможностi Товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть. Отже, Товариство може бути 

не в змозi реалiзувати свої активи та погасити зобов'язання за звичайного перебiгу господарської 

дiяльностi. Спираючись на цi фактори, керiвництво обгрунтовано очiкує наявнiсть у Товариства 

достатнiх ресурсiв для управлiння дiяльнiстю протягом наступних дванадцяти мiсяцiв з дати цiєї 

фiнансової звiтностi. Керiвництво продовжить вiдстежувати потенцiйний вплив та вживатиме 

усiх можливих заходiв для мiнiмiзацiї будь-яких наслiдкiв. 

 

        З урахуванням цих та iнших заходiв керiвництво Товариства дiйшло висновку, що 

застосування припущення про безперервнiсть дiяльностi для пiдготовки фiнансової звiтностi є 

доцiльним. 

 

 

 

2.3. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 

 

        Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску керiвництвом Товариства 

25.10.2022 року. Нi учасники , нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової 



звiтностi пiсля її затвердження до випуску. 

 

2.4. Звiтний перiод фiнансової звiтностi. 

 

        Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається перiод з 01 сiчня 

2022 року по 30 вересня 2022 року. 

 

3.1 Суттєвi положення облiкової полiтики  

 

Облiкова полiтика Товариства 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.  

 

Доходи 

 

Доходи вiд надання страхових послуг за Договорами страхування та вхiдного 

перестрахування  облiковуються у вiдповiдностi до МСФЗ 4 "Страховi контракти". 

 

До складу доходiв вiд  надання 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); 

Облiк доходiв (страховi платежi, зароблена премiя) ведеться окремо за  прямими 

укладеними договорами страхування та за прийнятими в перестрахування. Аналiтичний облiк 

страхових платежiв здiйснюється за правилами страхування Товариства 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 договорах страхування в цiлях бухгалтерського облiку вважаються 

справедливими. Всi страховi продукти Товариства, якi перелiченi в Законi  України "Про 

страхування" та на якi Товариство має лiцензiю, вважаються ризиковими договорами 

страхування.  

 

До складу iнших операцiйних доходiв Товариства включаються: 

 

- 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 страхових резервiв, iнших, нiж РНЗП. 

-  

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 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. 

 

Оподаткування 

Поточний податок на прибуток розраховується  вiдповiдно до законодавства за ставками 

з податку на прибуток, якi дiяли станом на звiтну дату.  

 

Основнi засоби 

 

Облiк основних засобiв ведеться у вiдповiдностi до МСБО 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.  

Пiсля визнання активом об'єкти основних засобiв слiд облiковувати за переоцiненою 

вартiстю, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка подальша 

накопичена амортизацiя. Переоцiнцi пiдлягають об'єкти основних засобiв такi, як земля, об'єкти 

нерухомостi та транспортнi засоби. Переоцiнка щодо iнших об'єктiв основних засобiв не 

здiйснюється, їх справедливою вартiстю вважається iсторична собiвартiсть мiнус будь-яка 

подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 

Амортизацiя окремого об'єкта основних засобiв для бухгалтерського облiку 

розраховується  iз застосуванням прямолiнiйного методу.  

 

Групи та термiни експлуатацiї для придбаних   основних засобiв : 

 

№ Найменування основних засобiв Субрахунок Строк корисного використання (роки) 

1 Офiснi примiщення 10.3 20 

2 Транспортнi засоби 10.5 5 

3 Машини та обладнання в т. ч.- 10.4  

 вартiстю бiльше 1 тис. грн.  5 

 вартiстю менше 1 тис. грн.  2 

4 Iнструменти, прилади та iнвентар в т. ч.- 10.6  

 меблi вартiстю бiльше 1 тис. грн.  10 

 

 меблi вартiстю менше 1 тис. грн.  2 

 iншi прибори та iнвентар  5 

5 Iншi основнi засоби 10.9  

 вартiстю бiльше 1 тис. грн.  12 

 вартiстю менше 1 тис. грн.  2 

 

 

 

 У вiдповiдностi до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв",  по основних засобах один 

раз на рiк станом на 01 грудня кожного року проводиться тест на зменшення корисностi активiв. 

Управлiння iнформацiйних технологiй та адмiнiстративно-господарське управлiння проводить 

аналiз основних засобiв за напрямками що їх стосуються, за ознакам вiдповiдно п.12 МСФО 36 



"Зменшення корисностi активiв", та надають управлiнню бухгалтерського облiку iнформацiю по 

активам, по яким є признаки зменшення корисностi. По таким активам розраховується сума 

очiкуваного вiдшкодування. В разi перевищення балансової вартостi активу над сумою 

очiкуваного вiдшкодування Товариством визнаються витрати вiд зменшення  корисностi 

активiв.  

 

Нематерiальнi активи 

 

Визнання, оцiнка i облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi  до МСБО 

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 таких об'єктах нарахування зносу не проводиться. 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть 

 

Визнання, оцiнка i облiк iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється у вiдповiдностi  до 

МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть". Для оцiнки iнвестицiйної нерухомостi використовується 

модель справедливої вартостi. 

 

Облiк запасiв 

Запаси товарно-матерiальних цiнностей Товариства визнаються, оцiнюються  i 

облiковуються згiдно з МСБО 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.  

 

Фiнансовi iнструменти (фiнансовi активи) 

 

Приймаючи до уваги той факт, що для страховикiв рiшенням Ради з МСФЗ застосування 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" є обов'язковим з дати введення в дiю МСФЗ 17 "Страховi 

контракти", Компанiя приймає рiшення про застосування МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: 

визнання та оцiнка" до 01.01.2023 р. 

 

В результатi застосування МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" 

Компанiя класифiкує придбанi фiнансовi iнвестицiї  за такими категорiями:  

-  Iнвестицiї, утримуванi до погашення; 

-  Позики та дебiторська заборгованiсть; 

- Фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання утримуванi для продажу з вiдображенням 

переоцiнки як прибутку або збитку; 

- Фiнансовi активи, доступнi для продажу з вiдображенням переоцiнки у складi сукупного 

доходу, 

 



Крiм того, МСБО 39 вiдрiзняє фiнансовий актив у виглядi iнвестицiй в iнструменти 

власного капiталу, якi не мають ринкової цiни котирування на активному ринку i справедливу 

вартiсть яких не можна достовiрно оцiнити. 

До Iнвестицiй, утримуваних до погашення, вiдносяться борговi цiннi папери - облiгацiї 

внутрiшнiх державних позик, облiгацiї пiдприємств, iншi борговi цiннi папери, якi Компанiя має 

реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення первiсно оцiнюються i вiдображаються у 

бухгалтерському облiку за собiвартiстю (у розрiзi таких складових: номiнальна вартiсть, 

дисконт або премiя, сума накопичених процентiв на дату придбання). 

На дату балансу Iнвестицiї, утримуванi до погашення вiдображують за амортизованою 

собiвартiстю iз застосуванням методу ефективної процентної ставки. Амортизована собiвартiсть 

розраховується  з використанням ефективної процентної ставки залучення додаткових 

позикових коштiв. 

       Дебiторська заборгованiсть .При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть по 

страхуванню оцiнюється за первiсною вартiстю. Подальше визнання - в балансi дебiторська 

заборгованiсть визнається за мiнусом резерву сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi. 

Вiдповiдальними за стан дебiторської заборгованостi є директори регiональних дирекцiй, якi 

вiдстежують iнформацiю, визнають платоспроможнiсть окремих дебiторiв та проводять роботу 

по стягненню заборгованостi з дебiторiв. Резерв сумнiвних боргiв нараховується в разi 

виникнення сумнiвiв щодо погашення окремими дебiторами заборгованостi та за договорами, 

термiн дiї яких закiнчився. Якщо умовами договору передбачено страхування не за 

календарними планами, а в розстрочку, то, враховуючи порiг суттєвостi, дебiторська 

заборгованiсть за такими договорами не дисконтується. 

Дебiторська заборгованiсть iнша класифiкується як: дебiторська заборгованiсть з 

бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих доходiв на iнша дебiторська заборгованість/ 

 

Дебiторська заборгованiсть, за якими строк погашення менше року, не дисконтується. 

 

При зарахуваннi на баланс iнша дебiторська оцiнюється за первiсною вартiстю. В балансi 

iнша дебiторська заборгованiсть 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. 

Фiнансовi iнвестицiї утримуванi для продажу з вiдображенням переоцiнки як прибутку 

або збитку приймаються до облiку за вартiстю придбання. Подальше визнання Фiнансових 

iнвестицiй утримуваних для продажу з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку на 

дату балансу здiйснюється за справедливою вартiстю. Змiни справедливої вартостi 

вiдображаються у складi доходiв, витрат звiтного перiоду (в формi "Звiт про фiнансовi 

результати (сукупний дохiд) за звiтний перiод")/ 

Фiнансовi iнвестицiї доступнi для продажу з вiдображенням переоцiнки у складi 

сукупного доходу приймаються до облiку за вартiстю придбання. Подальше визнання 

фiнансових iнвестицiй доступних для продажу з вiдображенням переоцiнки у складi сукупного 

доходу на дату балансу здiйснюється за справедливою вартiстю. Змiни справедливої вартостi 

вiдображаються у складi сукупного доходу. 

Iнструменти власного капiталу, якi не мають ринкової цiни котирування на активному 

ринку i справедливу вартiсть яких не можна достовiрно оцiнити. 

При визначеннi вартостi фiнансових iнвестицiй для вiдображення у складi фiнансової 

звiтностi, справедливу вартiсть яких визначити неможливо, Компанiя керується нормами п.46 в) 

МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" "iнвестицiї в iнструменти власного 

капiталу, якi не мають ринкової цiни котирування на активному ринку i справедливу вартiсть 

яких не можна достовiрно оцiнити, та похiднi iнструменти, iндексованi стосовно таких 



iнструментiв власного капiталу, якi не котируються та мають погашатися при прийняттi цих 

iнструментiв, що їх слiд оцiнювати за собiвартiстю". 

У разi блокування обiгу фiнансового активу (зупинення внесення змiн до системи 

депозитарного облiку), Компанiя визнає витрати у зв'язку iз зменшенням корисностi зi 

застосуванням вiдповiдного коефiцiєнта, розрахованого для кожного окремого випадку. 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

Грошовi кошти у балансi включають грошовi кошти в банках та у касi.  

 

Аквiзицiйнi витрати вiдстроченi 

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. 

 

Оренда 

Згiдно МСФЗ 16 "ОРЕНДА" на дату початку оренди пiдприємство оцiнює актив у формi 

права користування за первiсною вартiстю (вiдображається у звiтi про фiнансовий стан  (баланс) 

як iншi необоротнi активи)   та оцiнює зобов'язання з оренди за наведеною вартiстю орендних 

платежiв, якi ще не здiйснено на цю дату (у звiтi про фiнансовий стан розмежованi на поточнi та 

непоточнi зобов'язання). Оренднi платежi дисконтуються з використанням ефективної 

процентної ставки залучення додаткових позикових коштiв . 

 

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 МСФЗ 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. 

 

Внутрiшня полiтика АТ "СК "Країна" з формування технiчних резервiв  розроблена у 

вiдповiдностi до Методики формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж 

страхування життя, затвердженої Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює 

регулювання  у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 18 вересня 2018 року N 1638. 

 

3.2 Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства 

 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових 

ринках, розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на 

звiтну дату. В iнших випадках оцiнка справедливої вартостi грунтується на судженнях щодо 

передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих 

рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка 

справедливої вартостi". 



Всi активи та зобов'язання оцiнюються у фiнансовiй звiтностi по справедливiй вартостi, 

або справедлива вартiсть яких розкривається у фiнансовiй звiтностi, класифiкуються в рамках 

описаної нижче iєрархiї джерел справедливої вартостi на основi початкових даних самого 

низького рiвня, якi є значними для оцiнки по справедливiй вартостi в цiлому: 

 

Рiвень 1 - Ринковi котирування цiн на активному ринку по iдентичним активам або 

зобов'язанням (без будь-яких коригувань); 

Рiвень 2 - Моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки по справедливiй вартостi початковi 

даннi, що вiдносяться до найбiльш низького рiвня iєрархiї, є прямо або побiчно спостерiгаються 

на ринку; 

Рiвень 3 - Моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки по справедливiй вартостi початковi 

данi, що вiдносяться до найбiльш низького рiвня iєрархiї, не є такими, що спостерiгаються на 

ринку. 

 

3.3 Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв 

 

Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок 

до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом 

невизначеностi оцiнок, тому що: 

а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки 

базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних 

курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а 

також специфiчних особливостей операцiй;  

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в Звiтi про фiнансовий стан, а також на 

доходи (витрати) може бути значним. 

Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових 

ставок, волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i 

коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових 

iнструментiв у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у 

фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток. 

Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливої 

вартостi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливої вартостi 

першого рiвня, Керiвництво Товариства планує використовувати оцiнки та судження якi 

базуються на професiйнiй компетенцiї працiвникiв Товариства, досвiдi та минулих подiях, а 

також з використанням розрахункiв та моделей вартостi фiнансових активiв. Залучення 

зовнiшнiх експертних оцiнок щодо таких фiнансових iнструментiв де оцiнка, яка базується на 

професiйнiй компетенцiї, досвiдi та розрахунках є недостатньою, на думку керiвництва є 

прийнятним та необхiдним. 

Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати 

значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть. 

 

3.4 Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв 

 

Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання 

фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за 

цим питанням грунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й 

динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з 

призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним Керiвництву Товариства 

фактором i може суттєво вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв. 

 

3.5 Використання ставок дисконтування  



 

Дисконтування довгострокової дебiторської заборгованостi здiйсняється за ставками для 

довгострокових депозитiв в нацiональнiй валютi для суб`єктiв господарювання, розмiщенi на 

сайтi НБУ.  

 

3.6 Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою 

вартiстю. 

       Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та 

зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСБО 39 та МСФЗ 13  у Звiтi про фiнансовий 

стан. 

 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю  

Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  

Вихiднi данi 

Грошовi кошти  Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за 

справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ 

Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових 

активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої 

був отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю. Ринковий, дохiдний  Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, 

котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв, стан 

ринку i кредитоспроможнiсть 

Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. 

Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. 

Якщо справедливу вартiсть визначити неможливо, то iнструменти капiталу оцiнюються за 

собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi. Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi 

курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату 

оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня 

Дебiторська заборгованiсть При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть 

по страхуванню оцiнюється за первiсною вартiстю.  

Подальше визнання - в балансi дебiторська заборгованiсть визнається за мiнусом резерву  

сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi.  

 Ринковий Резерв с сумнiвних боргiв нараховується в разi виникнення  сумнiвiв щодо 

погашення окремими дебiторами заборгованостi та за договорам, термiн дiї яких закiнчився. 

Земля та нерухомiсть Первiсна оцiнка за собiвартiстю. Послiдуюча оцiнка здiйснюється 

згiдно моделi переоцiнки. Ринковий Переоцiнка на пiдставi звiтiв незалежних оцiнювачiв про 

експертну оцiнку. 

 

3.7 Розкриття iнформацiї щодо визначення справедливої вартостi 

 

        Iнформацiя щодо рiвнiв iєрархiї справедливої вартостi, до яких належать оцiнки 

справедливої  вартостi активiв  та зобов'язань Товариства станом на 30.09.2021р. та на 

30.09.2022 р., наведена у наступнiй таблицi:  

                                                                                                                                  тис. грн 

 

Класи активiв  та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень 

(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень 

(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень 

(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними) Всього 

 



Дата оцiнки 30.09.22  30.09.21 30.09.22  30.09.21 30.09.22  30.09.21

 30.09.22  30.09.21 

 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 23774 14004  - 26069 17968 49843 32420 

 

Земля та нерухомiсть     70946 68331 70946 68331 

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть  - - - - 44101 17238

 44101 17238 

 

Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть  - - - - 36503 37158 36503

 37158 

Перенесення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi, якi використовувались при 

оцiнюваннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв не вiдбувались. 

Справедлива вартiсть активiв та зобов'язань Товариства в порiвняннi з їх балансовою 

вартiстю станом на 30.09.2022 р.                                                             

                                                                                                                                     тис. грн. 

 

 Балансова вартiсть Справедлива  вартiсть 

 30.09.2022  30.09.2021 30.09.2022  30.09.2021 

1 2 3 4 5 

 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 56922 39499 49843 32420 

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть 44101 17238 44101 17238 

Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть 36503 37158 36503 37158 

Грошовi кошти 109587 84303 109587 84303 

Справедливу вартiсть кредиторської та дебiторської заборгованостi неможливо 

визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв. 

Керiвництво вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є 

достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва 

iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв 

фiнансової звiтностi. 

 

4.Примiтки  

 

4.1 Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

Вiдображається зароблена премiя звiтного перiоду за дiючими договорам страхування.         

                                                                                                                                                                      

тис.грн. 

 9 мiсяцiв 2022 р. 9 мiсяцiв 2021р. 

 

Дохiд вiд страхової дiяльностi (зароблена премiя звiтного перiоду по дiючим договорам 

страхування) 393849 456098 

 

Нарахованi страховi платежi за укладеними договорами страхування формують 

зароблену страхову премiю  протягом строку дiї договору страхування, що здiйснюється через 

механiзм формування резервiв страховика. 

 

Для ризикових видiв страхування розмiр заробленої страхової премiї визначається за формулою: 

ЗП  =  (РНП поч. - ЧП поч.) + (СП - ПП) - (РНП кiн. - ЧП кiн.), де: 

ЗП - зароблена страхова премiя 

РНП поч. - резерв незароблених премiй на початок перiоду; 



ЧП поч. -  частка перестраховикiв на початок перiоду в РНП поч.; 

СП - страховi платежi отриманi (нарахованi) за перiод; 

ПП -  страховi платежi, сплаченi (нарахованi) перестраховикам. 

РНП кiн. - резерв незароблених премiй на кiнець перiоду 

ЧП кiн. -  частка перестраховикiв на кiнець перiоду в РНП кiн. 

 

4.2 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. 

 9 мiсяцiв 2022 р. 9 мiсяцiв 2021р. 

 

Страховi вiдшкодування (страховi виплати) 182572 265513 

Iншi витрати у складi собiвартостi послуг iз  страхування 56974 67305 

Розмiр витрат вiд страхових виплат не зменшується на доходи вiд отримання  часток 

страхових вiдшкодувань, компенсованих перестраховиками,  якi вiдображаються Товариством у 

Звiтi про фiнансовi результати (сукупний дохiд) у складi "Iнших операцiйних доходiв". 

 

4.3 Адмiнiстративнi витрати  

 

У складi Адмiнiстративних витрат вiдображаються витрати на адмiнiстративний 

персонал та iншi витрати, пов`язанi з управлiнням та обслуговуванням Товариства. До 

адмiнiстративного персоналу вiдносяться спiвробiтники головного офiсу, якi займаються 

управлiнською дiяльнiстю. 

тис.грн. 

 9 мiсяцiв 2022 р. 9 мiсяцiв 2021р. 

 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 1033 1716 

Iншi витрати на послуги стороннiх органiзацiй 953 925 

Послуги банкiв 1292 1807 

Витрати на оплату працi та заохочення 5168 5217 

Нарахування на  ЗП (ЄСВ) 1113 1129 

Забезпечення виплат працiвникам ( резерв  вiдпусток) 679 558 

 

4.4 Витрати на збут 

У складi Витрат на збут вiдображаються витрати на комiсiйну винагороду страхових 

агентiв, заробiтна плата та нарахування на заробiтну плату працiвникiв, задiяних в процесi 

укладання договорiв страхування, амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв, 

призначених для використання при укладання договорiв страхування, та iншi витрати на збут. 

 

 9 мiсяцiв 2022 р. 9 мiсяцiв 2021р. 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв  616 601 

Комiсiйна винагорода 111120 90047 

Винагорода брокерам 165 165 

Iншi витрати на послуги стороннiх органiзацiй 1210 1570 

Витрати на оплату працi та заохочення 18771 16147 

Нарахування на  ЗП (ЄСВ) 4263 3577 



Забезпечення виплат працiвникам ( резерв  вiдпусток) 1960 1580 

 

4.5 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. 

 

 9 мiсяцiв 2022 р. 9 мiсяцiв 2021р. 

Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 18988 449 

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованностi 225 71 

Суми, належнi до отримання за правом вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiяний збиток

 4020 7162 

Дохiд вiд надання послуг iншим страховикам 1240 1659 

Частки страхових виплат, належнi до сплати перестраховиками 4236 5125 

Iншi операцiйнi доходи 865 1169 

 

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. 

 9 мiсяцiв 2022 р. 9 мiсяцiв 2021р. 

Резерв сумнiвних боргiв та безнадiйнi борги 1576 203 

Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 575 2678 

Визнанi штрафи, пенi, неустойки 32 5 

Iншi витрати операцiйної дiяльностi 4657 378 

Членськi внески до страхових бюро 821 961 

Фонд запобiжних та попереджувальних заходiв 63 285 

Знижки та пiльги страхувальникам  479 343 

 

Результат змiни технiчних резервiв, iнших нiж РНЗП                                                                                                                                           

                                                                                                                                             тис.грн. 

 9 мiсяцiв 2022 р. 9 мiсяцiв 2021р. 

Тезультат змiни резерву заявлених збиткiв заявлених 4913 -3755 

Результат змiни резерву незаявлених збиткiв  -16935 -6788 

Результат змiни резерву коливань збитковостi - - 

Результат змiни резерву заявлених збиткiв перестраховика 1082 1201 

 

4.6 Iншi фiнансовi  доходи 

 

У складi Iнших фiнансових доходiв вiдображенi нарахованi вiдсотки по депозитних договорах та 

на залишки по поточних рахунках, а також iнвестицiйний дохiд по централiзованому фонду 



Товариства, який розмiщений в МТСБУ. 

тис.грн. 

 9 мiсяцiв 2022 р. 9 мiсяцiв 2021р. 

Вiдсотки по залишках на депозитних та поточних рахунках та iншi фiнансовi доходи 8427

 10860 

4.7 Iншi доходи/ витрати  

Iншi доходи  

В цьому роздiлi вiдображається дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй, необоротних 

активiв та iншi доходи. 

тис.грн. 

 9 мiсяцiв 2022 р. 9 мiсяцiв 2021р. 

 

Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 28931 3037 

Доходи при погашеннi облiгацiй 35597 - 

Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi 867 90 

Iншi витрати 

 

Вiдображена собiвартiсть фiнансових iнвестицiй при реалiзацiї, списання необоротних активiв 

та iншi витрати. 

тис.грн. 

 9 мiсяцiв 2022 р. 9 мiсяцiв 2021р. 

Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 31302 3034 

Iншi витрати 783 562 

Собiвартiсть погашення облiгацiй 35597 - 

 

 

4.8  Фiнансовi витрати 

Вiдображенi витрати на винагороду лiзингодавцю та витрати, пов'язанi з дисконтуванням 

довгострокової дебiторської заборгованостi та витрати, пов'язанi з МСФЗ16 

                                                                                                                                               тис. 

грн. 

 9 мiсяцiв 2022 р. 9 мiсяцiв 2021р. 

Винагорода лiзингодавцю - 355 

Права використання необоротними активами IFRS16 448 931 

 

4.9  Податок на прибуток  

 

Вiдображена сума нарахованих податкових зобов'язань на доходи вiд страхової 

дiяльностi та податок на прибуток. 

                                                                                                                                             тис. 

грн. 

 9 мiсяцiв 2022 р. 9 мiсяцiв 2021р. 

Податок на доходи вiд страхової дiяльностi 8417 8100 

Податок на прибуток  2262 21 

 

4.10 Основнi засоби  та iнвестицiйна нерухомiсть 

 

Таблиця узгодження балансової вартостi основних засобiв Товариства на початок i кiнець 

звiтного перiоду та попереднього  звiтного перiоду, що вiдображає:  первiсну вартiсть та 

балансову (залишкову) вартiсть . 

тис. грн. 



 

 Земельнi дiлянки Будинки, 

 

споруди Машини та обладнання Транспортнi 

 засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби РАЗОМ 

Первiсна вартiсть              та оцiнка        

На 30.09.2021 15939 53543 7292 9307 2095 712 88888 

На 30.09.2022 16967 55856 6907 6784 1750 736 89000 

Балансова вартiсть (залишкова вартiсть)         

 

На 30.09.2021 15939 52392 2216 4836 317 299 75999 

 

На 30.09.2022 16967 53979 1588 2002 143 298 74977 

 

Товариство облiковує об'єкти основних засобiв такi, як земля, об'єкти нерухомостi та 

транспортнi засоби за моделлю переоцiнки згiдно МСБО 16 "Основнi засоби". Переоцiнка щодо 

iнших об'єктiв основних засобiв не здiйснюється, такi основнi засоби вiдображаються на балансi 

за  iсторичною собiвартiстю мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi 

накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 

 

В 1 кварталi 2021 р. Товариство один об'єкт основних засобiв був дооцiнений на  437 

тис.грн. 

Об'єкт iнвестицiйної нерухомостi -нежитлове примiщення 239.5кв.м., за адресою м.Київ, 

вул. Кудрявська, буд.31-33, прим.87, вартiстю 19383 тис. грн.- будiвля, яка є власнiстю суб'єкта 

господарювання  та надана в оренду згiдно угоди про операцiйну оренду. Для оцiнки 

iнвестицiйної нерухомостi обрана модель справедливої вартостi.  

Операцiї з визнання збитку вiд зменшення корисностi основних засобiв, сторнування 

такого збитку вiд зменшення корисностi- не вiдбувалися. Зобов'язання придбати основнi засоби 

не укладалися. 

Таблиця даних для кожного переоцiненого класу основних засобiв iз визначенням 

балансової  вартостi, яка була б визнана, якби активи облiковували за моделлю собiвартостi. 

 Земельнi дiлянки Будинки, 

 

споруди Транспортнi 

 засоби 

Первiсна вартiсть  та оцiнка на 30.09.2022 р. 16967 55856 6784 

Балансова вартiсть (залишкова вартiсть) на 30.09.2022 р. за моделлю переоцiнки 16967 53979

 2002 

Балансова вартiсть за моделлю собiвартостi на 30.09.2022 р. 5140 22616 787 

 

Таблиця аналiтичних даних щодо об'єктiв нерухомого майна Товариства станом на 30.09.2022р. 

                                                      тис. грн. 

Найменування об'єктiв нерухомого майна Площа Напрями використання  Вартiсть

 Дата введення в експлуатацiю (придбання) 

 

   первiсна залишкова  

земельнi дiлянки, у тому числi: X X 16967,5 16967,5 X 

Обухiвський р-н. с.Старi Безрадичi 1,296 га власна дiяльнiсть 10700 10700

 25.03.2016 

Закарпатська обл, Хустський р-н, с.Велятино 0,20 га власна дiяльнiсть 532,9 532,9

 24.10.2018 



Київська обл., Василькiвський р-н, Гвоздiвська сiльрада 1,7927 га власна дiяльнiсть

 2881,9 2881,9 03.03.2020 

Київська обл., Василькiвський р-н, Гвоздiвська сiльрада 1,7745 га власна дiяльнiсть

 2852,7 2852,7 03.03.2020 

будинки та споруди, у тому числi : X X 55855,4 53978,7 X 

Нежитлове прим.площа м.Вiнниця,в.Князiв Корiатовичiв,буд.168, прим.181 292.4 кв.м

 власна дiяльнiсть 12650,4 11791,1 27.09.2019 

Нежитлове прим. м.Запорiжжя, вуд.Перемоги, буд.32, прим.11(А-2) 111,6 кв м власна 

дiяльнiсть 7611,6 7079,6 19.09.2019 

Квартира, м.Київ, ву. Ярославiв Вал 19, кв.74 209,4кв.м власна дiяльнiсть 16210,8

 15725,4 23.03.2020 

Нежитлове примiщ.239.5кв.м., за адр.:м.Київ,вул.Кудрявська,буд.31-33, прим.87 239,5кв.м

 власна дiяльнiсть 19382,6 19382,6 16.12.2020 

Протягом 9 мiсяцiв 2022 р. амортизацiя основних засобiв окремих об'єктiв для 

бухгалтерського облiку розраховувалась  iз застосуванням прямолiнiйного методу з 

урахуванням визначених  термiнiв корисного використання. 

Основнi засоби Товариства, якi облiкованi на Балансi  станом на 30.09.2022 р.,  не 

обтяженi та не мають обмежень на права власностi.                                                                                                                                       

 

4.11 Нематерiальнi активи    

 

На балансi облiкуються нематерiальнi активи - програмне забезпечення та лiцензiї на 

провадження страхової дiяльностi.                                                                                                                                      

тис .грн. 

 Програмне забезпечення  Лiцензiї  РАЗОМ 

 

Первiсна вартiсть              та оцiнка    

На 30.09.2021 1845 355 2200 

На 30.09.2022 172 355 527 

Чиста балансова вартiсть (залишкова вартiсть)     

На 30.09.2021 - 355 355 

На 30.09.2022 - 355 355 

 

4.12 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї         

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

тис.грн. 

 

 На 30.09.2022   На 30.09.2021 

 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, в т.ч - - 

 

ТОВ "Калина-Автолiзинг" 526 - 

 

Вартiсть фiнансових iнвестицiй у корпоративнi права ТОВ "Калина-Автолiзинг" у формi 

iншiй, нiж цiннi папери, вiдображена на Балансi Товариства станом на 30.06.2022 р. за 

справедливою вартiстю, яка визначена доходним методом з урахуванням даних фiнансової 

звiтностi емiтента станом на 31.12.2021 р. 

 

4.13 Запаси 

 

В складi запасiв вiдображенi матерiали, паливо, запаснi частини, бланки суворої звiтностi                                                                                                                                                                               



тис. грн. 

 

 На 30.09.2022   На 30.09.2021 

     Виробничi запаси  440 495 

Значних операцiй списання запасiв до чистої вартостi реалiзацiї i сторнування такого 

списання не вiдбувалось. 

 

4.14 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 

 

Дебiторська заборгованiсть облiковується Товариством згiдно   МСБО 39 "Фiнансовi 

iнструменти: визнання та оцiнка" та вiдображається на балансi за первiсною вартiстю з 

урахуванням резерву сумнiвних боргiв.                                                                                                                                                 

тис. грн. 

 

Дебiторська заборгованiсть  На 30.09.2022   На 30.09.2021 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги по страхуванню:    

     чиста реалiзацiйна вартiсть  11907 11139 

     первiсна вартiсть  13456 11791 

     резерв  1549 652 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:    

 

     з бюджетом  - - 

     за виданими авансами   21460 20699 

     з нарахованих доходiв  2131 770 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  984 4550 

Дебiторська заборгованiсть по страхуванню за строками погашення 

 

 На 30.09.2022 в т. ч., строк погашення до 3 мiсяцiвв т. ч., строк погашення вiд 3 до 

6 мiсяцiвв т. ч., строк погашення вiд 6 до 12 мiсяцiв 

 

Дебiторська заборгованiсть за договорами страхування 11907 11460 129 318 

 

 

 

4.15  Поточнi фiнансовi iнвестицiї   

 

Приймаючи до уваги той факт, що для страховикiв рiшенням Ради з МСФЗ застосування 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" є обов'язковим з дати введення в дiю МСФЗ 17 "Страховi 

контракти", Компанiя приймає рiшення про застосування МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: 

визнання та оцiнка" до 01.01.2023 р.  

 

 

 

Вартiсть поточних фiнансових iнвестицiй, облiкованих на Балансi Товариств станом на 

30.09.2021 р. та  30.09.2022 р. становить:                                                                             

              тис. грн. 

 На 30.09.2022   На 30.09.2021 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї, в т. ч.  56922 39499 

ЦП , обiг яких тимчасово заблокований рiшенням ННКЦПФР 7079 7079 



 

Склад поточних фiнансових iнвестицiї Товариства станом на 30.09.2022 р. є наступним: 

 

Емiтент код ЄДРПОУ вид iнвестицiї Од. вимiру кiлькiсть Вартiсть станом  на 

30.09.2022 р., тис.  рн.. 

 

ТОВ "Бест Лiзинг" 33880354 облiгацiя UA5000002981 Шт. 6974 7 004,4 

ТОВ "Еска Капiтал" 36258745 облiгацiя UA Т000004999 Шт. 1000 1 102,5 

ТОВ "Калина-Автолiзинг" 36218498 облiгацiя UA5000000571 Шт. 90 9 961,3 

Мiнiстерство фiнансiв України (ОВДП) 00013480 UA4000215909 Шт. 300 11 

011,3 

Мiнiстерство фiнансiв України (ОВДП) 00013480 UA4000220412 Шт. 253 9 126,9 

Мiнiстерство фiнансiв України (ОВДП) 00013480 UA4000226138 Шт. 100 3 635,5 

ТОВ "Країна-Медасистанс" 39484719 Частка Статутного капiталу % 90

 8000 

 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї, облiкованi на Балансi Товариства станом на 30.09.2022 р., 

класифiкованi Товариством з урахуванням норм МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та 

оцiнка", як фiнансовi активи утримуванi для продажу з вiдображенням переоцiнки як прибутку 

або збитку, крiм тих, обiг яких заблокований. 

Акцiї ПАТ "Альфа Девелопмент", обiг яких заблокований в 2020 р., вiдображенi на 

Балансi Товариства станом на 30.09.2022 р по собiвартостi придбання з урахуванням зменшення 

корисностi, що передбачено МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" для 

фiнансових активiв у виглядi iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, якi не мають ринкової 

цiни котирування на активному ринку i справедливу вартiсть яких не можна достовiрно оцiнити. 

 

Справедлива вартiсть облiгацiй українських пiдприємств, облiкованих на Балансi 

Товариства станом на 30.09.2022 р., визначена з урахуванням цiни котирування на  подiбнi 

активи на ринках, якi не є активними, а саме середньої цiни на подiбнi активи, розрахованої на 

пiдставi середньої цiни оборудок на сайтi www.smida.gov.ua в роздiлi "Iнформацiя щодо 

вчинених правочинiв поза фондовою бiржою".  

 

Змiни в класифiкацiї фiнансових активiв унаслiдок змiни мети або використання цих активiв 

вiдсутнi.  

4.16 Грошовi кошти  

 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за справедливою вартiстю, 

яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi .          

тис. грн 

Грошовi кошти та їх еквiваленти:  На 30.09.2022   На 30.09.2021 

Грошовi кошти  109587 84303 

В звiтi про рух грошових коштiв (за прямим методом) як iншi надходження вiдображенi 

надходження за регресами та страховi премiї за продуктами iнших страховикiв в межах 

агентських договорiв; iншi витрачання - сплачена перестрахувальна премiя, за послуги по 

врегулюванню, комiсiйна страховим винагорода посередникам та розрахунки з iншими 

дебiторами в межах операцiйної дiяльностi.  

 

Розшифровка грошових коштiв: 

  Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ Термiн вкладень Прим. Сума вкладень 

  початок кiнець % депозитна ставка всього у тому числi в iноземнiй валютi 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  X X X  109 587 60 638 



зокрема:на поточних рахунках X X X  50 020 33 872 

Вклади в банках (депозити): X X X  59 566 26 766 

АТ "Державний ощадний банк України" 00032129 26.01.2022 21.10.2022 9,5-01 11 468

 5 668 

АТ "Мiжнародний iнвестицiйний банк" 35810511 30.03.2020 31.10.2022 15-1,5 8 543

 1 543 

ПАТ "Укргазбанк" 23697380 15.12.2020 17.10.2022 10-0,5 13 241 12 241 

АТ "Державний експортно-iмпортний банк" 09807750 22.06.2022 26.10.2022 19-2

 17 314 7 314 

АТ "КБ "ПриватБанк" 14360570 11.11.2019 22.10.2022 4,25 5 000,00 - 

АТ "Банк Iнвестицiй та заощаджень" 33695095 14.09.2022 14.10.2022 17,75 4 0000

 - 

каса     1  

 

4.17 Аквiзицiйнi витрати вiдкладенi         

 

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати (DAC)-  обсяг аквiзицiйних витрат, що мали мiсце 

протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до доходiв наступних звiтних 

перiодiв (заробленої премiї).                                                                                                                                            

тис. грн. 

 На 30.09.2022   На 30.09.2021 

Аквiзицiйнi витрати вiдкладенi 20523 23644 

4.18 Довгострокова дебiторська заборгованiсть    

Довгострокова дебiторська заборгованiсть   облiковується на Балансi Товариства за 

дисконтованою вартiстю                                                                                                                                                                          

тис. грн.                                                                                       

 На 30.09.2022   На 30.09.2021 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 2148 - 

 

4.19  Iншi необоротнi активи         

 

В складi  iнших необоротних активiв вiдображенi активи з права користування вiдповiдно 

до МСФЗ 16 "Оренда"                                                                                                                                             

тис. грн. 

 На 30.09.2022   На 30.09.2021 

 

Активи з права користування вiдповiдно до МСФЗ 16 "Оренда" 1592 8414 

4.20 Власний капiтал  

Власний капiтал Товариства складається з наступних статей:                                                                                                                                                            

тис.грн. 

 Власний капiтал  На 30.09.2022   На 30.09.2021 

Статутний капiтал  84985 84985 

Капiтал в дооцiнках (переоцiнка ОЗ) 45403 42175 

Резервний капiтал  22345 21534 

Сальдо нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)  11394 665 

Сальдо резерв коливань збитковостi - - 

 

4.21 Довгостроковi зобов`язання та забезпечення                                                          

 

В складi  довгострокових зобов'язань та забезпечень вiдображенi довгостроковi 

зобов'язання щодо майбутнiх орендних платежiв по МСФЗ 16, довгостроковi зобов'язання 



лiзингодавцю, технiчнi резерви, створенi для  забезпечення виконання зобов'язань по договорам 

страхування та забезпечення виплат персоналу  (резерв вiдпусток).                                                                                                                                            

тис.грн. 

 

 Довгостроковi зобов`язання та забезпечення                                                            На 30.09.2022 

  На 30.09.2021 

 

Iншi довгостроковi зобов`язання -довгостроковi зобов'язання щодо майбутнiх орендних 

платежiв по МСФЗ 16 - 1751 

Iншi довгостроковi зобов`язання- довгостроковi зобов'язання лiзингодавцю - 614 

Забезпечення виплат персоналу   - 848 

Страховi резерви 154852 155189 

 

На кiнець кожного звiтного перiоду проводиться перевiрка достатнiстi резервiв збиткiв 

(резерву заявлених, але не виплачених збиткiв, та резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi) 

на попереднi звiтнi дати (run-off test). 

Перевiрка достатностi резервiв збиткiв (run-off test) здiйснюється щодо резервiв збиткiв, 

сформованих на звiтнi дати останнiх 8 кварталiв, що передують звiтному перiоду 

 

Перевiрку адекватностi страхових зобов'язань (LAT) та перевiрку достатностi резервiв 

збиткiв (run-off test) здiйснює актуарiй, який вiдповiдає вимогам законодавства. 

 

Резерв пiд кредитнi збитки не нараховується. 

4.22 Поточнi зобов'язання  

 

До поточних зобов'язань належать: поточна заборгованiсть за довгостроковими 

зобов'язаннями, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, поточна заборгованiсть 

за розрахунками (з отриманих авансiв, з бюджетом, з позабюджетних платежiв, зi страхування, з 

оплати працi), iншi поточнi зобов'язання.                                                                                                                                                

тис.грн. 

Поточнi зобов'язання  На 30.09.2022   На 30.09.2021 

Поточнi зобов'язання щодо майбутнiх орендних платежiв по МСФЗ 16 1751 6961 

Поточнi зобов'язання лiзингодавцю - 567 

Поточнi забеспечення 576 - 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 4275 76 

Поточнi зобов'язання  з одержаних авансiв   10197 2960 

Поточнi зобов'язання  за страховою дiяльнiстю 8352 3340 

Поточнi зобов'язання   з бюджетом  4428 1624 

Поточнi зобов'язання   зi страхування  101 95 

Поточнi зобов'язання   з оплати працi  729 738 

Iншi поточнi зобов'язання  13692 877 

 

4.23 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 прийняття 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 виходячи з характеру стосункiв мiж зв'язаними сторонами.   



Пiдприємства, в яких АТ "СК "Країна" володiла корпоративними правами на 30.09.22 

року^ 

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАЛИНА-

АВТОЛIЗИНГ" (скорочено - ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛIЗИНГ"), код за ЄДРПОУ 36218498. 

Країна   реєстрацiї: Україна. Мiсцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, буд. 29А. Код 

КВЕД 64.91 Фiнансовий лiзинг (основний). Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi 

про проведення державної реєстрацiї юридичної особи: 02.11.2017, 1 071 145 0000 039379, 

мiсцезнаходження реєстрацiйної справи: Подiльська районна в мiстi Києвi державна 

адмiнiстрацiя. Вiдсоток участi в капiталi станом на 31.12.21  -11,67% 

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРАЇНА - 

МЕДАСИСТАНС" (скорочено - ТОВ " КРАЇНА - МЕДАСИСТАНС"), код за ЄДРПОУ 

39484719. Країна   реєстрацiї: Україна. Мiсцезнаходження: Україна, 04176, мiсто Київ, вулиця 

Електрикiв, будинок 29 А. Код КВЕД  66.22 66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi 

страхування та пенсiйного забезпечення (основний). Дата та номер запису в Єдиному 

державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи: 11.11.2014, 1 071 

102 0000 032937, мiсцезнаходження реєстрацiйної справи: Подiльська  районна в мiстi Києвi 

державна адмiнiстрацiя. Вiдсоток участi в капiталi станом на 31.12.21  -100%. 

 

 

Власники iстотної участi АТ "СК "Країна" станом на 30.09.2022: 

Найменування юридичної особи, 

 

країна реєстрацiї Дата та номер запису в  Єдиному державному реєстрi про проведення 

державної реєстрацiї юридичної особи, орган реєстрацiї Мiсце 

знаходження код 

 

ЄДРПОУ Частка у статутному капiталi, 

% / грн. 

Акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд  

"КIВI", Україна 

КВЕД 64.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'єкти (основний) Дата запису: 

05.04.2017номер запису: 

1 071 102 0000 037949, Подiльська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя Україна, 

03150, м. Київ, вул. Предславинська, будю 37, оф.516  

41262601 

76,211876 %   

64 768 815,36 грн.   

 

Кiнцевим бенефiцiарним власником/контролером Компанiї є Коваленко Ганна 

Миколаївна   (09.08.1984 р.н.; мiсце реєстрацiї: Україна, 02175,Україна, м. Києв, вул. 

Тростянецька 49, кв.143; IПН-3090211861) . 

Операцiї iз зазначеними сторонами:   

Найменування пов'язаних сторiн Продаж пов'язаним 

сторонам за 9 мiсяцiв 2022 року Придбання у пов'язаних сторiн за 9 мiсяцiв 2022 року

 Дебiторська заборгованiсть пов'язаних сторiн станом на 30.09.2022 Кредиторська 

заборгованiсть перед пов'язаними сторонами станом на 30.09.2022 

ТОВ "Країна- Медасистанс" 115,6 - 19130,7 - 

 

ТОВ "Калина-Автолiзинг" 122,6 11995 - 1834 

АТ ЗНВКIФ "КIВI" 

 28930,9 47930,9 2148,9  



 

Пов`язаним  сторонам займи у виглядi поворотної безвiдсоткової фiнансової допомоги не 

надавались.                       

Значних операцiї з пов'язаними сторонами, що виходять за межi звичайного перебiгу 

господарської дiяльностi суб'єкта господарювання в Товариствi не було. 

4.24 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 102 судових справи, по 

яких АТ "СК "Країна" виступає в якостi вiдповiдача на суму 15251 тис. грн. 

АТ "СК "Країна" вiдповiдно IAS 37 не формує забезпечення в зв'язку з ймовiрнiстю, що 

вибуття ресурсiв не буде необхiдним для погашення зобов`язання та впевненiстю, що 

ймовiрнiсть настання зобов`язання є мiнiмальною.  

Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, якщо вони 

виникнуть в наслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на 

фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Товариства. 

 

4.25 Цiлi та полiтика управлiння ризиками 

 

СК "Країна" класифiкує наступнi ризики: 

- Ризик недостатностi премiй 

Ризик, викликаний коливаннями частоти, середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi 

страхових випадкiв 

 

- Ризик недостатностi резерву збиткiв 

Ризик, викликаний недооцiнкою резерву збиткiв 

- Катастрофiчний ризик 

Ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй та оцiнок їх наслiдкiв 

- Ризик страхування здоров'я 

 

Ризик, викликаний змiнами витрат, понесених у зв'язку з обслуговуванням договорiв 

медичного страхування, коливаннями частоти i ступеня тяжкостi страхових випадкiв, 

неточнiстю оцiнок та прогнозiв щодо спалаху епiдемiй 

 

- Ризик iнвестицiй в акцiї 

 

Ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та фiнансових iнструментiв 

страховика до коливання ринкової вартостi акцiй 

 

- Ризик процентної ставки 

Ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до коливання 

вартостi позикових коштiв 

 

- Валютний ризик 

 



Ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до коливання курсiв 

обмiну валют 

 

- Ризик спреду 

Ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань страховика до коливання рiзницi в 

доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних облiгацiй з тим самим (або близьким) 

термiном до погашення 

 

- Майновий ризик 

 

Ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до коливання 

ринкових цiн на нерухомiсть 

- Ризик ринкової концентрацiї 

 

Ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю портфеля активiв або у зв'язку зi 

значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв на стан активiв 

 

- Ризик дефолту контрагента 

Ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебiтора) 

виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком 

- Операцiйний ризик 

 

Ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки управлiння, процесiв 

оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi технологiй, а 

також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу. 

Надходження страхових платежiв за страховими контрактами в 9 мiсяцiв 2022 року в АТ 

"СК "Країна" склали 386043 тис. грн.  

Прiоритетними видами дiяльностi Товариства є страхування наземного транспорту 

(10,4%), обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв 

(20,8 %), добровiльне медичне страхування (32,7%) та страхування здоров'я на випадок хвороби 

(30,4%). 

 АТ "СК "Країна" виконує прийняттi на себе зобов'язання в повному обсязi, про що 

свiдчать виплати страхових вiдшкодувань, якi за 9 мiсяцiв 2022 року склали 182572 тис. грн. 

 

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.  

4.26 Управлiння капiталом. 

Управлiння капiталом - це система принципiв i методiв розроблення i реалiзацiї 

управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимальним його формуванням з рiзноманiтних джерел, а 

також забезпеченням ефективного його використання. Метою управлiння капiталом є   

пiдвищення ринкової вартостi страхової компанiї з дотриманням балансу iнтересiв усiх 

зацiкавлених сторiн - акцiонерiв, працiвникiв страхової компанiї, страхувальникiв, третiх осiб, 

майновим iнтересам яких може бути заподiяна шкода, й держави. Пiдходи для управлiння 

капiталом в АТ СК "Країна"  : 

 

- контроль за достатнiстю капiталу; 

- аналiз напрямкiв його втiлення в активах Товариства; 

- намагання досягти максимiзацiї вартостi вкладеного акцiонерами капiталу з урахуванням 

нормативних вимог до його розмiру та розмiщення з одночасним забезпеченням умов 

своєчасного й повного виконання зобов'язань перед страхувальниками; 

- забезпечення бiльшої диверсифiкацiї активiв страховика та їх вищої дохiдностi; 

- розмiщення акумульованих страхових резервiв iз урахуванням принципiв безпечностi, 

прибутковостi, лiквiдностi й диверсифiкованостi. 

           Фактичний запас платоспроможностi перевищує розрахунковий нормативний  запас 

платоспроможностi  на 67 % та бiльш, нiж 1 млн. євро. Власний капiтал складає 164127 тис. грн., 

вартiсть чистих активiв складає 163772тис. грн., що є бiльшим за зареєстрований статутний 

капiтал (84985 тис. грн.). Гарантiйний фонд складає 33739  тис. грн.   

На Товариство поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до 

капiталу - це мiнiмальна сума статутного капiталу, а також рiзнi нормативи платоспроможностi. 

Вiдповiдно до Закону України "Про страхування" №85/96-вр вiд 7 березня 1996 року зi змiнами 

та доповненнями, мiнiмальний розмiр статутного капiталу страховика, який займається видами 

страхування iншими, нiж страхування життя становить еквiвалент 1,000 тисяч євро за обмiнним 

курсом валюти України.  

Товариство дотримувалась всiх зовнiшньо встановлених вимог до капiталу станом на 30 

вересня 2022 року (включаючи вимоги, встановленi Нацiональною комiсiєю, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг у Положеннi № 850 про обов'язковi 

критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, 

якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика). 

4.27    Подiї пiсля дати балансу 

 

24 лютого 2022 року, у зв'язку з вiйськовою агресiєю Росiйської Федерацiї проти 

України, Указом Президента України введено воєнний стан в Українi, якiй дiє до дати 

затвердження звiтностi. 

Зазначенi вище подiї  є такими, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть i розвиток 

Товариства, та можуть спричинити невизначеностi щодо безперервної дiяльностi Товариства. 

Економiчнi наслiдки вiйськової агресiї Росiйської Федерацiї проти України не можуть не 

вплинути на дiяльнiсть Товариства. Керiвництво здiйснює економiчну оцiнку такого впливу на 

подальшу дiяльнiсть Товариства та вiдповiдно корегує плани та здiйснює невiдкладнi кроки, 

направленi на пiдтримку життєдiяльностi Компанiї та забезпечення стабiльного обслуговування 

клiєнтiв та гарантованостi виплат страхових вiдшкодувань.   Враховуючи досвiд роботи 

Товариства впродовж 8 мiсяцiв в умовах воєнного стану, керiвництво вважає, що Компанiя 



зможе  продовжувати дiяльнiсть i в майбутньому за виключенням розвитку катастрофiчних 

подiй (окупацiї значних територiй, застосування зброї масового ураження).  

Товариство в умовах воєнного стану та вiйськових дiй продовжує роботу, забезпечує 

приймання звернень застрахованих осiб 24/7. Здiйснює врегулювання страхових випадкiв та 

виплату страхових вiдшкодувань по всiй пiдконтрольнiй територiї  України, крiм зон активних 

бойових дiй.  Спiвробiтники компанiї працюють як в режимi дистанцiйного доступу, так i на 

своїх робочих мiсцях в офiсах Товариства, в залежностi вiд свого фiзичного перебування.   

Товариство наразi здiйснює фiнансово-господарську дiяльнiсть вiдповiдно до принципiв 

безперервностi дiяльностi та має впевненiсть в продовженi такої дiяльностi  i в майбутньому. 

 

ХV. Проміжний звіт керівництва 
Впродовж звiтного перiоду на промiжну фiнансову звiтнiсть вплинула повномасштабна збройна 

агресiя Росiйської Федерацiї з захопленням окремих територiй на яких Компанiя провадила 

свою дiяльнiсть. Опис основних ризикiв та невизначеностей, якi впливали на дiяльнiсть 

Товариства у звiтному перiодi: ризик невизначеностi щодо термiнiв продовження та масштабiв 

збройної агресiї Росiйської Федерацiї; iнфляцiйний ризик, пов'язаний з можливим значним 

знецiненням нацiональної валюти в результатi знаходження держави у воєнному станi, 

руйнуванням економiки, блокуванням логiстичних маршрутiв тощо, що може негативно 

вплинути на фiнансовий стан Товариства; ризик пов'язаний iз недобросовiсною конкуренцiєю та 

шахрайськими дiями на ринку страхування. 

 

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
На пiдставi наданих повноважень, посадовiй особi АТ "СК "КРАЇНА", який здiйснює 

управлiнськi функцiї, надає твердження того, що, промiжна фiнансова звiтнiсть, вiдповiдно до 

стандартiв бухгалтерського облiку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть в Українi", включає достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан 

активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Промiжний звiт керiвництва 

мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю, що подається вiдповiдно до частини четвертої 

статтi 127 Закону України " Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки " та мiстить 

вказiвки на важливi подiї, якi вiдбулися упродовж звiтнього квраталу, та їх вплив на промiжну 

фiнансову звiтнiсть, а також опис основних ризикiв та невизначеностей. 

 
 


