
Річна інформація емітента 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 

 Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Країна"  

1.2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство  

1.3. Місцезнаходження емітента 

 Україна Київська обл.  04176 мiсто Київ Електрикiв, 29А  

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

 20842474  

1.5. Міжміський код, телефон та факс 

 (044) 5904800 (044) 5904801  

1.6. Електронна поштова адреса емітента 

 Krayina@krayina.com  

1.7. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента 

 А 01 № 603314  

1.8. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 

 08.08.1994  

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

розкриття інформації 

1.10. Розмір статутного капіталу емітента 

 32 482 200,00  

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис.грн.) 

Найменування показника 
період 

звітний попередній 

Усього активів 126749 106384 

Основні засоби (за залишковою вартістю) 3189 4088 

Довгострокові фінансові інвестиції 49396 49129 

Запаси 625 212 

Сумарна дебіторська заборгованість 35174 27134 

Грошові кошти та їх еквіваленти 35423 25069 

Власний капітал 35410 38049 

Статутний капітал 32482 32482 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2639 4870 

Довгострокові зобов'язання 19 70 

Поточні зобов'язання 40912 30493 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію (грн.) 
0 0 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 25180000 25180000 

Цінні папери власних випусків, 

викуплені протягом звітного періоду 

загальна 

номінальна 

вартість 

  

у відсотках від 

статутного 

капіталу 

  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів 

власних випусків протягом періоду 
  

Вартість чистих активів 32487 37330 

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

засновників 

Інформація про органи управління емітента. 

(Не заповнюється емітентами – акціонерними товариствами). 

Інформація про посадових осіб емітента. 

Голова Правління – Наконечний Олександр Васильович. 

Головний бухгалтер – Коліушко Олена Василівна. 

Інформація про засновників емітента. 

ТОВ «Лад» (код за ЄДРПОУ 32478960, Україна, 41100, Сумська область, м. Шостка, провулок 

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

КП «АРТ» (код за ЄДРПОУ 13804088, Україна, 79000, Львівська область, м. Львів, вул. Пластова, 

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

ПАТ «ЗНКІФ «СОВА» (код за ЄДРПОУ 34294419, Україна, 04176, Київська область, м. Київ, вул. 

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

ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» (код за ЄДРПОУ 34294509, Україна, 04176, Київська область, м. Київ, вул. 

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

ПАТ «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал» (код за ЄДРПОУ 33549199, Україна, 04176, Київська 

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

4. Інформація про цінні папери емітента 

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

Лістинг -  

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

Лістинг -  

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

 



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

емітента у депозитарній системі України 

         Статтею 20 Закону України "Про акцiонернi товариства" передбачено iснування акцiй 

акцiонерних товариств виключно в бездокументарнiй формi. Пiдтвердженням права власностi при 

бездокументарнiй формi є виписка з рахунку у цiнних паперах.  У зв`зку з приведенням дiяльностi 

ПАТ "СК  "Країна" у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" 

Товариство уклало договiр з ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" про обслуговування емiсiї 

цiнних паперiв № Е-1799 вiд 14.09.2010 р.  

         21.09.2010 р. вiдбулися позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "СК "Країна" (протокол 

№ 35 вiд 21.09.2010 р.), на яких були розглянутi питання щодо прийняття Рiшення про 

дематерiалiзацiю цiнних паперiв (акцiй) ПАТ "СК "Країна" шляхом переведення випуску простих 

iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, та відносно 

прийняття рiшення про припинення дiї договору про надання послуг щодо ведення реєстру 

власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з реєстратором ТОВ "СУРП Реєстрацiйна компанiя 

"Трансат" (код за ЄДРПОУ 24733397), внаслiдок чого облiк прав власностi на акцiї здiйснюється в 

депозитарнiй системi облiку прав власностi (зберiгач - депозитарiй); затверджений ВАТ 

"Нацiональний депозитарiй України" (код за ЄДРПОУ – 30370711) - Депозитарiєм ПАТ              

"СК "Країна", який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства, що дематерiалiзується. 

         20.10.2010 р. ДКЦПФР видала свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй ПАТ 

"СК "Країна" бездокументарної форми iснування, реєстрацiйний № 922/1/10. 

         Згiдно трьохсторонньому акту прийому-передачi документiв системи реєстру власникiв 

iменних цiнних паперiв ПАТ "СК "Країна" (код за ЄДРПОУ 20842474) вiд 14.12.2010 р., 

укладеному та пiдписаному  ПАТ "СК "Країна", з однієї сторони, ТОВ "СУРП "Реєстрацiйна  

компанiя "Трансат", з другої сторони, та ПАТ "Укргазпромбанк" (Зберігач ПАТ «СК «Країна»), з 

третьої сторони,  - ТОВ "СУРП "Реєстрацiйна компанiя "Трансат" був переданий Зберiгачу реєстр 

власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "СК "Країна" (код цiнного паперу UA4000050140), 

складений станом на 10.12.2010 р. 

         25.01.2011 р. ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" депонував глобальний сертифiкат 

ПАТ "СК "Країна", реєстрацiйний номер 922/1/10 вiд 14.12.2010 р., оригiнал якого був переданий 

ТОВ "СУРП "Реєстрацiйна компанiя "Трансат". 

         Повноваження на складання зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв ПАТ 

"СК "Країна" належать Депозитарiю ПАТ "СК "Країна" - ВАТ "Нацiональний депозитарiй 

України" (код за ЄДРПОУ – 30370711). 

 



6. Інформація про загальні збори 

25.01.2010 проведено позачергові Загальні збори. Перелiк питань, що розглядалися  на Загальних 

зборах акцiонерiв: 1. Розгляд питання про обрання Голови Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

2. Розгляд питання про обрання Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.                          

3. Розгляд питання про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.              

4. Розгляд питання про затвердження Регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 5. Розгляд питання про вiдкликання членiв Правлiння Товариства. 6.Розгляд питання 

про обрання членiв Правлiння Товариства, затвердження кiлькiсного та персонального складу 

Правлiння Товариства. 7.Розгляд питання про вiдкликання та обрання Голови Правлiння 

Товариства. 8. Розгляд питання про вiдкликання та обрання членiв Наглядової Ради Товариства.   

9. Розгляд питання про вiдкликання та обрання Голови Наглядової Ради Товариства.                      

10. Розгляд питання про вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.                     

11. Розгляд питання про вiдкликання та обрання Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства.                    

12. Розгляд питання про затвердження Договорiв, Угод Товариства. 13.    Розгляд питання про 

приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз Законом України вiд 17.09.2008 року                

№ 514-VI "Про акцiонернi товариства" та внесення вiдповiдних змiн (прийняття нової редакцiї) до 

Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства. 14. Розгляд питання про змiну 

найменування Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Країна" на 

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Країна". Результати розгляду питань 

порядку денного: <ЗА> пропозицiї, винесенi на голосування щодо всiх питань, Акцiонерами 

вiддано 25178050 (двадцять п`ять мiльйонiв сто сiмдесят вiсiм тисяч п`ятдесят) голосiв. 

07.04.2010 проведено чергові Загальні збори. Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах 

акцiонерiв: 1. Розгляд питання про обрання Голови чергових Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 2. Розгляд питання про обрання Секретаря чергових Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 3. Розгляд питання про передачу повноважень Лiчильної комiсiї чергових загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства до реєстратора Товариства. 4. Розгляд питання про затвердження 

Регламенту проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  5.    Звiт Правлiння 

Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2009 рiк. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 6. Звiт Ревiзора Товариства про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Ревiзора Товариства. 7. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2009 рiк. Прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства.  8. Розгляд питання про 

затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2009 рiк. 9. Розгляд питання про визначення 

порядку розподiлу прибутку або покриття збиткiв Товариства за 2009 рiк. 10. Розгляд питання про 



затвердження Положення про Наглядову Раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) ПАТ  

"СК "Країна".  11. Розгляд питання про визначення уповноважених осiб ПАТ "СК "Країна" 

(прiзвище, iм'я, по батьковi та посада), яким надаються повноваження: - здiйснювати персональне 

повiдомлення всiх акцiонерiв ПАТ "СК "Країна" про прийнятi Загальними зборами акцiонерiв ПАТ 

"СК "Країна" рiшення та опублiкування вiдповiдного повiдомлення в офiцiйному друкованому 

виданнi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та мiсцевiй пресi. Результати 

розгляду питань порядку денного: <ЗА> пропозицiї, винесенi на голосування щодо всiх питань, 

Акцiонерами вiддано 25178050 (двадцять п`ять мiльйонiв сто сiмдесят вiсiм тисяч п`ятдесят) 

голосiв. 

21.09.2010 проведено позачергові Загальні збори. Перелiк питань, що розглядалися Загальними 

зборами акцiонерiв: 1. Розгляд питання про обрання Секретаря позачергових Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства. 2. Розгляд питання про обрання Лiчильної комiсiї позачергових Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Розгляд питання про вiдкликання та обрання членiв Наглядової 

Ради Товариства. 4. Розгляд питання про вiдкликання та обрання Голови Наглядової Ради 

Товариства. 5. Розгляд питання щодо прийняття рiшення про дематерiалiзацiю цiнних паперiв 

(акцiй) ПАТ "СК "Країна" шляхом переведення випуску простих iменних  акцiй  документарної 

форми iснування у бездокументарну форму iснування та затвердження Рiшення про 

дематерiалiзацiю. 6. Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Товариства згiдно Закону 

України "Про акцiонернi товариства" та Закону України "Про страхування".  7.Розгляд питання про 

прийняття рiшення щодо обрання та затвердження депозитарiю, який буде обслуговувати  випуск 

акцiй Товариства, що  дематерiалiзуються.  8. Розгляд питання про затвердження договору про 

обслуговування емiсiї акцiй з депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства, що 

дематерiалiзується. 9. Розгляд питання про прийняття рiшення щодо обрання  зберiгача, у якого 

Товариство буде вiдкривати рахунки у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що 

дематерiалiзується. 10. Розгляд питання щодо затвердження договору про вiдкриття рахункiв у 

цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується. 11. Розгляд питання про 

визначення дати припинення ведення реєстру власникiв цiнних паперiв випуску, що 

дематерiалiзується. 12. Розгляд питання  щодо прийняття рiшення  про припинення  дiї договору 

про надання послуг щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з 

реєстратором ТОВ "СУРП Реєстрацiйна компанiя "Трансат". 13. Розгляд питання про визначення 

способу персонального повiдомлення кожного власника простих iменних акцiй Товариства про 

дематерiалiзацiю випуску акцiй. Результати розгляду питань порядку денного: <ЗА> пропозицiї, 

винесенi на голосування щодо всiх питань, Акцiонерами вiддано 25178050 (двадцять п`ять 

мiльйонiв сто сiмдесят вiсiм тисяч п`ятдесят) голосiв. 



7. Інформація про дивіденди 

Протягом звітного року рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. 

 

8. Інформація щодо аудиторського висновку 

         В 2010 роцi в складi управлiнського персоналу були змiни, а саме: була вiдкликана з посади 

Голови Правлiння ПАТ "СК "Країна" Шарвадзе Н.З., та призначено з 08.10.2010 р. тимчасово 

виконуючим обов`язки Голови Правлiння  ПАТ "СК "Країна" Наконечного О.В. 

         На дату висновку Наконечного О.В.  обрано на посаду Голови Правлiння ПАТ "СК "Країна" 

(з 01.02.2011 р.). 

         Також, у зв`язку зi звiльненням головного бухгалтера Кацалової Л.В., на посаду головного 

бухгалтера з 01.12.2010 р. призначена Колiушко О.В. 

         Вiдповiдно до законодавства України, нове керiвництво ПАТ «СК "Країна" несе 

вiдповiдальнiсть за реальнiсть та повноту наданих для перевiрки документiв, та пiдготовку i 

достовiрне вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, у вiдповiдностi до застосованої 

концептуальної основи фiнансової звiтностi. 

         Управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть: за такий внутрiшнiй контроль, який 

вiн вважає потрiбним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 

унаслiдок шахрайства або помилки; за вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а 

також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 

         Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 

результатiв проведеного аудиту. 

         Аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, надання 

впевненостi та етики, прийнятих в Українi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту. Цi стандарти 

аудиту вимагають вiд аудитора дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й 

виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не 

мiстять в собi суттєвих викривлень. 

         Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв 

щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, 

включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або 

помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглянули заходи внутрiшнього контролю, що 

стосуються пiдготовки та достовiрного представлення рiчної фiнансової звiтностi, з метою 

розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки 

щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб`єкта господарювання. 

 



         Пiд час аудиту зроблено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним 

вимогам Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та формуванню фiнансової 

звiтностi в Українi. 

         Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть 

облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та оцiнку загального подання фiнансових 

звiтiв. Пiд час перевiрки було застосовано метод вибiркової перевiрки та вибiркових тестiв. 

         Зiбрана в ходi перевiрки iнформацiя є достатньою для формування аудиторського висновку i 

забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення думки аудитора щодо фiнансової звiтностi. 

         Iншi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються в складi довгострокових фiнансових iнвестицiй в 

сумi 31677,0 тис. грн., вiдображенi в облiку ПАТ «СК "Країна" частково за справедливою вартiстю 

в розмiрi 18554,0 тис. грн., частково за собiвартiстю в сумi 13123,0 тис. грн., як фiнансовi 

iнвестицiї, справедливу вартiсть яких визначити неможливо. 

         Враховуючи, що до цiєї групи iнвестицiй вiднесенi фiнансовi iнвестицiї на строк, що не 

перевищує один рiк, якi можуть бути реалiзованi в будь-який момент, їх необхiдно вiдображати в 

Балансi в складi поточних фiнансових iнвестицiй, що змiнить структуру Балансу, але не вплине на 

валюту Балансу. 

         Аудитор не спостерiгав за проведенням iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних 

активiв, запасiв, дебiторської заборгованостi та iнших активiв i зобов`язань, проведених ПАТ      

"СК "Країна", згiдно наказу про проведення iнвентаризацiї № 252 вiд 29.10.2010 р., та не може дати 

висновок по вказаних моментах, оскiльки ця дата передує дату укладання договору на аудиторськi 

послуги по пiдтвердженню фiнансової звiтностi ПАТ «СК "Країна" за 2010 рiк. 

         Аудитор дiшов до висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених 

викривлень, якщо такi були, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. 

         Бухгалтерський облiк ПАТ "СК "Країна" вiдповiдає основним принципам Нацiональних 

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

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

Українi. 

         Аудиторський висновок щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення ПАТ 

"СК "Країна" за 2010 рiк надано вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 р. № 1591 iз змiнами 

та доповненнями. 

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

який займається видами страхування, iншими нiж страхування життя, установлюється в сумi, 

еквiвалентнiй 1 млн. євро.  



         Станом на 31.12.2010 р. Статутний капiтал ПАТ «СК "Країна" сформовано i сплачено в сумi 

32482,20 тис. грн., що складає 3072,14 тис. євро та вiдповiдає вимогам законодавства України. 

         Аудиторська перевiрка проведена на пiдставi додаткової угоди до договору № 21/02-11 вiд 21 

лютого 2011 р.  Перiод, яким охоплено проведення аудиту, з 01.01.2010 р. по 31.12.2010 р. 

         Дата початку проведення перевiрки 21.02.2011 р., дата закiнчення проведення аудиту 

30.03.2011 р. Дата висновку 30.03.2011 р. 

         Записи господарських операцiй в облiкових регiстрах ПАТ «СК "Країна" здiйснюються 

вiдповiдно до Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку, активiв, 

капiталу, зобов`язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затверджених наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999 р. 

         В процессi аудиторської перевiрки аудитором було отримано достатньо свiдоцтв, якi 

дозволяють зробити висновок про правильнiсть вiдображення та розкриття активiв в розмiрi 

126749,0 тис. грн. станом на 31.12.2010 р. 

         Облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi 

iнших пiдприємств та облiк iнших фiнансових iнвестицiй, (за виключенням вказаного вище, що 

було пiдставою для модифiкацiї висновку) в основному здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО № 12 

"Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом МФУ вiд 26.04.2000 р. № 91. 

         Вiдображення та розкриття iнформацiї щодо запасiв, а саме визнання, первiсна оцiнка та 

оцiнка вибуття здiйснюються вiдповiдно до П(С)БО № 9 "Запаси", затвердженого наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 р. № 246. 

         Дебiторська заборгованiсть облiковується вiдповiдно П(С)БО № 10 "Дебiторська 

заборгованiсть", затвердженого наказом МФУ вiд 08.10.1999 р. № 237, проте резерв сумнiвних 

боргiв в 2010 роцi не обчислювався. 

         Данi бухгалтерського облiку активiв вiдповiдають даним Головної книги та вiдображенi в 

балансi станом на 31.12.2010 р. вiдповiдно до Нацiональних положень бухгалтерського облiку. 

         В результатi проведеного аудиту встановлено, що Статутний капiтал станом на 01.01.2010 р. 

складав 32482200,0 грн. Формування Статутного капiталу ПАТ "СК "Країна" проводилось згiдно з 

вимогами Закону України "Про страхування". Протягом 2010 р. змiни статутного капiталу не 

проводились. 

         Формування резервного капiталу в 2010 роцi здiйснювалось вiдповiдно до вимог дiючого 

законодавства та установчих документiв за рахунок нерозподiленого прибутку за 2009 рiк. 

         Страховi резерви ПАТ "СК "Країна» формуються вiдповiдно до Правил формування, облiку 

та розмiщення страхових резервiв за видами страхування iншими, нiж страхування життя, 

затвердженими Розпорядженням ДФП вiд 17.12.2004 р. № 3104 iз змiнами та Закону України "Про 



страхування". 

         Данi бухгалтерського облiку зобов`язань вiдповiдають даним Головної книги та вiдображенi в 

балансi станом на 31.12.2010 р., iнформацiя розкрита у фiнансових звiтах вiдповiдно до П(С)БО     

№ 11 "Зобов`язання". 

         Фiнансовий результат ПАТ «СК "Країна" вiд звичайної дiяльностi за 2010 рiк - чистий збиток 

в розмiрi 2639,0 тис. грн. 

         Протягом звiтного року в ПАТ «СК "Країна" не вiдбувалися подiї, якi можуть вплинути на 

фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни його цiнних паперiв, 

визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 

         Аудитор вiдмiчає, що за станом на 31.12.2010 р. фактичний запас платоспроможностi в 

розмiрi 14757,30 тис. грн., що складає 83% та вiдповiдає вимогам статтi 30 Закону України "Про 

страхування", та iншим нормативним вимогам, а саме має перевищення фактичного запасу 

платоспроможностi (нетто-активiв) над нормативним запасом платоспроможностi не менше нiж на 

25 вiдсоткiв. 

         На основi проведеного аналiзу показникiв платоспроможностi та фiнансової стiйкостi 

аудиторами встановлено, що ПАТ «СК "Країна" дотримується вимог лiквiдностi та 

платоспроможностi, встановлених законодавством України. 

         Аудиторський висновок вiд 30.03.2011 р. станом на 31.12.2010 р. пiдготовлений Приватним 

пiдприємством Аудиторською фiрмою "Респонс", код за ЄДРПОУ 25175522. 

         Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити 

аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв,     

№ 1838 вiд 26.01.2001 р., унесено до Реєстру вiдповiдно до рiшення Державної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку вiд 27.03.2007 р. № 564, реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 387, серiя та 

номер Свiдоцтва: АБ 000354, строк дiї Свiдоцтва: з 27.03.2007 р. до 26.01.2011 р., з 25.02.2011 р. до 

30.11.2015 р. 

         Мiсцезнаходження: 61110, м. Харкiв, вул. Ферганська, 33-б, кв. 94, тел. (044) 331-18-90,       

067-388-14-70, e-mail: kovalevskaya@ukr.net 

         Банкiвськi реквiзити: р/р 26009060711683 в Харкiвське ГРУ Приват Банк, МФО 351533. 

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення 

Емітент має вказати дату розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії та, у разі наявності, адресу та дату опублікування річної 

інформації в мережі Інтернет. 

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних 



Комісії - . 

Річна інформація опублікована в мережі Інтернет 01.01.1900. 

10. Підпис 

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

несе відповідальність згідно з законодавством. 

10.2. Голова Правлiння  Наконечний О.В. 

 (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 07.04.2011 

 (дата) 
 

 


