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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30115243
4. Місцезнаходження
03062Київська Святошинськийм.Київ пр-т Перемоги ,65
5. Міжміський код, телефон та факс
044 2392187044 5360951
6. Електронна поштова адреса
i.grubaya @tas-insuranse.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії 29.04.2014

(дата)
2. Річна інформація
опублікована у Газета "Бюлетень. Цінні папери України"№ 80 30.04.2014

(номер та найменування офіційного
друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на www.tas- в мережі 30.04.2014



власній сторінці insuranse.com.ua Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб -

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря -

5. Інформація про рейтингове агентство -

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)

-

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X

9. Інформація про загальні збори акціонерів X

10. Інформація про дивіденди -

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент -

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента -

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -

4) інформація про похідні цінні папери -

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -

13. Опис бізнесу -

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:



1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента -

3) інформація про зобов'язання емітента X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -

5) інформація про собівартість реалізованої продукції -

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів -

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій -

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

-

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату
після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом
звітного періоду

-

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

-

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

-

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

-

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

-

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -

23. Основні відомості про ФОН -

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -



25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -

27. Правила ФОН -

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) -

30. Річна фінансова звітність -

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

-

33. Примітки

3.Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб: Емітент не
приймав участі в створенні юридичних осіб. 4.Інформація щодо посади
корпоративного секретаря: посада корпоративного секретаря відсутня.
5.Інформація про рейтингове агенство:підприємство -емітент не подавав
заявку на визначення рейтингової оцінки до рейтингового агенства.
6.Інформація про засновників емітента: розділ програмою не передбачено. 8.
Інформація про осіб ,що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
(фізичні особи):фізичні особи ,які володіють 10 відсотками та більше акцій
емітента -відсутні. 10.Інформація про дивіденди: за звітний період дивіденди
не нараховувались та не виплачувались. 11.Інформація про юридичних осіб
,послугами яких користується емітент: Розділ програмою не передбачено.
12/2..Інформація про облігації емітента: за звітний період емітентом
процентні, дисконтні та цільові (безпроцентні) облігації не випускались.
12/3..Інформація про інші цінні папери,випущені емітентом: за звітний період
інші цінні папери емітентом не випускались. 12/4.Інформація про похідні цінні
папери: похідні цінні папери емітентом не випускались. 12/5..Інформація про
викуп власних акцій протягом звітного періоду: власні акції емітентом не
викуплялись. 13.Опис бізнесу: програмою розділ не передбачено.
14/2.Інформація щодо вартості чистих активів емітента: розділ програмою не
передбачено. 14/4, /5.разділи не заполнені. 15.Інформація про забезпечення
випуску боргових цінних паперів:боргові цінні папери не випускались.
18.Інформація про випуски іпотечних облігацій: іпотечні облігації протягом
звітного року не випускались. 19/1..І.нформація про склад,структуру і розмір
іпотечного покриття: іпотечне покриття відсутнє. 19/2.Інформація щодо
співвідношення розміруіпотечного покриття з розміром зобовязань за
іпотечними облігаціями:іпотечне покриття відсутнє. 19/3.Інформація про
зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття: іпотечне покриття
відсутнє. 19/4.Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних
облігацій: Іпотечне покриття відсутнє. 19/5.Відомості щодо підстав



виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи ,які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року:Іпотечне
покриття відсутнє. 20Інформація про наявність прострочених боржником
строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами
позики),права вимоги за якими забезпечено іпотеками ,які включено до
складу іпотечного покриття: іпотечне покриття відсутнє. 21. Інформація про
випуски іпотечних сертифікатів: іпотечні сертифікати не випускались.
22Інформація щодо реєстру іпотечних активів : реєстр іпотечних активів
відсутній. 23Основні відомості про ФОН.: сертифікати ФОН відсутні.
24.Інформація про випуски сертифікатів ФОН: сертифікати ФОН відсутні.
25Інформація про осіб ,що володіють сертифікатами ФОН :особи що
володіють сертифікатами ФОН , відсутні. 26Розрахунок вартості чистих активів
ФОН :ФОН відсутні. 27.Правила ФОН :правила ФОН відсутні. 28..Відомості про
аудиторський висновок :аудиторський висновок додається. 29.Текст
аудиторського висновку: текст аудиторського висновку додається. 30Річна
фінансова звітність,складена відповідно до Міжнародних стандартів: Річна
звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів. 31.Річна фінансова
звітність,складена відповідно до Міжнародних стандартів: Річна звітність
складена відповідно до Міжнародних стандартів. 32Звіт про стан об"єкта
нерухомості ( у разі емісії цільових облігацій підприємств,виконання
зобов"язань за якими здійснюються шляхом передачі об"єкта (частини
об"єкта) житлового будівництва) :цільові облігації не випускались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АГ № 082744

3. Дата проведення державної реєстрації

19.10.1998

4. Територія (область)

Київська

5. Статутний капітал (грн)

185205000



6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

1353

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

65.12[2010]Інші види страхування, крім страхування життя

65.20[2010]Перестрахування

65.12[2010]Інші види страхування, крім страхування життя

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"

2) МФО банку

339500

3) поточний рахунок

26007000299001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІДОБАНК"

5) МФО банку

300175

6) поточний рахунок



26043000361039

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

Вид діяльності
Номер
ліцензії

(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що

видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1 2 3 4 5

Страхування майна АВ№500437 02.12.2009

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензію видано на безстроковий термін

Особисте страхування від ннщасних випадків на
транспорті

АВ
№500444

02.12.2009

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензія видана на безстроковий термін

Страхування цивільної відповідальності
власників наземного транспорту(включаючи
відповідальність перевізника)

АВ
№500428

02.12.2009

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензія видана на безстроковий термін

Страхування відповідальності власників водного
транспорту(включаючи відповідальність

АВ
№500427

02.12.2009
Державна
комісія з
регулювання



перевізників) ринків
фінансових
послуг
України)

Опис Ліцензія видана на безстроковий термін

Страхування предметів іпотеки від ризиків
випадкового знишення,пошкодження та
псування

АВ
№594111

20.10.2011

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензія видана на безстроковий термін.

Авіаційне страхування цивільної авіації
Ав
№500425

02.12.2009

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензія видана на безстроковий термін.

Страхування залізничного транспорту
АВ №
500337

18.01.2010

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензія видана на безстроковий термін

Страхування цивільної відповідальності громадян
України,що мають у власності зброю

АВ
№500433

02.12.2009

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг
України.

Опис Ліцензія видана на безстроковий термін



Страхування відповідальності власників собак
,щодо шкоди,що може бути заподіяна третім
особам

АВ№500448 02.12.2009

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензія видана на безстроковий термін.

Страхування ЦВ за шкоду.яка може бути
заподіяна пожежами,аваріями на обєктах
підвищеної небезпеки

АВ №
500451

02.12.2009

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг
України.

Опис Ліцензія видана на безстроковий термін.

Страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів

АГ№569183 06.01.2011

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензія видана на безстроковий термін

Страхування (особисте) працівників відомчої
тасільської пожежної охорони

АВ
№500446

02.12.2009

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг
України.

Опис Ліцензія видана на безстроковий терміп.

Страхування тварин на випадок
загибелі,,знищення,вимушеного
забою,хвороб,стихійних лих та нещасних
виладків

АВ
№500449

02.12.2009

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг



України

Опис Ліцензію видано на безстроковий термін

Страхування ЦВ олератора ядерної установки за
ядерну шкоду

АВ
№500452

02.12.2009

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг
України.

Опис Ліцензію видано на безстроковий термін.

Страхування відповідальності субєктів
перевезення небезпечних вантажів

АВ №
500442

02.12.2009

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензія видана на безстроковий термін.

Страхування кредитів
АВ
№500436

02.12.2009

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензія видана на безстроковий термін.

Страхування відповідальності перед третіми
особами наземного,водного та повітряного
транспорту(включаючи відповідальність
перевізника)..

АВ№500445 02.12.2009

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
посдуг
України.

Опис Ліцензія видана на безстроковий термін.

Страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ

АВ№500429 02.12.2009
Державна
комісія з
регулювання



ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензія видана на безстроковий термін.

Медичне страхування АВ№500438 02.12.2009

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензія видана на безстроковий термін

Страхування здоровя на випадок хвороби АВ№500434 02.12.2009

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензія видана на безстроковий термін.

Страхування від нещасних виладків
АВ №
500443

02.12.2009

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензію видано на безстроковий термін

Страхування вантажів та багажу
АВ
№500426

02.12.2009

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензію видано на безстроковий термін



Страхування інвестицій
АВ
№500435

02.12.2009

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензію видано на безстроковий термін.

Страхування фінансових ризиків
АВ
№500450

02.12.2009

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензію видано на безстроковий термін

Страхування наземного транспорту(крім
залізничного)

АВ
№500441

02.12.2009

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензію видано на безстроковий термін

Страхування медичних витрат АВ№500440 02.12.2009

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг
України

Опис Діцензія видана на безстроковий термін.

Медичне страхування
АВ
№500439

02.12.2009

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг



України

Опис Ліцензію видано на безстроковий термін.

Страхування врожаю сільськогосподарських
культур та багаторічних насаджень

АВ
№500447

02.12.2009

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг
України

Опис Діцензію видано на безстроковий термін

Страхування водного транспорту
АВ
№500430

02.12.2009

Державна
комісія з
регулювання
ринків
фінансових
послуг
України

Опис
Прогноз щодо продовження терміну дії виданої
ліцензії (дозволу):

_______________

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

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)Посада Член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або

повне найменування
юридичної особи

Дацун Сергій Васильович

3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ юридичної особи

НА 700382 14.04.1999 Хмельницький МУ УМВС України в
Хмельницькій облісті

4)Рік народження** 1974



5)Освіта**
Вища ,Хмельницький технологічний університет,-контроль і аналіз
господарчої діяльності

6)Стаж керівної роботи
(років)**

9

7)Найменування
підприємства та попередня

посада, яку займав**
АТ "ТАС-Комерцбанк", менеджер

8)дата обрання та термін, на
який обрано

05.07.2013 3 роки

9)Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою
інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах
посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному
складі посадових осіб за звiтний перiод не було.. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента
не має. Посадова особа обіймає посаду менеджера в АТ"ТАС-
комерцбанк" Стаж керівної роботи-9 р. Призначено на посаду члена
Наглядової ради рішенням чергових Загальних зборів
акціонерів(протокол № б/н від 30.03.2012р.) ,-безстроково.

1)Посада Голова Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або

повне найменування
юридичної особи

Попенко Сергій Павлович

3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ юридичної особи

МК 281757 25.10.1996 Київський РВЧМУУМВС України у Харківській
області

4)Рік народження** 1976

5)Освіта** Вища економічна, менеджер з організації виробництва

6)Стаж керівної роботи
(років)**

11

7)Найменування
підприємства та попередня

посада, яку займав**

ТОВ "Перша Міжнародна Фінансова Корпорація", консультант по
фінансовим питанням



8)дата обрання та термін, на
який обрано

05.07.2013 3 роки

9)Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою
інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах
посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному
складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента
не має. Посадова особа обімає посаду Голови Ради Директорів ТОВ
"ІФГ "ТАС". Стаж керівної роботи -11р.

1)Посада Член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або

повне найменування
юридичної особи

Куценко Олександр Васильович

3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ юридичної особи

СН 638247 20.10.1997 Бородянський РВ ГУ МВС України в Київській
області

4)Рік народження** 1973

5)Освіта**
Вища ,Київський національний економічний університет,магістр з
управління міжнародним бізнесом

6)Стаж керівної роботи
(років)**

13

7)Найменування
підприємства та попередня

посада, яку займав**
Trouw Nutrition Russia,-фінансовий директор

8)дата обрання та термін, на
який обрано

05.07.2013 3 роки

9)Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою
інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах
посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному
складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента
не має. Посадова особа обіймає посаду фінансового директора
Trouw Nutrition Russia Стаж керівної роботи -13 р. Призначено на



посаду члена Наглядової ради Куценко О.В. Рішенням чергових
Загальних Зборів акціонерів (протокол № б-н від 30.03.2012р.),-
безстроково.

1)Посада Член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або

повне найменування
юридичної особи

Ястремська Наталія Євгенівна

3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ юридичної особи

СН 069845 29.07.2004 Деснянський РУГУ МВС України у м. Києві

4)Рік народження** 1979

5)Освіта** Вища економічна, банківська справа/економіст-фінансист

6)Стаж керівної роботи
(років)**

12

7)Найменування
підприємства та попередня

посада, яку займав**
АК "Внешинформаудит С", підрозділ банківського аудиту

8)дата обрання та термін, на
який обрано

05.07.2013 Безстроково

9)Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою
інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах
посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному
складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента
не має. Посадова особа обіймає посаду директора з управління
активами у фінансовому секторі ТОВ "ІФГ "ТАС". Стаж керівної
роботи-12р.

1)Посада Голова Правління

2)Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або

повне найменування

Царук Павло Вікторович



юридичної особи

3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ юридичної особи

ТТ 050983 29.04.2011 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві

4)Рік народження** 1977

5)Освіта** Рівенський державний технічний університет,економіст

6)Стаж керівної роботи
(років)**

11

7)Найменування
підприємства та попередня

посада, яку займав**
ТОВ"Альянс Україна",директор з продажів.

8)дата обрання та термін, на
який обрано

20.02.2012 Безстроково

9)Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою
інструкцією. Винагорода в натуральній формі посадовій особі
емітента не виплачувалась..Оклад згідно штатного розкладу.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова
особа емітента не має. Посадова особа обіймала посаду :Директора
з продажу в ТОВ "Альянс Україна" Змін в персональному складі
посадових осіб протягом звітного періоду не було. Обрано головою
правління Царука Павла Вікторовича(протокол засідання Наглядової
ради від 20 02.2012р. Та наказ № 542-К від 22.02.2012р..-призначено
на безстроковий термін. Стаж керівної роботи-11р.

1)Посада Член Правління

2)Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або

повне найменування
юридичної особи

Максимчук Ольга Василівна

3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ юридичної особи

АС 068469 21.05.1996 Луцьким МУУ МВС України у Волинській обл.



4)Рік народження** 1979

5)Освіта**
Київський національний університет,Фінанси(магістр з страхового
менеджменту).

6)Стаж керівної роботи
(років)**

7

7)Найменування
підприємства та попередня

посада, яку займав**

ПрАТ"Страхова Компанія "Українська страхова група",директор
департаменту

8)дата обрання та термін, на
який обрано

30.03.2012 Безстроково

9)Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою
інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах
посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших
підприємствах. Змін у персональному складі протягягом звітного
року не було. Обрано членом Правління черговими Загальними
Зборами акціонерів (протокоп № б-н від 30.03.2012р.)Попереднє
місце роботи:ПрАТ "СК"Українська страхова група"-,директор
департаменту. Стаж керівної роботи-7 р.

1)Посада Член Правління

2)Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або

повне найменування
юридичної особи

Фурсевич Павло Петрович

3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ юридичної особи

СО 514014 12.12.2000 Харківським РУГУ МВС України у м.Києві

4)Рік народження** 1959

5)Освіта**
Вища,Уральський державний університет,математика.Запоріжський
держ.унів.-фінанси та кредит

6)Стаж керівної роботи
(років)**

11



7)Найменування
підприємства та попередня

посада, яку займав**
Національний Секретаріат Політичної партії "Сильна Украпїна"

8)дата обрання та термін, на
який обрано

01.07.2013 Безстроково

9)Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою
інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах
посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному
складі посадових осіб за звiтний перiод відбушлись. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента
не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких
інших підприємствах. В даний час працює :Керівником департаменту
взаємодії з депутатським корпусом та кадрової політики. Стаж
керівної роботи-11р. Обрано на посаду : Заступника Голови
правління Черговими Загальними Зборами Акціонерів (протокол №
б/н від 30.30.2012р.) Новіцьку Т.А.,-безстроково.

1)Посада Член Правління

2)Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або

повне найменування
юридичної особи

Тимошенко Олександр Валентинович

3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 882660 21.06.2008 Дарницький РУГУ МВС України у м.Києві

4)Рік народження** 1971

5)Освіта** Вища, Київський політехнічний інститут, інженер -системотехнік

6)Стаж керівної роботи
(років)**

5

7)Найменування
підприємства та попередня

посада, яку займав**
ЗАТ "Капітал перестрахування", директор центру

8)дата обрання та термін, на
який обрано

30.03.2012 Безстроково



9)Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою
інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах
посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному
складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента
не має. Посадова особа займала посаду у ЗАТ "Капіталь
Перестрахування", директор центру стратегічного розвитку. Стаж
керівної роботи-5 р. Обрано Членом Правління та першим
заступником Голови Правління Черговими Загальними Зборами
Акціонерів (протокол № б/н від 30.03.2012р.),-безстроково.

1)Посада Член Правління

2)Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або

повне найменування
юридичної особи

Куликова Ірина Олександрівна

3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ юридичної особи

АК 601214 15.07.1999 Павлоградським МВУМВС України в
Дніпропетровськеій обл.

4)Рік народження** 1983

5)Освіта** Вища,Кіровоградський інститут комерції,економіст

6)Стаж керівної роботи
(років)**

5

7)Найменування
підприємства та попередня

посада, яку займав**
АТ"СГ"ТАС",гол.бухгалтер

8)дата обрання та термін, на
який обрано

30.03.2012 Безстроково

9)Опис

Повноваження та обов"язки: керівництво та контроль за
господарчою діяльністю емітента.Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.Винагорода не
передбачена..Протягом звітного періоду змін в персональному
складі не було.Попереднє місце роботи : гол.бухгалтер АТ"СГ"ТАС".
Стаж керівної роботи - 5 р.Призначено черговими Загальними
Зборами акціонерів (протокол № б-н від 30.03.2012р.),-безстроково.



1)Посада Голова Ревізійної комісії

2)Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або

повне найменування
юридичної особи

Мотрич Денис Владиславович

3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ юридичної особи

СН 879317 22.09.1998 Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві

4)Рік народження** 1982

5)Освіта** Вища,Київський національний університет,,-статистика

6)Стаж керівної роботи
(років)**

8

7)Найменування
підприємства та попередня

посада, яку займав**
ТОВ "АЛЬФА"-А",-виконавчий директор

8)дата обрання та термін, на
який обрано

10.04.2013 Один рік

9)Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою
інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах
посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному
складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента
не має. Посадова особа обіймає посаду у ТОВ "Альфа-А",
виконавчого директора. Стаж керівної роботи-8 р. Призначено на
посаду:Голови ревізійної комісії АТ"СГ"ТАС" рішенням чергових
Загальних Зборів акціонерів (протокол № б-н від 30.03.2012р.),-
безстроково.

1)Посада Член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або

повне найменування
юридичної особи

Білоног Олексій Вікторович

3)Паспортні дані фізичної СВ 692843 09.07.2002 Хортицьким РВ УМВС України в Запоріжській



особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*

або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

обл.

4)Рік народження** 1975

5)Освіта** Вища, Запоріжський Державний Університет,правознавство

6)Стаж керівної роботи
(років)**

11

7)Найменування
підприємства та попередня

посада, яку займав**

ТОВ"Інвнстиційно-Фінансова Група "ТАС" директор з правових
питань

8)дата обрання та термін, на
який обрано

05.07.2013 3 роки

9)Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою
інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах
посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному
складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента
не має. Посадова особа обіймає посаду директора з правових
питань в ТОВ "Інвестиційно-Фінансовій Групі "ТАС". Стаж керівної
роботи-11 р. Білоногь О.В.,-обрано Членом Наглядової ради АТ
"СГ"ТАС",- черговими Загальними Зборами акціонерів(протокол №
б-н від 30.03.2012р.),-безстроково.

1)Посада Головний бухгалтер

2)Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або

повне найменування
юридичної особи

Груба Інна Іванівна.

3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ юридичної особи

СН № 766240 17.03.1998 Ленінградським РУ ГУ МВС України в
м.Києві

4)Рік народження** 1952

5)Освіта** Вища



6)Стаж керівної роботи
(років)**

11

7)Найменування
підприємства та попередня

посада, яку займав**

АТ "СГ "ТАС", заступник головного бухгалтера, начальник управління
аудиту та фінансової звітності

8)дата обрання та термін, на
який обрано

25.09.2012 Безстроково

9)Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою
інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах
посадовій особі емітента не виплачувалась (крім заробітної платні).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова
особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає
посад на будь-яких інших підприємствах. Попередня посада
АТ"СГ"ТАС",заступник гол.бухгалтера. Стаж керівної роботи-11 р.
Змін в персональному складі посадових осіб за звітний період не
було..Головного бухгалтера Грубу Інну Іванівну призначено наказом
Товариства № 1459-К від 25.09.2012р.

1)Посада Член Ревізійної комісії

2)Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або

повне найменування
юридичної особи

Яценко Оксана Богданівна

3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ юридичної особи

СН 054827 27.10.2001 Залізничним РУ ГУ МВС України в м.Києві

4)Рік народження** 1970

5)Освіта** вища,Чернівецький державний університет,прикладна математика

6)Стаж керівної роботи
(років)**

2

7)Найменування
підприємства та попередня

посада, яку займав**
Інвестиційно Фінансова Група" ТАС",старший менеджер

8)дата обрання та термін, на 10.04.2013 Один рік



який обрано

9)Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою
інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах
посадовій особі емітента не виплачувалась(крім заробітної плати
згідно штатного розпису). Змін у персональному складі посадових
осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної
роботи (років) - 2 рік Попередні посади: ІФГ "ТАС",старший
менеджер.В даний час займає посаду начальника управління по
роботі з банками в "ТАС Груп". Посадова особа не працює та не
займає посад на будь-яких інших підприємствах.

_______________

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями
емітента

Посада

Прізвище,
ім'я, по
батькові
фізичної

особи або
повне

найменув
ання

юридично
ї особи

Паспортні
дані фізичної
особи (серія,
номер, дата

видачі,
орган, який
видав)* або
ідентифікаці
йний код за

ЄДРПОУ
юридичної

особи

Дата
внесен
ня до

реєстру

Кількі
сть

акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прос
ті

імен
ні

прості на
пред'явн

ика

привілейо
вані

іменні

привілейо
вані на

пред'явни
ка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Член
Нагляд
ової
ради

Дацун
Сергій
Васильови
ч

НА 700382
14.04.1999
Хмельницьки
й МУ УМВС
України в

11.11.1
111

0
0.0000000
0000

0 0 0 0



Хмельницькі
й облісті

Голова
Нагляд
ової
ради

Попенко
Сергій
Павлович

МК 281757
25.10.1996
Київський
РВЧМУУМВС
України у
Харківській
області

11.11.1
111

0
0.0000000
0000

0 0 0 0

Член
Нагляд
ової
ради

Куценко
Олександр
Васильови
ч

СН 638247
20.10.1997
Бородянськи
й РВ ГУ МВС
України в
Київській
області

11.11.1
111

0
0.0000000
0000

0 0 0 0

Член
Нагляд
ової
ради

Ястремськ
а Наталія
Євгенівна

СН 069845
29.07.2004
Деснянський
РУГУ МВС
України у м.
Києві

11.11.1
111

0
0.0000000
0000

0 0 0 0

Член
Нагляд
ової
ради

Білоног
Олексій
Вікторович

СВ 692843
09.07.2002
Хортицький
РВ УМВС
України

11.11.1
111

0
0.0000000
0000

0 0 0 0

Член
Правлін
ня

Тимошенк
о
Олександр
Валентино
вич

МЕ 882660
21.06.2008
Дарницький
РУГУ МВС
України у
м.Києві

11.11.1
111

0
0.0000000
0000

0 0 0 0

Голова
Правлін
ня

Царук
Павло
Вікторович

ТТ 050983
29.04.2011
Дніпровськи
м РУ ГУ МВС
України в
м.Києві

11.11.1
111

0
0.0000000
0000

0 0 0 0

Член
Правлін

Максимчу
к Ольга

АС 068469
21.05.1996

11.11.1 0 0.0000000 0 0 0 0



ня Василівна Луцьким
МУУ МВС
України у
Волинській
обл.

111 0000

Член
Правлін
ня

Фурсевич
Павло
Петрович

СО 514014
12.12.2000
Харківським
РУГУ МВС
України у
м.Києві

11.11.1
111

0
0.0000000
0000

0 0 0 0

Голова
Ревізійн
ої
комісії

Мотрич
Денис
Владислав
ович

СН 879317
22.09.1998
Московським
РУ ГУ МВС
України в
м.Києві

11.11.1
111

0
0.0000000
0000

0 0 0 0

Головн
ий
бухгалт
ер

Груба Інна
Іванівна.

11.11.1
111

0
0.0000000
0000

0 0 0 0

Головн
ий
бухгалт
ер

Куликова
Ірина
Олександр
івна

АК 601214
15.07.1999
Павлоградсь
кий МВ УМВС
України в
Дніпропетро
вській обл.

11.11.1
111

0
0.0000000
0000

0 0 0 0

Член
Ревізійн
ої
комісії

Яценко
Оксана
Богданівна

СН 054827
27.10.1995
Залізничним
РУ ГУ МВС
України в
м.Києві

11.11.1
111

0
0.0000000
0000

0 0 0 0

Усього 0 0 0 0 0 0

_______________

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



Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій
емітента

Найменув
ання

юридично
ї особи

Ідентифікац
ійний код за

ЄДРПОУ

Місцезнаход
ження

Дата
внесен
ня до
реєстр

у

Кількі
сть

акцій
(штук)

Від
загаль

ної
кілько

сті
акцій

(у
відсот

ках)

Кількість за видами акцій

про
сті
іме
нні

прості
на

пред'яв
ника

привілей
овані

іменні

привілей
овані на
пред'явн

ика

"Т.А.С.
ОВЕРСІАС
ІНВЕСТМЕ
НТС
ЛІМІТЕД"

11111111

01097 Кіпр
Кермія
Нікосія
вул.Діагору,4

09.10.2
009

12344
99.975
7

123
44

0 0 0

Прізвище,
ім'я, по
батькові
фізичної
особи*

Серія, номер, дата видачі
паспорта, найменування

органу, який видав
паспорт**

Дата
внесен
ня до
реєстр

у

Кількі
сть

акцій
(штук)

Від
загаль

ної
кілько

сті
акцій

(у
відсот

ках)

Кількість за видами акцій

про
сті
іме
нні

прості
на

пред'яв
ника

привілей
овані

іменні

привілей
овані на
пред'явн

ика

Усього 12344 99.975
7

123
44

0 0 0

_______________

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища,
ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів



Вид загальних
зборів*

чергові позачергові

X

Дата проведення 10.04.2013

Кворум зборів** 99.976

Опис

ПРОТОКОЛ Чергових Загальних зборів Акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» ідентифікаційний код
юридичної особи 30115243 10 квітня 2013 року, 10 год. 00 хв. М. Київ, проспект
Перемоги, 65, кімната 213 Чергові загальні збори акціонерів (далі - Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» (далі -
Товариство) відкрив Голова Правління Царук Павло Вікторович, який
повідомив присутнім акціонерам та їх представникам, що чергові Збори
скликані за ініціативою Наглядової ради Товариства (протокол засідання
Наглядової ради Товариства від 05.03.2013 р.). Стосовно повідомлення
акціонерів Товариства про Збори, Голова Правління повідомив присутнім
представникам акціонерів, що на виконання рішення Наглядової ради
(протокол засідання Наглядової ради Товариства від 05.03.2013 р.), та
керуючись ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», положеннями
пункту 10.6, розділу 10 Статуту Товариства всі акціонери Товариства були
повідомлені 07.03.2013 року персонально, шляхом вручення повідомлення
акціонерам особисто під розпис. Щодо реєстрації акціонерів Товариства, та їх
представників, що прибули для участі у Зборах, Голова Правління Товариства
проінформував присутніх, що реєстрація акціонерів та їх представників для
участі у Зборах здійснювалось реєстраційною комісією у складі: Голова
Реєстраційної комісії - Голова Правління Товариства Царук Павло Вікторович
Секретар Реєстраційної комісії – Начальник Юридичної Служби Петрук Валерій
Петрович Голова реєстраційної комісії Царук Павло Вікторович повідомив
присутніх на Зборах представників акціонерів про те, що реєстрація акціонерів
проводилась за переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у
Зборах станом на 04.04.20013 року (кінець робочого дня), що був складений за
зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів станом на
04.04.2013 року, наданим Товариству депозитарієм: Публічне акціонерне
товариствориватне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з
обслуговування договорів на фінансових ринкахВсеукраїнський депозитарій
цінних паперів» (Ліцензія АВ 498004, видана ДКЦПФР 19.11.2009 р.). Станом на
04.04.2013 року згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на
участь у Зборах, у Товаристві обліковується чотири юридичні особи –
акціонери Товариства, яким разом належить 12347 (дванадцять тисяч триста
сорок сім) штук простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 185
205 000,00 (сто вісімдесят п’ять мільйонів двісті п’ять тисяч) гривень. У
результаті здійснення реєстрації акціонерів Товариства, їх представників, які
прибули для участі у Зборах зареєстровано всього чотири юридичні особи -
акціонери, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАС ГРУП»,
якому належить 1 проста іменна акція, що складає 0,008% статутного капіталу



Товариства, в особі представника – Голови Ради директорів Попенко Сергія
Павловича, який діє на підставі Статуту. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА», якому належить 1 проста іменна
акція, що складає 0,008% статутного капіталу Товариства, в особі представника
– Голови Правління Кравцової Світлани Борисівни, яка діє на підставі Статуту.
Компанія АЛКЕМІ ЛІМІТЕД (ALKEMI LIMITED), якій належить 1 проста іменна
акція, що складає 0,008% статутного капіталу Товариства, в особі представника
Лемішова Дмитра Петровича, який діє на підставі Довіреності від 17.08.2011
року. Компанія Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS
INVESTMENTS LIMITED), якій належить 12344 (дванадцять тисяч триста сорок
чотири) простих іменних акцій, що складає 99,976 % статутного капіталу
Товариства, в особі Куценко Олександра Васильовича, який діє на підставі
Довіреності від 15.01.2013 р. Повноваження представників акціонерів
перевірені. Зареєстрованим акціонерам, їх представникам для голосування по
питанням порядку денного Зборів видані бюлетені із зазначенням кількості
голосів, що належить кожному зареєстрованому акціонеру. Присутні: Голова
Правління Товариства – Царук Павло Вікторович Начальник Юридичної
Служби – Петрук Валерій Петрович Голова реєстраційної комісії, Голова
Правління Царук Павло Вікторович констатує наявність повного кворуму,
оскільки на зборах присутні 4 (чотири) акціонери Товариства, які володіють у
сукупності 12347 (дванадцять тисяч триста сорок сім) голосів, що складає 100
(сто) % (відсотків) голосів у Товаристві. Чергові Загальні збори Акціонерів
Товариства є правомочними і можуть приймати рішення по питаннях порядку
денного. Голова Правління Товариства Царук П.В. Урочисто проголошує
чергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими. Голова Правління
Царук П.В. З метою ефективної роботи Зборів оголосив регламент Зборів.
РЕГЛАМЕНТ Виступи по питанням порядку денного – до 20 хв. Повторні
виступи – до 10 хв. Відповіді на запитання – до 10 хв. Внесення пропозицій –
до 10 хв. Рішення по питанням порядку денного приймається шляхом: -?
вирішення питання по суті; -? залишення питання без розгляду; -? перенесення
вирішення питання на наступні загальні збори акціонерів. Голосування по
питанням порядку денного здійснюється акціонерами, їх представниками
відкрито шляхом підняття бюлетеня з зазначенням кількості голосів, що
отримані ними в процедурі реєстрації за принципом одна акція – один голос.
ОГОЛОШЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. Голова Правління Царук П.В. Інформує
присутніх на Зборах представників акціонерів, що порядок денний Зборів був
затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання
Наглядової ради Товариства від 05.03.2013 р.), а саме: 1.? Про обрання Голови
та Секретаря загальних зборів. 2.? Про обрання Лічильної комісії. 3.? Внесення
змін до установчих документів Товариства шляхом викладення Статуту
Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4.? Про затвердження річного звіту Наглядової ради АТ „СГ „ТАС” (приватне) за
2012 р. 5.? Про затвердження річного звіту Правління АТ „СГ „ТАС” (приватне)
за 2012 р. 6.? Про затвердження річного звіту Ревізійної комісії АТ „СГ „ТАС”
(приватне) за 2012 р. 7.? Про затвердження річного звіту та балансу АТ „СГ
„ТАС” (приватне) за 2012 р. 8.? Про розподіл прибутку і збитків АТ „СГ „ТАС”



(приватне) за 2012 р. 9.? Про відкликання членів Ревізійної комісії АТ «СГ
«ТАС»(приватне). 10.? Про обрання членів Ревізійної комісії АТ «СГ
«ТАС»(приватне). 11.? Про підтвердження рішень прийнятих Наглядовою
радою Товариства. 12.? Про підтвердження рішень прийнятих Правлінням
Товариства. 13.? Про відкликання членів Наглядової Ради АТ «СГ
«ТАС»(приватне). 14.? Про обрання членів Наглядової Ради АТ «СГ
«ТАС»(приватне). 15.? Про попереднє схвалення вчинення значних
правочинів, а саме – договорів зі страхування та перестрахування вартість по
яким складатиме від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої
фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при
здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року. 16.? Про попереднє
схвалення вчинення значних правочинів, а саме – договорів зі страхування та
перестрахування вартість по яким складатиме від 50 відсотків вартості активів
за даними останньої фінансової звітності Товариства, які укладатимуться
Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року із
визначенням граничної межі таких правочинів. Оголошення першого питання
Порядку денного. 1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
Представником акціонера Попенко С.П. Внесено Зборам пропозицію обрати
Головою Зборів представника акціонера Попенко С.П., секретарем Зборів
представника акціонера Куценко О.В. Будь-яких інших пропозицій стосовно
обрання Голови та Секретаря Зборів від присутніх на Зборах представників
акціонерів не внесено. Голова Правління ставить на голосування внесену
представником акціонера Попенко С.П. Пропозицію щодо обрання Голови та
Секретаря Зборів. Результати голосування: «за» ,«проти» ,«утримались» –
12347(дванадцять тисяч триста сорок сім) голосів, що складає 100 % від
загальної кількості голосів присутніх акціонерів, їх представників; – 0 (нуль)
голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів присутніх
акціонерів, їх представників; – 0 (нуль) що складає 0 (нуль) % від загальної
кількості голосів присутніх акціонерів, їх представників. Рішення прийняте
одноголосно. Голова Правління проголошує прийняте Зборами рішення:
«Обрати Головою Зборів представника акціонера Попенко С.П., секретарем
Зборів представника акціонера Куценко О.В.». Голова Зборів Попенко С.П.
Продовжує ведення зборів. Секретар Зборів приступає до виконання своїх
обов‘язків. Переходимо до 2-го питання Порядку денного. 2. Про обрання
Лічильної комісії. Голова Зборів вносить пропозицію з метою організації
підрахунку голосів по результатам голосувань на Зборах обрати лічильну
комісію у складі: Голова Лічильної комісії В. О. Головного юрисконсульта
управління юридичного супроводу страхової та корпоративної діяльності –
Шаймухаметова Жанна Фарісівна Секретар Лічильної комісії Головний
юрисконсульт управління юридичного супроводу страхової та корпоративної
діяльності – Поліщук Артем Миколайович Будь-яких інших пропозицій
стосовно обрання Лічильної комісії від присутніх на Зборах Товариства
представників акціонерів не внесено. Присутні на Зборах представники
акціонерів схвалюють винесення на голосування пропозицію Голови Зборів.
Голова Зборів ставить на голосування внесену ним пропозицію. Голосування
відбувається відкрито шляхом підняття присутніми представниками акціонерів



бюлетенів з зазначенням кількості голосів, що отримані ними в процедурі
реєстрації: Голова Зборів здійснює підрахунок голосів та проголошує
результати відкритого голосування. Результати голосування: «за» «проти»
«утримались» –12347(дванадцять тисяч триста сорок сім) голосів, що складає
100 % від загальної кількості голосів присутніх акціонерів, їх представників; – 0
(нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів присутніх
акціонерів, їх представників; – 0 (нуль) що складає 0 (нуль) % від загальної
кількості голосів присутніх акціонерів, їх представників. Рішення прийняте
одноголосно. Голова зборів проголошує прийняте Зборами Товариства
рішення: «З метою організації підрахунку голосів по результатам голосувань
на Зборах обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії В. О.
Головного юрисконсульта управління юридичного супроводу страхової та
корпоративної діяльності – Шаймухаметова Жанна Фарісівна Секретар
Лічильної комісії Головний юрисконсульт управління юридичного супроводу
страхової та корпоративної діяльності – Поліщук Артем Миколайович Лічильна
комісія приступає до виконання своїх обов’язків. Переходимо до 3-го питання
Порядку денного. 3. Внесення змін до установчих документів Товариства
шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової
редакції Статуту Товариства. По третьому питанню виступив Голова Зборів
Попенко Сергій Павлович та запропонував не розглядати питання про
внесення змін до установчих документів Товариства шляхом викладення
Статуту Товариства в новій редакції. Будь – яких інших пропозицій щодо
питання третього порядку денного від присутніх на Зборах представників
акціонерів не внесено. Голова Зборів ставить на голосування внесену
пропозицію по третьому питанню порядку денного. Результати голосування:
«за» «проти» «утримались» – 12347(дванадцять тисяч триста сорок сім)
голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів присутніх акціонерів,
їх представників; – 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної
кількості голосів акціонерів, їх представників; – 0 (нуль) що складає 0 (нуль) %
від загальної кількості голосів акціонерів, їх представників. Рішення прийняте
одноголосно. Голова Зборів проголошує прийняте Зборами рішення: «Не
розглядати питання про внесення змін до установчих документів Товариства
шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції». Переходимо до 4-го
питання Порядку денного. 4. Про затвердження річного звіту Наглядової ради
АТ «СГ «ТАС»(приватне) за 2012 р. По четвертому питанню виступив пан
Попенко Сергій Павлович та запропонував затвердити річний звіт Наглядової
ради АТ «СГ «ТАС»(приватне) за 2012 р. Будь – яких інших пропозицій щодо
питання четвертого порядку денного від присутніх на Зборах представників
акціонерів не внесено. Голова Зборів ставить на голосування внесену
представником акціонера Попенком Сергієм Павловичем пропозицію по
четвертому питанню порядку денного. Результати голосування: «за» «проти»
«утримались» – 12347(дванадцять тисяч триста сорок сім) голосів, що складає
100 % від загальної кількості голосів присутніх акціонерів, їх представників; – 0
(нуль) голосів; – 0 (нуль) голосів; Рішення прийняте одноголосно. Голова
зборів проголошує прийняте Зборами Товариства рішення: «Затвердити
річний звіт Наглядової ради АТ «СГ «ТАС»(приватне) за 2012 р.». Переходимо



до 5-го питання Порядку денного. 5. Про затвердження річного звіту
Правління АТ «СГ «ТАС»(приватне) за 2012 р. По п’ятому питанню виступив пан
Попенко Сергій Павлович та запропонував затвердити річний звіт Правління
АТ «СГ «ТАС»(приватне) за 2012 р. Будь – яких інших пропозицій щодо питання
п’ятого порядку денного від присутніх на Зборах представників акціонерів не
внесено. Голова Зборів ставить на голосування внесену представником
акціонера Попенком Сергієм Павловичем пропозицію по п’ятому питанню
порядку денного. Результати голосування: «за» ,«проти» ,«утримались» –
12347(дванадцять тисяч триста сорок сім) голосів, що складає 100 % від
загальної кількості голосів присутніх акціонерів, їх представників; – 0 (нуль)
голосів; – 0 (нуль) голосів; Рішення прийняте одноголосно. Голова зборів
проголошує прийняте Зборами Товариства рішення: «Затвердити річний звіт
Правління АТ «СГ «ТАС»(приватне) за 2012 р.». Переходимо до 6-го питання
Порядку денного. 6. Про затвердження річного звіту Ревізійної комісії АТ «СГ
«ТАС»(приватне) за 2012 р. По шостому питанню виступив Голова Зборів
Попенко Сергій Павлович та запропонував затвердити річний звіт Ревізійної
комісії АТ «СГ «ТАС»(приватне) за 2012 р. Будь – яких інших пропозицій щодо
питання шостого порядку денного від присутніх на Зборах представників
акціонерів не внесено. Голова Зборів ставить на голосування внесену
пропозицію по шостому питанню порядку денного. Результати голосування:
«за» «проти» «утримались» – 12347(дванадцять тисяч триста сорок сім)
голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів присутніх акціонерів,
їх представників; – 0 (нуль) голосів; – 0 (нуль) голосів; Рішення прийняте
одноголосно. Голова зборів проголошує прийняте Зборами Товариства
рішення: «Затвердити річний звіт Ревізійної комісії АТ «СГ «ТАС»(приватне) за
2012 р.». Переходимо до 7-го питання Порядку денного. 7. Про затвердження
річного звіту та балансу АТ «СГ «ТАС»(приватне) за 2012 р. По сьомому
питанню виступив пан Попенко Сергій Павлович і запропонував затвердити
річний звіт та баланс АТ «СГ «ТАС»(приватне) за 2012 р. Будь – яких інших
пропозицій щодо питання сьомого порядку денного від присутніх на Зборах
представників акціонерів не внесено. Голова Зборів ставить на голосування
внесену представником акціонера Попенком Сергієм Павловичем пропозицію
по сьомому питанню порядку денного. Результати голосування: «за» «проти»
«утримались» – 12347(дванадцять тисяч триста сорок сім) голосів, що складає
100 % від загальної кількості голосів присутніх акціонерів, їх представників; – 0
(нуль) голосів; – 0 (нуль) голосів; Рішення прийняте одноголосно. Голова
зборів проголошує прийняте Зборами Товариства рішення: «Затвердити
річний звіт та баланс АТ «СГ «ТАС»(приватне) за 2012 р.». Переходимо до 8-го
питання Порядку денного. 8. Про розподіл прибутку і збитків АТ «СГ
«ТАС»(приватне) за 2012 р. По восьмому питанню виступив Голова Зборів
Попенко Сергій Павлович та запропонував не проводити розподіл прибутку і
збитків АТ «СГ «ТАС»(приватне) за 2012 р. так як прибуток за 2012 рік відсутній.
Будь – яких інших пропозицій щодо питання восьмого порядку денного від
присутніх на Зборах представників акціонерів не внесено.Голова Зборів
ставить на голосування пропозицію по восьмому питанню порядку денного.
Результати голосування: «за» «проти» «утримались» – 12347(дванадцять тисяч



триста сорок сім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів
присутніх акціонерів, їх представників; – 0 (нуль) голосів; – 0 (нуль) голосів;
Рішення прийняте одноголосно. Голова зборів проголошує прийняте Зборами
Товариства рішення: «Не проводити розподіл прибутків і збитків АТ «СГ
«ТАС»(приватне) за 2012 р.». Переходимо до 9-го питання Порядку денного. 9.
Про відкликання членів Ревізійної комісії АТ «СГ «ТАС»(приватне). По
дев’ятому питанню виступив Голова Зборів Попенко Сергій Павлович та
запропонував з 10.04.2013 року відкликати та припинити повноваження членів
Ревізійної комісії АТ «СГ «ТАС»(приватне): Голова Ревізійної комісії Мотрич
Денис Владиславович Член Ревізійної комісії Яценко Оксана Богданівна Будь –
яких інших пропозицій щодо питання дев’ятого порядку денного від присутніх
на Зборах представників акціонерів не внесено. Голова Зборів ставить на
голосування пропозицію по дев’ятому питанню порядку денного. Результати
голосування: «за» «проти» «утримались» – 12347(дванадцять тисяч триста
сорок сім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів присутніх
акціонерів, їх представників; – 0 (нуль) голосів; – 0 (нуль) голосів; Рішення
прийняте одноголосно. Голова зборів проголошує прийняте Зборами
Товариства рішення: «З 10.04.2013 року відкликати та припинити
повноваження членів Ревізійної комісії АТ «СГ «ТАС»(приватне): Голова
Ревізійної комісії Мотрич Денис Владиславович Член Ревізійної комісії Яценко
Оксана Богданівна Переходимо до 10-го питання Порядку денного. 10. Про
обрання членів Ревізійної комісії АТ «СГ «ТАС» (приватне). По десятому
питанню виступив Голова Зборів Попенко Сергій Павлович та запропонував
обрати з 11.04.2013 року членів Ревізійної комісії АТ «СГ «ТАС»(приватне) на
строк до дати проведення чергових річних загальних зборів акціонерів: Голова
Ревізійної комісії Мотрич Денис Владиславович Член Ревізійної комісії Яценко
Оксана Богданівна Будь – яких інших пропозицій щодо питання десятого
порядку денного від присутніх на Зборах представників акціонерів не внесено.
Голова Зборів ставить на голосування пропозицію по десятому питанню
порядку денного. Результати голосування: № п/п П.І.Б. (повністю) кандидата
«За» (кумулятивне голосування) «Проти» всіх «Утримався» від голосування 1
Голова Ревізійної комісії – Мотрич Денис Владиславович - 12347(дванадцять
тисяч триста сорок сім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості
голосів присутніх акціонерів, їх представників; - 0 (нуль) голосів; - 0 (нуль)
голосів; 2 Член Ревізійної комісії - Яценко Оксана Богданівна -
12347(дванадцять тисяч триста сорок сім) голосів, що складає 100 % від
загальної кількості голосів присутніх акціонерів, їх представників; - 0 (нуль)
голосів; - 0 (нуль) голосів; Голова зборів проголошує прийняте Зборами
Товариства рішення: «Обрати з 11.04.2013 року членів Ревізійної комісії АТ «СГ
«ТАС»(приватне) на строк до дати проведення чергових річних загальних
зборів акціонерів: Голова Ревізійної комісії Мотрич Денис Владиславович Член
Ревізійної комісії Яценко Оксана Богданівна Переходимо до 11-го питання
Порядку денного. 11. Про підтвердження рішень прийнятих Наглядовою
радою Товариства. По одинадцятому питанню виступив Голова Зборів
Попенко Сергій Павлович та запропонував підтвердити прийняті рішення
Наглядовою радою Товариства. Будь – яких інших пропозицій щодо питання



одинадцятого порядку денного від присутніх на Зборах представників
акціонерів не внесено. Голова Зборів ставить на голосування пропозицію по
одинадцятому питанню порядку денного. Результати голосування: «за»
«проти» «утримались» – 12347(дванадцять тисяч триста сорок сім) голосів, що
складає 100 % від загальної кількості голосів присутніх акціонерів, їх
представників; – 0 (нуль) голосів; – 0 (нуль) голосів; Рішення прийняте
одноголосно. Голова зборів проголошує прийняте Зборами Товариства
рішення: «Підтвердити прийняті рішення Наглядовою радою Товариства.»
Переходимо до 12-го питання Порядку денного. 12. Про підтвердження
рішень прийнятих Правлінням Товариства. По дванадцятому питанню
виступив Голова Зборів Попенко Сергій Павлович та запропонував не
розглядати питання про підтвердження рішень прийнятих Правлінням
Товариства. Будь – яких інших пропозицій щодо питання дванадцятого
порядку денного від присутніх на Зборах представників акціонерів не внесено.
Голова Зборів ставить на голосування пропозицію по дванадцятому питанню
порядку денного. Результати голосування: «за» «проти» «утримались» –
12347(дванадцять тисяч триста сорок сім) голосів, що складає 100 % від
загальної кількості голосів присутніх акціонерів, їх представників; – 0 (нуль)
голосів; – 0 (нуль) голосів; Рішення прийняте одноголосно. Голова зборів
проголошує прийняте Зборами Товариства рішення: «Не розглядати питання
про підтвердження рішень прийнятих Правлінням Товариства» Переходимо
до 13-го питання Порядку денного. 13. Про відкликання членів Наглядової
Ради АТ «СГ «ТАС»(приватне). По тринадцятому питанню виступив Голова
Зборів Попенко Сергій Павлович та запропонував не розглядати питання про
відкликання членів Наглядової Ради АТ»СГ»ТАС» (приватне). Будь – яких інших
пропозицій щодо питання тринадцятого порядку денного від присутніх на
Зборах представників акціонерів не внесено. Голова Зборів ставить на
голосування пропозицію по тринадцятому питанню порядку денного.
Результати голосування: «за» «проти» «утримались» – 12347(дванадцять тисяч
триста сорок сім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів
присутніх акціонерів, їх представників; – 0 (нуль) голосів; – 0 (нуль) голосів;
Рішення прийняте одноголосноГолова зборів проголошує прийняте Зборами
Товариства рішення: «Не розглядати питання про відкликання членів
Наглядової Ради АТ»СГ»ТАС» (приватне)» Переходимо до 14-го питання
Порядку денного. 14. Про обрання членів Наглядової Ради АТ «СГ
«ТАС»(приватне). По чотирнадцятому питанню виступив Голова Зборів
Попенко Сергій Павлович та запропонував не розглядати питання про обрання
членів Наглядової Ради АТ»СГ»ТАС» (приватне)» Будь – яких інших пропозицій
щодо питання чотирнадцятого порядку денного від присутніх на Зборах
представників акціонерів не внесено. Голова Зборів ставить на голосування
пропозицію по чотирнадцятому питанню порядку денного. Результати
голосування: «проти» «утримались» – 12347(дванадцять тисяч триста сорок
сім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів присутніх
акціонерів, їх представників; – 0 (нуль) голосів; – 0 (нуль) голосів; Рішення
прийняте одноголосно. Голова зборів проголошує прийняте Зборами
Товариства рішення: «Не розглядати питання про обрання членів Наглядової



Ради АТ»СГ»ТАС» (приватне)» Переходимо до 15-го питання Порядку денного.
15. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, а саме –
договорів зі страхування та перестрахування вартість по яким складатиме від
25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності
Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної
діяльності Товариства протягом року. По п’ятнадцятому питанню виступив
Голова Зборів Попенко Сергій Павлович та запропонував: 1.? Попередньо
схвалити вчинення значних правочинів, а саме – договорів зі страхування та
перестрахування, вартість по яким складатиме від 25 до 50 відсотків вартості
активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, які
укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства
до дня проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 2.
Надати повноваження Голові Правління АТ „СГ „ТАС” (приватне) на укладення
та підписання від імені Товариства таких договорів страхування та
перестрахування, додаткових договорів та інших супутніх документів. Будь –
яких інших пропозицій щодо питання п’ятнадцятого порядку денного від
присутніх на Зборах представників акціонерів не внесено. Голова Зборів
ставить на голосування пропозицію по п’ятнадцятому питанню порядку
денного. Результати голосування: «за» «проти» «утримались» –
12347(дванадцять тисяч триста сорок сім) голосів, що складає 100 % від
загальної кількості голосів присутніх акціонерів, їх представників; – 0 (нуль)
голосів; – 0 (нуль) голосів; Рішення прийняте одноголосно. Голова зборів
проголошує прийняте Зборами Товариства рішення: «1. Попередньо схвалити
вчинення значних правочинів, а саме – договорів зі страхування та
перестрахування, вартість по яким складатиме від 25 до 50 відсотків вартості
активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, які
укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства
до дня проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 2.
Надати повноваження Голові Правління АТ „СГ „ТАС” (приватне) на укладення
та підписання від імені Товариства таких договорів страхування та
перестрахування, додаткових договорів та інших супутніх документів».
Переходимо до 16-го питання Порядку денного. 16.? Про попереднє
схвалення вчинення значних правочинів, а саме – договорів зі страхування та
перестрахування вартість по яким складатиме від 50 відсотків вартості активів
за даними останньої фінансової звітності Товариства, які укладатимуться
Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року із
визначенням граничної межі таких правочинів. По шістнадцятому питанню
виступив Голова Зборів Попенко Сергій Павлович та запропонував: 1.
Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, а саме – договорів зі
страхування та перестрахування вартість по яким складатиме від 50 відсотків
вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, які
укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства
до дня проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства,
без обмеження граничної межі таких правочинів за умови наявності
письмового узгодження з Наглядовою Радою Товариства на момент
підписання таких договорів. 2. Надати повноваження Голові Правління АТ „СГ



„ТАС” (приватне) на укладення та підписання від імені Товариства таких
договорів страхування та перестрахування, додаткових договорів та інших
супутніх документів. Будь – яких інших пропозицій щодо питання
шістнадцятого порядку денного від присутніх на Зборах представників
акціонерів не внесено. Голова Зборів ставить на голосування пропозицію по
шістнадцятому питанню порядку денного. Результати голосування: «за»
«проти» «утримались» – 12347(дванадцять тисяч триста сорок сім) голосів, що
складає 100 % від загальної кількості голосів присутніх акціонерів, їх
представників; – 0 (нуль) голосів; – 0 (нуль) голосів; Рішення прийняте
одноголосно. Голова зборів проголошує прийняте Зборами Товариства
рішення: «1. Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, а саме –
договорів зі страхування та перестрахування вартість по яким складатиме від
50 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності
Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної
діяльності Товариства до дня проведення чергових річних Загальних зборів
акціонерів Товариства, без обмеження граничної межі таких правочинів за
умови наявності письмового узгодження з Наглядовою Радою Товариства на
момент підписання таких договорів. 2. Надати повноваження Голові Правління
АТ „СГ „ТАС” (приватне) на укладення та підписання від імені Товариства таких
договорів страхування та перестрахування, додаткових договорів та інших
супутніх документів.». Голова зборів повідомляє присутнім представникам
акціонерів про закінчення розгляду питань порядку денного Зборів. Голова
Зборів урочисто проголошує Чергові загальні збори акціонерів Товариства
закритими. Секретар зборів пропонує до підпису протокол Зборів. Голова
зборів Попенко С.П. Секретар зборів Куценко О.В. Голова Правління Царук П.В.

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

1.Інформація про випуски акцій

Дата
реєстр

ації
випуск

у

Номер
свідоцт
ва про

реєстра
цію

випуск
у

Найменув
ання

органу,
що

зареєстру
вав

випуск

Міжнародн
ий

ідентифікац
ійний
номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування
та форма
випуску

Номіна
льна

вартість
акцій
(грн.)

Кількі
сть

акцій
(штук

)

Загальн
а

номіна
льна

вартість
(грн.)

Частка
у

статутн
ому

капітал
і (у

відсотк
ах)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



28.12.2
010

1227/1/
10

ДКЦПФР
UA
4000060495

Акція
проста
бездокумен
тарна
іменна

Бездокуме
нтарні
іменні

15000 12347
1852050
00

100

Опис

Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами
емітента: Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не
здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів
емітента на фондових біржах: Факти лістингу/делістингу цінних паперів емітента
на фондових біржах відсутні. Загальними зборами акціонерів (протокол від
08.11.2010р.)було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Компанії
на 68 010 000,0 гривень шляхом збіль- шення кількості акцій. Заявлений статутний
фонд сформовано та сплачено повністю. Мета додаткової емісії: Поповнення
обігових коштів. Спосіб розміщення: Акції розміщено шляхом (приватного)
розміщення акцій за рахунок грошових внесків акціонерів.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних

засобів

Власні основні засоби
(тис. грн.)

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

43346 42652 0 0 43346 42652

будівлі та
споруди

36565 35664 0 0 36565 35664

машини та
обладнання

2364 3096 0 0 2364 3096

транспортні
засоби

3534 3090 0 0 3534 3090

інші 883 802 0 0 883 802

2.
Невиробничого
призначення:

0 0 0 0 0 0

будівлі та
споруди

0 0 0 0 0 0



машини та
обладнання

0 0 0 0 0 0

транспортні
засоби

0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 43346 42652 0 0 43346 42652

Опис Основним засобом визнається актив, термін користування яким більше
року.Знос в цiлому на кiнець звiтного року - 33%. Основнi засоби є власнiстю
емiтента, пiд арештом i заставою не перебувають,обмеження права на власнiсть
та використання не iснує. Первiсна вартість та знос на кiнець звiтного перiоду -66
639 тис грн.та (22 227)тис.грн.відповідно (62 888 тис.грн.та (19 542) тис.грн.-
основні засоби, 3751 тис.грн.та (2685) тис.грн. - інші необоротні активи). Суттєвих
змін у вартості ОЗ не було.

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Дата

виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.

грн.)

Відсоток за
користування коштами

(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:

Зобов'язання за
цінними паперами

X 0 X X

у тому числі:

за облігаціями (за
кожним випуском):

X 0 X X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X



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

X 0 X X

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

X 0 X X

X

Податкові
зобов'язання

X 993 X X

Фінансова допомога
на зворотній основі

X 0 X X

Інші зобов'язання X 235145 X X

Усього зобов'язань X 236138 X X

Опис: Інші зобов'язання включають в себе кредиторську заборгованість за
товари, роботи, послуги - 17698тис.грн., з одержаних авансів -
3674,0тис.грн., з оплати праці - 24 тис.грн.,,та інші поточні зобов'язання - 62
тис.грн.Довгострокові зобовязання та забезпечення -213 687 тис.грн.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні
цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення у
стрічці новин

Вид інформації

1 2 3

11.10.2013 14.10.2013
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

07.03.2013 14.03.2013
Відомості про проведення загальних
зборів

11.02.2013 12.02.2013
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента



31.05.2013 03.06.2013
Відомості про проведення загальних
зборів

10.04.2013 11.04.2013
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

17.06.2013 18.06.2013
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

01.07.2013 01.07.2013
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

04.07.2013 05.07.2013
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

05.08.2013 05.08.2013
Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

10.09.2013 10.09.2013
Відомості про проведення загальних
зборів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця)

ТОВ""Аудиторська фірма
"УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)

24095382

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 11103,м.Київ,бул.Дружби
народів,6Б

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України

1425 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії
свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів**

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013

Думка аудитора*** умовно-позитивна



Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№
з/п

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2011 1 0

2 2012 1 0

3 2013 1 2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?

Так Ні

Реєстраційна комісія X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (запишіть): д-в Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі
в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?

Так Ні



Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть): д-в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Внесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової
ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

Інше (запишіть): д-в Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
(так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)



Кількість членів наглядової ради 5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

10

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інші (запишіть) Комітети не створювались.

Інші (запишіть) д-в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій

X



Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) Члени Наглядової ради
отримують винагороду
згідно контракту або
штатного розкладу.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?

Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть): д-в X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?

Так Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
або не було обрано нового члена

X



Інше (запишіть) Члени Наглядової ради
самостійно ознайомлюються
з внутрішніми документами
АТ в яких прописані правила
та обов"язки.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Так,
створено
ревізійну
комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років?

1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
збори

акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції

жодного органу

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)

Так Ні Ні Ні

Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)

Ні Так Так Ні

Затвердження річного
фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні Так Ні Ні



Обрання та припинення
повноважень голови та членів
наглядової ради

Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди
для голови та членів виконавчого
органу

Ні Так Ні Ні

Визначення розміру винагороди
для голови та членів наглядової
ради

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про
притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Ні Ні Ні Так

Прийняття рішення про
додатковий випуск акцій

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення
власних акцій

Ні Так Ні Ні

Затвердження зовнішнього
аудитора

Ні Так Так Ні

Затвердження договорів, щодо
яких існує конфлікт інтересів

Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні)

Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?



Так Ні

Положення про загальні
збори акціонерів

X

Положення про наглядову
раду

X

Положення про виконавчий
орган (правління)

X

Положення про посадових
осіб акціонерного
товариства

X

Положення про ревізійну
комісію (або ревізора)

X

Положення про акції
акціонерного товариства

X

Положення про порядок
розподілу прибутку

X

Інше (запишіть): Протоколи,посадові інструкції.Товариство має Кодекс
корпоративного управління з 23.07.2012р.затверджений загальними
зборами акціонерів.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?

Інформація
розповсюджується

на загальних
зборах

Публікується у
пресі,

оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР про

ринок цінних
паперів

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо
в акціонерному

товаристві

Копії
документів
надаються

на запит
акціонера

Інформація
розміщується

на власній
інтернет-
сторінці

акціонерного
товариства

Фінансова
звітність,
результати
діяльності

Так Так Ні Так Так

Інформація
про

Так Так Ні Так Так



акціонерів,
які володіють
10 відсотків
та більше
статутного
капіталу

Інформація
про склад
органів
управління
товариства

Так Так Ні Так Так

Статут та
внутрішні
документи

Так Ні Ні Так Ні

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після їх
проведення

Так Ні Так Так Ні

Розмір
винагороди
посадових
осіб
акціонерного
товариства

Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні)

Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X



Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Інше (запишіть) Інший орган не приймав рішення про
затвердження аудитора.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні)

Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови договору з
аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу
акціонерів

X

Інше (запишіть) Було декілька різних аудиторських компаній (національних
та міжнародних)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства
в минулому році?

Так Ні

Ревізійна комісія (ревізор) X

Наглядова рада X



Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) Інший орган не здійснював
перевірки

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X

Інше (запишіть) д-в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?

Так Ні

Випуск акцій X

Випуск депозитарних розписок X

Випуск облігацій X

Кредити банків X



Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

Інше (запишіть): д-в

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років

X

Не визначились

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

Ні

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

Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні)

Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 11.11.1111; яким органом управління прийнятий:
Кодекс корпоративного управління відсутній.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс
корпоративного управління відсутній.



Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: Кодекс корпоративного
управління відсутній.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Метою діяльності АТ "СГ"ТАС"(приватне) (надалі -Товариство) є одержання прибутку шляхом
надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та
здійснення фінансової діяльності в межах,визначених чинним законодавством та Статутом
Товариства.

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Т.А.С. OBEPCIAC IНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED),створена і
зареєстрована у Республіці Кіпр під реєтраційним номером 239493 за юридичною адресою: офіс
104,буд.4 по вул.Діагороу,Кермія Білдінг,1097 Нікосія,Кіпр,-володіє 99,976% статутного
(складеного)капіталу,відповідає вимогам,встановленим законодавством. Зміни за рік не було.

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого
органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій

установі або споживачам фінансових послуг.

Факти порушень членами Наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх
правил,що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових
послуг,-відсутні.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у
тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Заходи впливу ,застосовані протягом року органами державної влади ,у тому числі до членів її
Наглядової ради та виконавчого органу ,-відсутні.

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або
відсутність такої системи.

У системі управління ризиками Товариство керується законодавчими вимогами діяльності
страховика,визначеними Законом України "Про страхування" та іншими нормативними актами.
Ключовими характеристиками системи управління ризиками є дотримання умов забезпечення
платоспроможності страховика,формування резервів,відповідність ціноутворювання умовам
ведення бізнесу та прийнятої політики, економічно обгрунтоване формування складу страхового
портфелю,своєчасне реагування на зміни економічних та конкурентних умов діяльності на



ринку,управління правовими ризиками та контролю за управлінням персоналом,тощо. У
Товариства існують внутрішні процеси контролінгу,що забезпечують дотримання функціонування
системи управління ризиками у всіх необхідних напрямках.

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).

Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 10.12.2012р.)
було прийнято начальника Контрольно-ревізійного Управління Мартинову Валентину Іванівну з
10.12.2012р.внутрішнім аудитором АТ "СГ"ТАС"(приватне),та затверджене Положення про
внутрішній аудит (контроль) Товариства.

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Факти відчуження протягом звітного року активів в обсязі,що перевищують встановлений у статуті
фінансової установи розмір,- відсутні.

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Факти купівлі - продажу протягом звітного року в обсязі,що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір,-відсутні.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-
фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Інформація відсутня

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Вимоги та рекомендації органів ,які здійснюють державне регулювання ринків фінансових
послуг,щодо удиторського висновку ,-відсутні.

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.

За звітний період (2013р.) було проведено аудиторську перевірку аудиторською фірмою
«УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС» -місцезнаходження: 01103, Україна, м. Київ, бул. Дружби народів, №6-
б, код ЄДРПОУ 24095382

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

За звітний 2013р.проводилась аудиторська перевірка аудиторською фірмою «УНІВЕРСАЛ АУДИТ
СЕРВІС». Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1425 від 23 лютого
2001 року, продовжено рішенням Аудиторської палати № 227/3 від 27 січня 2011 року, дійсне до
27 січня 2016 року



Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.

Аудиторські фірми змінюються щороку з метою надійності перевірки.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.

Проводилась перевірка фінансово-господарської діяльності товариства та податкового обліку.Інші
аудиторські послуги емітенту не надавались.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Випадки конфліктів у товариства не виникали.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.

Аудиторські фірми змінюються щороку з метою надійності перевірок

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Конфлікти та стягнення до аудиторів протягом звітного року ,відсутні.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
механізму розгляду скарг.

Механізм розгляду скарг наступний: -заява (скарга) приймається секретарем та передається до
юридичного відділу(начальнику юридичної служби).

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище,
ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Уповноваженою особою для розгляду скарг призначено начальника юридичної служби Петрука
Валерія Петровича

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг

(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

За звітний період до страхової компанії надійшли 72 скарги,-з яких задоволено -16. Характер скарг
-відмова у виплаті страхового відшкодування або виплата страхового відшкодування у неповному
обсязі.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність



позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх
розгляду.

Протягом звітного періоду мали місце позови до суду стосовно надання фінансових послуг
страховиком. На користь Товариства задоволено - 9,24%.На користь споживачів фінансових послуг
задоволено - 20,62% позовів. Залишилось в проваджені судів - 69,82 % позовів.

_______________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Річна фінансова звітність емітента

КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2014 | 01 |
01

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"СТРАХОВА
ГРУПА "ТАС"

за ЄДРПОУ 30115243

Територія за КОАТУУ 8030000000

Організаційно-
правова форма
господарювання

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111

Вид економічної
діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12

Середня кількість
працівників

1353

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса
пр-т Перемоги ,65, м.Київ, Святошинський,
Київська область, 03062, Україна, 044 2392187

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.



Актив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової

звітності

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 2393 2221 0

первісна вартість 1001 13104 13371 0

накопичена амортизація 1002 10711 11150 0

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0

Основні засоби: 1010 43346 42652 0

первісна вартість 1011 62888 64452 0

знос 1012 19542 21800 0

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0

первісна вартість 1016 0 0 0

знос 1017 0 0 0

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0

первісна вартість 1021 0 0 0

накопичена амортизація 1022 0 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств

1030 0 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 296962 236293 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 16973 34979 0

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0



Гудвіл 1050 0 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0

Залишок коштів у централізованих
страхових резервних фондах

1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 1066 1399 0

Усього за розділом I 1095 360740 317544 0

II. Оборотні активи

Запаси 1100 2601 2314 0

Виробничі запаси 1101 2553 2266 0

Незавершене виробництво 1102 0 0 0

Готова продукція 1103 0 0 0

Товари 1104 48 47 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0 0

Векселі одержані 1120 0 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги

1125 39807 39449 0

Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
за виданими авансами

1130 1997 1540 0

з бюджетом 1135 0 4 0

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0

з нарахованих доходів 1140 248 1340 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 620 785 0

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 154551 174714 0



Готівка 1166 1 1 0

Рахунки в банках 1167 0 174713 0

Витрати майбутніх періодів 1170 252 171 0

Частка перестраховика у страхових
резервах

1180 11450 20822 0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0

резервах збитків або резервах належних
виплат

1182 0 0 0

резервах незароблених премій 1183 5174 6842 0

інших страхових резервах 1184 6276 13979 0

Інші оборотні активи 1190 0 0 0

Усього за розділом II 1195 211526 241139 0

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

1200 0 0 0

Баланс 1300 572266 558683 0

Пасив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової

звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 185205 185205 0

Внески до незареєстрованого статутного
капіталу

1401 0 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0

Додатковий капітал 1410 19636 19636 0

Емісійний дохід 1411 0 0 0



Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 61408 60776 0

Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)

1420 63999 56928 0

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Інші резерви 1435 0 0 0

Усього за розділом I 1495 330248 322545 0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0

Довгострокові забезпечення 1520 2975 3205 0

Довгострокові забезпечення витрат
персоналу

1521 2975 3205 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 158172 210482 0

резерв довгострокових зобов’язань; (на
початок звітного періоду)

1531 0 0 0

резерв збитків або резерв належних
виплат; (на початок звітного періоду)

1532 65204 88024 0

резерв незароблених премій; (на початок
звітного періоду)

1533 92968 120910 0

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534 0 1548 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0



Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0

Усього за розділом II 1595 161147 213687 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0

Векселі видані 1605 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610 0 0 0

за товари, роботи, послуги 1615 16965 17698 0

за розрахунками з бюджетом 1620 3021 993 0

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 993 0

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0

за розрахунками з оплати праці 1630 65 24 0

за одержаними авансами 1635 2651 3674 0

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0

за страховою діяльністю 1650 43 0 0

Поточні забезпечення 1660 0 0 0

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0

Відстрочені комісійні доходи від
перестраховиків

1670 0 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 58126 62 0

Усього за розділом IІІ 1695 80871 22451 0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з
необоротними активами, утримуваними
для продажу, та групами вибуття

1700 0 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного 1800 0 0 0



пенсійного фонду

Баланс 1900 572266 558683 0

Примітки

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Далі - Форма №1)
АТ «СГ «ТАС» (приватне) складено за рік, що закінчився 31.грудня 2013 pоку. До форми
№ 1, протягом 2013 року коригувань та змін не вносилось. Відомості активу Балансу
викладені у розрізі оборотних та необоротних активів. Оцінку балансової вартості
активів та зобов'язань здійснено за історичною собівартістю. Для подання, у балансі
здійснено розмежування активів та зобов'язань на поточні (оборотні) та не поточні
(необоротні) відповідно до вимог МСБО 1 “Подання фінансових звітів”. До поточних
активів та зобов'язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування або погашення
протягом 12 місяців від дати балансу. Активи та зобов'язання подано у порядку їхньої
ліквідності. 3.1.? Необоротні активи Всі інші активи, крім оборотних, визнані
необоротними. 3.1.1.? Основні засоби та нематеріальні активи Щодо усіх груп та видів
основних засобів Компанія дотримується єдиної політики визначення балансової
вартості та методів нарахування амортизації. Основні засоби оприбутковуються на
баланс за собівартістю придбання. Собівартість об’єкта основних засобів складається з :
?? ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовані податки на
придбання після вирахування торговельних знижок та цінових знижок; ?? будь-яких
витрат, які безпосередньо пов’язана з доставкою активу до місця розташування та
приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений
управлінським персоналом; ?? первісної попередньої оцінки на демонтаж,
переміщення об’єкта та відновлення території на якій він розташований, зобов’язання
за якими суб’єкт господарювання бере або коли купує цей об’єкт, або коли
використовує його протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від
виробництва запасів протягом цього періоду. Первісна вартість основних засобів
збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація,
модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до
збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта.
Залишкова вартість основних засобів зменшується у зв'язку з частковою ліквідацією
об'єкта основних засобів. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в
робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод
від його використання, включаються до складу витрат періоду в якому вони були
здійснені. Первісна оцінка основних засобів відповідає вимогам МСБО 16 “Основні
засоби”. Оцінку справедливої вартості основних засобів на дату переходу на МСФЗ
компанія не здійснювала, оскільки вартість проведення такої переоцінки суттєво
перевищує вигоди користувача Для нарахування амортизації компанія застосовує
норми та методи нарахування амортизації основних засобів, що дозволено п. 26 П(С)БО
7 та МСБО 16. Тобто амортизація основних засобів нараховується прямолінійним
методом. Ліквідаційна вартість основних засобів, згідно з обліковою політикою,
прирівнюється до 0 грн. . Перерахунок амортизації за методами МСБО 16 не
проведений з причини того, що відсутня суттєва різниця по оцінці незалежним
експертом справедливої вартості основних засобів. Спираючись на те, що МСФЗ 1.16
висловлює право суб'єкта господарювання оцінювати об'єкти основних засобів на дату



переходу на МСФЗ, та можливість обмеженого звільнення від вимог, коли вартість
дотримання цих вимог імовірно перевищує вигоди користувачів фінансової звітності
(МСФЗ 1.В4), враховуючи ретельний підхід до оцінки первісної вартості основних
засобів та документальне підтвердження облікових даних, нами прийнято рішення не
здійснювати коригування амортизаційних відрахувань. Балансова вартість по видам
основних засобів визначена як різниця між їх первісною вартістю та нарахованою
амортизацією і наведена у табл. 1 (тис. грн.).

Керівник Царук Павло Вікторович

Головний
бухгалтер

Груба Інна Іванівна

КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2014 | 01
| 01

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"СТРАХОВА
ГРУПА "ТАС"

за ЄДРПОУ 30115243

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Код

рядка
За звітний період

За аналогічний
період

попереднього
року

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

2000 0 0

Чисті зароблені страхові премії 2010 319819 360473

Премії підписані, валова сума 2011 396462 361651



Премії, передані у перестрахування 2012 50370 28897

Зміна резерву незароблених премій, валова
сума

2013 27941 33255

Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій

2014 1668 -5536

Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)

2050 ( 64146 ) ( 59602 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 174925 194362

Валовий: прибуток 2090 80748 106509

Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов’язань

2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових
резервів

2110 55784 48362

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах

2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 22183 13074

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

Адміністративні витрати 2130 ( 137731 ) ( 140196 )

Витрати на збут 2150 ( 5051 ) ( 3023 )

Інші операційні витрати 2180 ( 90408 ) ( 60912 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю

2181 0 0

Витрат від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції

2182 0 0

Фінансовий результат від операційної 2190 0 0



діяльності: прибуток

Фінансовий результат від операційної
діяльності: збиток

2195 ( 74475 ) ( 36186 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 272471 66914

Інші доходи 2240 392047 375090

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 11 ) ( 0 )

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

Інші витрати 2270 ( 582364 ) ( 540118 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті

2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290 7668 0

Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 134300 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -14740 -13140

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
після оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 0

Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 7072 ) ( 147440 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття
Код

рядка
За звітний період

За аналогічний
період

попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

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 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним доходом

2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -7072 -147440

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 5935 5344

Витрати на оплату праці 2505 48211 52920

Відрахування на соціальні заходи 2510 17463 19684

Амортизація 2515 3738 6025

Інші операційні витрати 2520 221988 179760

Разом 2550 297335 263733

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 7813 7813

Скоригована середньорічна кількість простих
акцій

2605 7813 7813

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -905.03 -18871.11

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію

2615 -905.03 -18871.11

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0



Примітки

Фінансова звітність Компанії складена на підставі даних бухгалтерського обліку, який
ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" від 16 липня 1999 року № 996-ХІV, з урахуванням внесених до нього змін та
згідно з затвердженими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку для
забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів та процедур при відображенні
поточних операцій в обліку. Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах
включено до складу Звіту про прибутки та збитки. Витрати відображаються в
бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням
зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або
збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу компанії, за
умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витратами визнаються витрати
певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.
Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до
чинного законодавства України. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно
визначена, доход у "Звіті про фінансові результати" відображається в момент
надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення
власного капіталу підприємства. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно
визначена, витрати відображаються у "Звіті про фінансові результати" в момент вибуття
активу або збільшення зобов'язання. Звіт складено за призначенням витрат. 4.1.?
Операційна діяльність Дохід від реалізації послуг з видів страхування іншіх ніж
страхування життя здійснюється шляхом продажу страхових продуктів за договорами
страхування, та надання послуг за 2013 рік складає 319 818 тис. грн. У звітному періоді
отримано інших операційних доходів 77 967 тис. грн.. у тому числі: ?? суми , що
повертаються із технічних резервів – 55 784 тис. грн.. ?? інші операційні доходи – 22 183
тис. грн.. Адміністративні витрати, пов'язані з утриманням та обслуговуванням компанії,
у 2013 році склали – 137 731 тис. грн.. Витрати на збут – 5051 тис. грн.. Інші операційні
витрати — 90 408 тис. грн. Склад витрат, які були здійснені протягом 2013 року
наведено у таблиці. 4. Таблиця. 4 Адміністративні витрати, тис. грн. Витрати на збут, тис.
грн. Витрати на заробітну плату з відрахуваннями 65 674 Витрати пов’язані з укладанням
та пролонгацією договорів страхування : Агентська винагорода 57 763 Матеріальні
витрати 5 935 Всього витрат , що відносяться до собівартості 64 146 Розрахунково-
касове обслуговування 3 410 Інші операційні витрати, тис. грн.. Витрати на відрядження
555 Відрахування у техничні резерви, інші ніж резерв незароблених премій 146 298
Амортизація 3 738 Витрати від операційних курсових різниць 592 Податки - всього 14
740 Інші витрати 221 988 Інші адміністративні витрати 37 554 Всього інших операційних
витрат 90 408 Всього адміністративних витрат 137 731 Всього витрат на збут 5 051
Збиток від операційної діяльності за 2013 рік становить 74 475 тис. грн. Реструктуризація
діяльності Компанії не відбувалась. Доходи (витрати) від припинених видів діяльності
відсутні. Інші фінансові доходи за 2013 рік становлять – 272 471 тис. грн., а саме: -?
Отримані дивіденди – 253 530 тис. грн. -? Доходи від розміщення грошових коштів – 18
941 тис. грн. Фінансові витрати за 2013 рік склали – 11 тис. грн. Інші доходи – 392 047
тис. грн. , з них : Доходи від продажу фінансових інвестицій – 322 754 тис. грн. Інші
витрати — 582 363 тис. грн. Сума прибутку від звичайної діяльності до оподаткування у
2013 році —7 669 тис. грн. Податок на прибуток від звичайної діяльності за 2013 рік —
14 740 тис. грн. Прибуток від надзвичайних подій у 2013 році не було. Податок на
прибуток від надзвичайних подій за 2013 рік не нараховувався. Виплати акціонерам не



здійснювались. Чистий збиток за 2013 рік становить 7 071 тис. грн..

Керівник Царук Павло Вікторович

Головний
бухгалтер

Груба Інна Іванівна

КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2014 | 01 | 01

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО"СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"

за ЄДРПОУ 30115243

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік

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 375538 359510

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 1053 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 3025 0 0



на поточних рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів,
пені)

3035 0 0

Надходження від операційної оренди 3040 0 0

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від
повернення позик

3055 0 0

Інші надходження 3095 9028 11491

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 239271 ) ( 84654 )

Праці 3105 ( 40247 ) ( 44052 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 19253 ) ( 21667 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 24202 ) ( 21848 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток

3116 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість

3117 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів

3118 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )

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

Витрачання на оплату зобов’язань за
страховими контрактами

3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання
позик

3155 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 ( 122615 ) ( 275967 )



Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -59969 -77187

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 322755 135706

необоротних активів 3205 84 152

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 16427 8705

дивідендів 3220 253530 58399

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3235 0 0

Інші надходження 3250 1473 0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 ( 450920 ) ( 118282 )

необоротних активів 3260 ( 2842 ) ( 1596 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 140507 83084

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300 0 0

Отримання позик 3305 229000 0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310 0 0



Інші надходження 3340 0 102710

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 289173 0

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди

3365 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах

3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 202 ) ( 59537 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -60375 43173

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 20163 49070

Залишок коштів на початок року 3405 154551 105449

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 32

Залишок коштів на кінець року 3415 174714 154551

Примітки

Звіт про рух грошових коштів Звіт грошових коштів за 2013 рік складено за вимогами
МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи
валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-
основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та
фінансової, діяльності Компанії. 5.1.? Рух коштів у результаті операційної діяльності
Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності.
Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання
доходу. ?? Сукупні надходження від операційної діяльності у 2013 р. склали - 385 619
тис. грн. ?? Сукупні витрати від операційної діяльності — 445 588 тис. грн. ?? Рух коштів
від надзвичайних подій – 0,0 тис. грн. Чистий рух грошових коштів від операційної
діяльності за 2013 рік становить – ( -59 969) тис. грн.. 5.2.? Рух коштів у результаті
інвестиційної діяльності Інвестиційна діяльність - це цілеспрямовано здійснюваний
процес формування необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до
обраних параметрів інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на основі вибору
ефективних об'єктів інвестування та забезпечення їх реалізації та включає наступні



статті: ?? Всього надходження по інвестиційній діяльності – 594 269тис. грн. ??
Придбання фінансових інвестицій – 453 762 тис. грн. ?? Інші платежі – 0 тис. грн.
(витрати) Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності становить – 140 506 тис. грн.
5.3.Рух коштів у результаті фінансової діяльності Фінансова діяльність — це
надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії цінних паперів,
викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими
цінними паперами і включає наступні статті: ?? Сплачені дивіденди - 0,0 тис.грн. ??
Всього надходження по фінансової діяльності 229 000 тис. грн. ?? Інші платежі 289 373
тис. грн. ?? Чистий рух коштів від фінансової діяльності становить – 60 373тис. грн.. ??
Грошові потоки від відсотків та дивідендів отриманих або сплачених — відсутні. Чистий
рух коштів за звітний 2013 рік - 20 164 тис. грн. (доходи). Залишок коштів станом на
31.12.2013 р. становить 174 714 тис. Грн

Керівник Царук Павло Вікторович

Головний
бухгалтер

Груба Інна Іванівна

КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2014 | 01 | 01

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО"СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"

за ЄДРПОУ 30115243

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

Стаття
Код
ряд
ка

Зареєстров
аний

капітал

Капітал
у

дооцін
ках

Додатко
вий

капітал

Резерв
ний

капітал

Нерозподіл
ений

прибуток
(непокрити

й збиток)

Неоплаче
ний

капітал

Вилуче
ний

капітал

Всьо
го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на
початок року

400
0

185205 0 19636 4050 63999 0 0
2728

90

Коригування:
Зміна

400 0 0 0 0 0 0 0 0



облікової
політики

5

Виправлення
помилок

401
0

0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни
409
0

0 0 0 0 0 0 0 0

Скориговани
й залишок на
початок року

409
5

185205 0 19636 4050 63999 0 0
2728

90

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний
період

410
0

0 0 0 0 -7072 0 0
-

7072

Інший
сукупний
дохід за
звітний
період

411
0

0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

411
1

0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

411
2

0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені
курсові
різниці

411
3

0 0 0 0 0 0 0 0

Частка
іншого
сукупного
доходу
асоційованих
і спільних
підприємств

411
4

0 0 0 0 0 0 0 0



Інший
сукупний
дохід

411
6

0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

420
0

0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування
прибутку до
зареєстрован
ого капіталу

420
5

0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування
до
резервного
капіталу

421
0

0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно
до
законодавств
а

421
5

0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

422
0

0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

422
5

0 0 0 0 0 0 0 0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

424
0

0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення
заборгованос

424 0 0 0 0 0 0 0 0



ті з капіталу 5

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

426
0

0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж
викуплених
акцій (часток)

426
5

0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання
викуплених
акцій (часток)

427
0

0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення
частки в
капіталі

427
5

0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення
номінальної
вартості
акцій

428
0

0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в
капіталі

429
0

0 0 0 56726 1 0 0
5672
7

Придбання
(продаж)
неконтрольо
ваної частки
в дочірньому
підприємстві

429
1

0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у
капіталі

429
5

0 0 0 56726 -7071 0 0
4965

5

Залишок на
кінець року

430
0

185205 0 19636 60776 56928 0 0
3225

45

Примітки

Звіт про зміни у власному капіталі Статутний капітал становить 185 205 тис. грн., який
розділений на 12 347 простих іменних акцій, номінальна вартість однієї простої іменної
акції складає 15 000 (п’ятнадцять тисяч ) грн. Статутний капітал сплачений у сумі 185 205
тис. грн., у повному обсязі. Капітал у дооцінках на 31.12.2013 р. складає 19 636 тис. грн.,
протягом 2013 року не збільшувався. Резервний капітал складає 4050 тис. грн. Облік
нерозподіленого прибутку здійснюється відповідно до чинного законодавства.



Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2013 р. становить – 56 928 тис. грн. Величина
інших резервів становить – 56 726 тис. грн. Загальна сума власного капиталу компанії
становить на 31.12.2013 р. 322 545 тис. грн.

Керівник Царук Павло Вікторович

Головний
бухгалтер

Груба Інна Іванівна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до
міжнародних стандартів фінансової звітності

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ) До фінансової звітності за МСФЗ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» за 2013 рік. 1. Інформація про компанію та
основа підготовки фінансової звітності АТ «СГ «ТАС» (приватне) (далі - Компанія) є зареєстрованим
приватним акціонерним товариством, що провадить свою діяльність в Україні. Акції компанії
мають приватне розміщення. Основна діяльність компанії — недержавне страхування – інші види
страхування, ніж страхування життя. Дата реєстрації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Страхова Група «ТАС» 19.10.1998р. Метою діяльності Компанії є одержання прибутку шляхом
надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб та
здійснення фінансової діяльності в межах, визначених законодавством та Статутом Компанії.
Предметом безпосередньої діяльності Компанії є проведення страхування, перестрахування і
здійснення фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та
їх управлінням. Компанія здійснює усі види обов’язкового, добровільного страхування та
перестрахування згідно з вимогами законодавства України, на які вона отримала ліцензії. Страхові
та перестрахувальні операції за період, щодо якого надається дана фінансова звітність,
здійснювалися Компанією “ на підставі ліцензій на здійснення страхової діяльності, а саме ліцензії
з добровільних та обов’язкових видів страхування: Номери отриманих ліцензій та дата їх видачі:
Серія АВ : № 500425 від 02.12.2009р., № 500426 від 02.12.2009р., № 500427 від 02.12.2009р., №
500428 від 02.12.2009р., № 500429 від 02.12.2009р., № 500430 від 02.12.2009р., № 500433 від
02.12.2009р., № 500434 від 02.12.2009р., № 500435 від 02.12.2009р., № 500436 від 02.12.2009р., №
500437 від 02.12.2009р., № 500438 від 02.12.2009р., № 500439 від 02.12.2009р., № 500440 від
02.12.2009р., № 500441 від 02.12.2009р., № 500442 від 02.12.2009р., № 500443 від 02.12.2009р., №
500444 від 02.12.2009р., № 500445 від 02.12.2009р., № 500446 від 02.12.2009р., № 500447 від
02.12.2009р., № 500448 від 02.12.2009р., № 500449 від 02.12.2009р., № 500450 від 02.12.2009р., №
500451від 02.12.2009р., № 500452 від 02.12.2009р.,№ 500337 від 18.01.2010р., № 594111 від
07.11.2011р.; Серія АГ № 569183 від 06.01.2011р. Головний офіс Компанії знаходиться за адресою:
пр. Перемоги 65, м. Київ, 03162 Україна. Адреса реєстрації Компанії : пр. Перемоги 65, м. Київ,
03162 Україна. Адреса для листування пр. Перемоги 65, м. Київ, 03162 Україна. Компанія має 28
філій (в містах: Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ,
Кіровоград,Кременчук, Луганськ, Луцьк, Львів, Миколаїв, Нікополь, Одеса, Полтава, Рівне,
Севастополь, Сімферополь, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси,
Чернівці, Чернігів). Структурні підрозділи Компанії не є самостійними юридичними особами та
діють у відповідності до Положень, затверджених Загальними зборами акціонерів. З 01 січня 2009



року бухгалтерський та податковий облік в Компанії здійснюється в єдиній обліковій системі на
рівні Головного офісу Компанії. Протягом звітного періоду злиття, приєднання, поділу, виділення
Компанії не відбувалось. Податок на прибуток по Компанії розраховується та сплачується за
місцем реєстрації в Окружній державній податковій службі – Центральний офіс з обслуговування
великих платників податків Державної податкової служби. Компанія зареєстрована та знаходиться
на обліку в місцевих органах державної податкової служби як платник окремих видів податків за
місцезнаходженням підпорядкованих безбалансових підрозділів (податок з доходів фізичних осіб,
податок на землю, збір за спеціальне використання води, екологічний збір). Податкові та
статистичні звіти по загальнодержавних та місцевих податках, передбачені чинним
законодавством України, складаються на рівні головного офісу Компанії. Діяльність Компанії тісно
пов’язана із невизначеностями та ризиками. Ризик Компанія визначає як вірогідність або загрозу
втрати частини доходу або понесення додаткових витрат в результаті страхової та фінансової
діяльності. У процесі своєї діяльності Компанія здійснює управління такими основними ризиками:
?? ризиками страхової діяльності; ?? операційними ризиками; ?? фінансовими ризиками; ??
стратегічними ризиками; ?? іншими ризиками, що пов’язані із зовнішніми чинниками. Компанія
будує систему наскрізного управління усіма видами ризиків відповідно до вимог діючого
законодавства та міжнародних стандартів. АТ «СГ «ТАС» (приватне) є членом таких організацій: -?
Моторне (транспортне) страхове бюро України; -? об’єднання «Ядерний страховий пул»; -?
Українська федерація убезпечення; 2. Основа підготовки фінансової звітності Протягом 2013 року
Компанія дотримувалась наступних принципів діяльності та складання фінансової звітності:
автономність, безперервність, періодичність, історичної собівартості, нарахування та відповідності
доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності та єдиного грошового вимірника.
Облікова політика в Компанії регламентується Законодавством України та Наказом по
підприємству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" №108/заг від
08.04.2009 року . Політика ґрунтується на Законах України «Про бухгалтерський облік», «Про
страхування», чинному законодавствi України та основних принципах мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку і розроблена згідно з вимогами Положення про організацію
бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Облікова політика компанії затверджується наказом
Голови Правління. Якщо протягом звітного року до нормативних актів, які регламентують ведення
бухгалтерського обліку, вносяться істотні зміни, відповідні положення облікової політики також
змінюються. Протягом 2013 року зміни до облікової політики не вносились. Фінансова звітність
була підготовлена згідно Міжнародним Стандартам Фінансової Звітності (МСФЗ). Фінансову
звітність за рік, що закінчився 31.12.13 p., було підготовлено відповідно до МСБО 1 “Подання
фінансових звітів”. Національною валютою України є гривня. Отже, функціональною валютою та
валютою подання звітності для цілей даної фінансової звітності є гривня. Звітність подано в тисячах
гривень з одним десятковим знаком. Перед складанням річного звіту була проведена суцільна
річна інвентаризація активів і зобов’язань Компанії, що обліковуються на балансі, відповідно до
наказу Голови Правління. Результати інвентаризації відображені на балансі Компанії, складеному
станом на 31.12.2013 р. Фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості.
Фінансова звітність Компанії підготовлена на основі припущення, що Компанія функціонуватиме
невизначено довго в майбутньому, це припущення передбачає реалізацію активів і виконання
зобов'язань в ході звичайної діяльності. На дату затвердження звітності Компанія функціонує в
нестабільному середовищі, пов’язаному з світовою економічною кризою та із внутрішньою
політичною кризою. Поліпшення економічної ситуації в Україні в значній мірі залежатиме від
ефективності фіскальних і інших заходів, які здійснюватимуться урядом України. В той же час не
існує чіткого уявлення того, які заходи прийматиме уряд України для подолання економічної та
політичної кризи. Тому неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної та



політичної ситуації на ліквідність і дохід Компанії, стабільність і структуру її операцій із
споживачами і постачальниками. В результаті виникає істотна невизначеність, яка може вплинути
на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Компанії і здатність Компанії
обслуговувати і платити по своїх боргах у міру настання термінів їх погашення. Дана фінансова
звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності.
Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені. Дана
фінансова звітність складається із наступних фінансових форм: Форма №1 – «Баланс (Звіт про
фінансовий стан)» Форма №2 – «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» Форма
№3 - «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» Форма №4 – «Звіт про власний капітал
» 3. Баланс (Звіт про фінансовий стан) Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Далі - Форма №1) АТ «СГ
«ТАС» (приватне) складено за рік, що закінчився 31.грудня 2013 pоку. До форми № 1, протягом
2013 року коригувань та змін не вносилось. Відомості активу Балансу викладені у розрізі
оборотних та необоротних активів. Оцінку балансової вартості активів та зобов'язань здійснено за
історичною собівартістю. Для подання, у балансі здійснено розмежування активів та зобов'язань
на поточні (оборотні) та не поточні (необоротні) відповідно до вимог МСБО 1 “Подання фінансових
звітів”. До поточних активів та зобов'язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування або
погашення протягом 12 місяців від дати балансу. Активи та зобов'язання подано у порядку їхньої
ліквідності. 3.1.? Необоротні активи Всі інші активи, крім оборотних, визнані необоротними. 3.1.1.?
Основні засоби та нематеріальні активи Щодо усіх груп та видів основних засобів Компанія
дотримується єдиної політики визначення балансової вартості та методів нарахування амортизації.
Основні засоби оприбутковуються на баланс за собівартістю придбання. Собівартість об’єкта
основних засобів складається з : ?? ціни його придбання, включаючи імпортні мита та
невідшкодовані податки на придбання після вирахування торговельних знижок та цінових знижок;
?? будь-яких витрат, які безпосередньо пов’язана з доставкою активу до місця розташування та
приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським
персоналом; ?? первісної попередньої оцінки на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення
території на якій він розташований, зобов’язання за якими суб’єкт господарювання бере або коли
купує цей об’єкт, або коли використовує його протягом певного періоду з метою, яка відрізняється
від виробництва запасів протягом цього періоду. Первісна вартість основних засобів збільшується
на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова,
дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод,
первісно очікуваних від використання об'єкта. Залишкова вартість основних засобів зменшується у
зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта основних засобів. Витрати, що здійснюються для
підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх
економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат періоду в якому вони
були здійснені. Первісна оцінка основних засобів відповідає вимогам МСБО 16 “Основні засоби”.
Оцінку справедливої вартості основних засобів на дату переходу на МСФЗ компанія не
здійснювала, оскільки вартість проведення такої переоцінки суттєво перевищує вигоди
користувача Для нарахування амортизації компанія застосовує норми та методи нарахування
амортизації основних засобів, що дозволено п. 26 П(С)БО 7 та МСБО 16. Тобто амортизація
основних засобів нараховується прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість основних засобів,
згідно з обліковою політикою, прирівнюється до 0 грн. . Перерахунок амортизації за методами
МСБО 16 не проведений з причини того, що відсутня суттєва різниця по оцінці незалежним
експертом справедливої вартості основних засобів. Спираючись на те, що МСФЗ 1.16 висловлює
право суб'єкта господарювання оцінювати об'єкти основних засобів на дату переходу на МСФЗ, та
можливість обмеженого звільнення від вимог, коли вартість дотримання цих вимог імовірно
перевищує вигоди користувачів фінансової звітності (МСФЗ 1.В4), враховуючи ретельний підхід до



оцінки первісної вартості основних засобів та документальне підтвердження облікових даних,
нами прийнято рішення не здійснювати коригування амортизаційних відрахувань. Балансова
вартість по видам основних засобів визначена як різниця між їх первісною вартістю та
нарахованою амортизацією і наведена у табл. 1 (тис. грн.). Табл. 1 Основні засоби за групами
31.12.2012 31.12.2013 Будівлі, споруди Первісна вартість 40930 40944 Знос 4365 5280 Остаточна
вартість на дату балансу 36565 35664 Машини та обладнання Первісна вартість 10841 12147 Знос
8477 9051 Остаточна вартість на дату балансу 2364 3096 Транспортні засоби Первісна вартість 7715
7853 Знос 4181 4763 Остаточна вартість на дату балансу 3534 3090 Інструменти, приладдя,
інвентар та інші Первісна вартість 3026 3132 Знос 2415 2586 Остаточна вартість на дату балансу 611
546 ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ Первісна вартість 183 183 Остаточна вартість на дату балансу 183 183 ІНШІ
ОСНОВНІ ЗАСОБИ Первісна вартість 193 193 Знос 104 119 Остаточна вартість на дату балансу 89 74
ОСНОВНІ ЗАСОБИ — ВСЬОГО Первісна вартість 62888 64452 Знос 19542 21800 Остаточна вартість
на дату балансу 43346 42652 НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ Первісна вартість 13104 13371 Знос 10711
11150 Остаточна вартість на дату балансу 2393 2221 Малоцінні необоротні матеріальні активи
Первісна вартість 3751 4363 Знос 2685 2964 Остаточна вартість на дату балансу 1066 1399 Всього за
рядком Балансу Довгострокові активи / Основні засоби 360739 317544 Різниця По балансу
первісна вартість власних основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів на
кінець року складає 68 815,0 тис. грн., їх амортизація (знос) складає 24 764 тис. грн., залишкова
вартість на 31.12.2013 року становить 44 051 тис. грн. За станом на 31.12.2013 р. активів,
класифікованих як утримувані для продажу відповідно до МСФЗ 5 “Непоточні активи, утримувані
для продажу, та припинена діяльність”, відсутні. Компанія не має інвестиційної нерухомості.
Відсутня інформація щодо наявності контрактних зобов'язань, пов'язаних із придбанням основних
засобів. Компанія не має біологічних активів. 3.1.2.? Нематеріальні активи Собівартість придбаного
нематеріального активу охоплює: ?? Вартість його придбання, яка включає імпортне мито та
податок на придбання, який не підлягає відшкодуванню, після вирахування торгівельних та інших
знижок; ?? Будь-які витрати, які можна безпосередньо віднести на підготовку цього активу для
його використання за призначенням. Визнання витрат у балансовій вартості нематеріального
активу припиняється коли цей актив досягає стану необхідного для його функціонування. Компанія
не капіталізує витрати на сплату відсотків за кредит, тому не включає їх до первісної вартості
нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок кредиту банку,
дані витрати списуються на фінансові витрати звітного періоду. Витрати, що здійснюються для
підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеного
розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат
звітного періоду. Відображення нематеріального активу в обліку базується на строкові його
користної експлуатації. Нематеріальний актив з визначеним строком корисної експлуатації
підлягає амортизації, тоді як нематеріальний актив з невизначеним строком корисної експлуатації
– не підлягає амортизації. В Компанії до нематеріальних активів застосовують прямолініний метод
нарахування амортизації Суму амортизації нематеріального активу з визначеним строком
корисної експлуатації слід розподіляти на систематичній основі протягом строку корисної
експлуатації. Під час розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних
активів прирівнюється до нуля. Нарахування амортизації починається, коли актив є наявним для
використання, тобто коли він перебуває у тому місці і стані, які необхідні для його використання у
спосіб, визначений управлінським персоналом. Нарахування амортизації припиняється на одну із
наведених далі дат, залежно від того, яка з них наступає раніше: на дату. Коли цей актив
класифікується як такий, що утримується для продажу. Або на дату, коли припиняється визнання
цього активу. Нематеріальним активом компанія визнає ліцензії на проведення страхової
діяльності ліцензії на користування програмним забезпеченням, витрати на куівлю програмного



забезпечення та інше. Під час визнання активу компанія не визначила обмеження строку,
протягом якого очікується збільшення грошових коштів (чи їх еквівалентів) від використання таких
нематеріальних активів та не нараховувало амортизацію, що відповідає вимогам п. 107 МСБО 38
“Нематеріальні активи”. Ліквідаційна вартість встановлена 0,00 грн. Перерахунок амортизації за
методами МСБО 16 не здійснювався. Обмеження права власності підприємства на нематеріальні
активи відсутні. Відсутні контрактні зобов'язання, що пов'язані з придбанням нематеріальних
активів. Станом на 31.12.2013 р. первісна вартість нематеріальних активів становить 13 371 тис.
грн.., накопичена амортизація – 11 150 тис. грн., залишкова вартість – 2 221 тис. грн.. 3.1.3.?
Інвестиції Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються, як інші фінансові інвестиції, на
31.12.2013 р. складають 236 293 тис. грн. а саме : Акції компаній : ЗАТ "ХК "Теко-Дніпрометиз"
31282490 525,0 ПАТ ЗНВКІ " ПРОМАКТИВ" 38321965 209 233,0 ПАТ ЦКБ "Шхуна" 14310135 26 535,0
Оцінку довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу Компанія проводить відповідно до
біржових оцінок, що діють на дату балансу та вважає, що інвестиції мають обліковуватися як Актив
від якого у наступних періодах компанія зможе отримувати прибуток. 3.1.4.? Довгострокова
дебіторська заборгованість. Компанія визнає дебіторську заборгованість в балансі, коли вона стає
стороною контрактних зобов’язань і внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові або
інші цінності. В залежності від термінів вказаних в контрактах дебіторська заборгованість
визнається оборотним або необоротним активом. Довгострокова дебіторська заборгованість -
сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде
погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. Частина довгострокової дебіторської
заборгованості, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу,
відображається на ту саму дату в складі поточної дебіторської заборгованості. Довгострокова
дебіторська заборгованість відноситься до необоротних активів Компанії. Довгострокова
дебіторська заборгованість станом на 31.12.2013 року становить 34 979 тис. грн. Відстрочені
податкові активи на кінець року відсутні. 3.2.? Оборотні активи Оборотні активи класифіковані,
виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 57 МСБО 1 як активи, призначені
для використання у діяльності страхування протягом операційного циклу та не більше 12 місяців з
дати балансу. 3.2.1.? Запаси Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що Компанія
отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути
достовірно визначена. Запаси станом на 31.12.13 року обліковуються на балансі за
середньозваженою собівартістю та становлять 2 314 тис. грн... Оцінка вибуття запасів здійснюється
за методом середньозваженої собівартості для всіх видів запасів. Метод оцінки вибуття запасів
протягом звітного періоду не змінювався і відповідає вимогам МСБО 2 “Запаси”. Запаси, щодо
яких слід здійснювати переоцінку справедливої вартості, відсутні. 3.2.2.? Дебіторська
заборгованість (поточна) Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості,
яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти
місяців з дати балансу. Поточна дебіторська заборгованість відноситься до оборотних активів
Компанії. Відповідно до принципу обачності та з метою покриття у майбутньому безнадійної
дебіторської заборгованості Компанія нараховує резерв сумнівних боргів. В розрахунок резерву
сумнівних боргів по страховій діяльності враховується вся сума простроченої на дату балансу
дебіторської заборгованості ( не отримані страхові премії, по договорам страхування з
урахуванням усіх термінів оплати по договорам страхування). Даний підхід враховує вимоги
Закону України „Про страхування” та умови дії договорів страхування. Дебіторська заборгованість
за послуги страхування станом на 31.12.2013 р. становить 39 449 тис. грн.. Інша поточна
дебіторська заборгованість становить 3 665 тис. грн. Поточна дебіторська заборгованість становить
43 114 тис. грн., за якою сформовано резерв сумнівних боргів у розмірі 2 965 тис. грн. Компанія
очікує погашення цієї заборгованості протягом 2014 року. Дебіторська заборгованість за



векселями відсутня. 3.2.3.? Грошові кошти та їх еквіваленти: Грошові кошти є найбільш ліквідними
активами Компанії. Грошові кошти в національній валюті відображаються в бухгалтерському
обліку за номінальною вартістю. Грошові кошти в іноземній валюті відповідно до принципу
єдиного грошового вимірника для відображення в обліку також повинні бути виражені в
національній валюті. Важливу роль при оцінці грошових коштів відіграє принцип обачності, що
передбачає застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки грошових коштів, які повинні
запобігати завищенню оцінки активів. Облік грошових коштів і розрахунків в Компанії
здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті",
затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637. Облік грошових коштів в
Компанії організований таким чином, щоб у будь-який момент часу можна було визначити
платоспроможність Компанії, відслідкувати залишки коштів, а також рух та напрям їх
використання. Облік грошових коштів в Компанії ведеться в розрізі валют, в розрізі банків, в яких
відкриті поточні та депозитні рахунки. Депозитні рахунки в Компанії обліковуються ще й в розрізі
договорів. Для обліку розрізняють депозитні договори на які існують обмеження і ті які діють без
обмежень (їх можливо використовувати в цілях компанії). Депозитні договори, щодо яких існують
обмеження Компанія не відображає, як оборотні активи, а відображає їх у складі необоротних
активів, як інші фінансові активи Грошові кошти за станом на 31.12.2013 р. зберігаються на
поточних та депозитних банківських рахунках. Грошові кошти Компанії в національній валюті
станом на 31.12.2013 р. становлять 174 714 тис. грн., у тому числі в іноземній валюті (Долар США)
— 118 тис. грн. На депозитних рахунках у гривнях –95 705 тис. грн.. Інформація щодо розміщення
грошових коштів Компанії станом на 31.12.2013 р. наведена в таблиці 2 : Таблиця.2 Грошові кошти
Приватного акціонерного товариства « Страхова Група «ТАС » Станом на 31 грудня 2013 року
початок кінець Всього Грошові кошти та їх еквіваленти (сума рядків 230 та 240) Х Х Х 174 714
зокрема на поточних рахунках: Х Х Х 79 002 Вклади в банках (депозити), у тому числі назва
банківської установи Х Х Х 95 705 ТАСкомбанк 00032129 18.01.2013 27.06.2014 65 836,4 АТ
"Райффайзен Банк Аваль" 14305909 27.02.2013 27.02.2014 9 397,2 ВБР 34001693 09.01.2013
20.11.2014 3 950,0 Ощадбанк 22360822 19.08.2009 24.10.2014 3 165 Універсал Банк 34047020
19.11.2013 21.11.2014 3 005,0 ПУАТ "ФІДОБАНК" 14351016 15.11.2013 безстроковий 2 051,4
Кредобанк 09807862 09.11.2012 02.02.2014 2 000,0 Укрінбанк 36470620 09.10.2013 24.11.2014 1
780,0 Банк Кредит Днепр 14352406 16.12.2013 18.12.2014 1 000,0 Укрексімбанк 26237202
03.10.2013 23.05.2014 550,0 Укрсоцбанк 20057663 28.01.2013 15.05.2014 440,0 Апекс Банк
36482677 12.11.2013 21.02.2014 400,0 БМ Банк 35590956 16.10.2013 13.02.2014 400,0
НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ 09805194 08.08.2012 24.02.2014 400,0 Укргазбанк 23697280 17.10.2013
05.03.2014 350,0 Хрещатик 19364259 13.11.2013 13.02.2014 300,0 Брокбізнесбанк 33881201
30.09.2013 09.01.2014 200,0 Промекономбанк 26333822 26.12.2013 10.01.2014 200,0 НОВИЙ
35270960 25.09.2013 28.01.2014 150,0 Банк Київська Русь 20023463 11.09.2013 21.01.2014 130,0
готівка в касі* Х Х Х 1,0 грошові кошти в дорозі Х Х Х 6,0 Грошові кошти в дорозі — 6,0 тис. грн.
Обмеження права Компанії на користування грошовими коштами у 2013 році відсутні. 3.3.?
Витрати майбутніх періодів В балансі станом на 31.12.2013 року витрати майбутні періодів
становлять 171 тис. грн.. Витрати з передплати на регулярні інформаційні видання та страхування
майна Компанії, відображаються у складі інших витрат поточної діяльності протягом 2013 року з
урахуванням методу нарахування та відповідності. 3.4.? Відомості про власний капітал Станом на
31.12.2013 року власний капітал становить - 322 545 тис. грн.. має наступні складові: ?? Статутний
капітал – 185 205 тис. грн.. ?? Капітал у дооцінках - 19636 тис. грн.. ?? Резервний капітал - 4050 тис.
грн.. ?? Нерозподілений прибуток - 56 928 тис. грн.. ?? Інші резерви – 56 726 тис. грн. 3.5.?
Заборгованість та зобов’язання. Зобов’язання – це заборгованість компанії, що виникла внаслідок
минулих подій і погашення якої в майбутньому призведе до зменшення ресурсів компанії. З



метою обліку в Компанії зобов'язання поділяються на: ?? довгострокові; ?? поточні; ??
забезпечення; ?? непередбачені зобов'язання. ?? доходи майбутніх періодів. 3.5.1.? Довгострокові
зобов’язання. ?? Довгострокові фінансові зобов'язання станом на 31.12.2013 р. відсутні. ??
Довгострокова кредиторська заборгованість станом на 31.12.2013р. відсутня. ?? Відстрочені
податкові зобов'язання відсутні. 3.5.2.? Поточні зобов’язання. Зобов'язаннями визнається
заборгованість компанії іншим юридичним або фізичним особам, що виникла внаслідок
нарахування заборгованості по перестрахуванню, заборгованості перед страхувальниками по
договорам страхування, заборгованості перед страховими посередниками та інші операційні
зобов’язання, погашення яких у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів
компанії та її економічних вигід. Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями компанії визнані
такі, що мають строк погашення не більше ніж 12 місяців та класифіковані, виходячи з
відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 60 МСБО 1. Поточні зобов'язання
відображаються на дата балансу за сумою погашення. Станом на 31.12.2013р. загальна сума
поточних зобов’язань склала – 22 451 тис. грн.., з яких : ?? Поточна заборгованість за
товари,роботи та послуги – 17 698 тис. грн.. ?? Заборгованість з отриманих авансів по договорам
страхування – 3 674 тис. грн.. ?? Заборгованість з бюджетом – 993 тис. грн.. ?? Інша поточна
заборгованість - 86 тис. грн.. 3.5.3.? Забезпечення наступних витрат і платежів. Залишок
забезпечення Компанія переглядає на кожну дату балансу та, у разі потреби, коригує (збільшує
або зменшує). У разі відсутності ймовірності вибуття активів для погашення майбутніх зобов'язань
сума такого забезпечення підлягає сторнуванню. Забезпечення наступних витрат і платежів станом
на 31.12.2013 р.складають 213 686 тис. грн.. а саме: ?? Величина сформованих технічних резервів –
210 482. тис.грн.., визначена згідно вимог Закону України «Про страхування» та Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3104 від 17.12.2004 року п.
3.4. Метод формування резерву 1/4, крім ОСАГО та «Зелена карта» методом 1/365 ( з урахуванням
коеф. 0,8) ?? Доля перестраховиків у технічних резервах Компанії – 20 822 тис. грн.., визначена
згідно вимог Закону України «Про страхування» та Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України № 3104 від 17.12.2004 року п. 3.4. Метод
формування резерву ?, , крім ОСАГО та «Зелена карта» методом 1/365 ( з урахуванням коеф. 0,8)
?? Забезпечення витрат персоналу – 3 205 тис. грн. Спираючись на те, що МСФЗ висловлює право
суб'єкта господарювання оцінювати свої зобов’язання на дату переходу на МСФЗ, та можливість
обмеженого звільнення від вимог, коли вартість дотримання цих вимог імовірно перевищує
вигоди користувачів фінансової звітності, враховуючи ретельний підхід до оцінки зобов’язань та
документальне підтвердження облікових даних, Компанією було прийнято рішення не
здійснювати коригування страхових резервів. Компанія розраховує страхові резерви у
відповідності до діючого законодавства та облікової політики за методом 1/4. На вимогу МСФЗ
було проведено перерахунок резервів за методом 1/365. У порівнянні зазначених двох методів
було прийнято рішення щодо адекватності резервів, розрахованих за методом 1/4. З огляду на те
що МСФ3 та МСБО не визначають методів формування резервів компанія формує резерв по
методу 1/4. Станом на 31.12.2013 р. проведена перевірка адекватності страхових зобов’язань
штатним актуарієм. Висновок актуарних розрахунків щодо адекватності страхових зобов’язань
додається. Інформація щодо категорії активів, якими представлено страхові резерви Компанії
наведена у таблиці № 3. Таблиця №3 Категорія активу Сума тис. грн.. Прийнято для покриття
резервів тис. грн.. Грошові кошти на поточних рахунках 79 001 79 001 Банківські вклади 95 705 82
281 Нерухоме майно 35 664 35 664 Акції 236 293 53 256 Права вимоги до перестраховиків 20 822
19883 каса 1,0 1,0 Всього 467 486 269 087 Непоточні зобов'язання з очікуваним строком
погашення, більшим за 12 місяців, не визначені. Доходи майбутніх періодів на дату балансу не
визначені. 4.? Звіт про прибутки та збитки Фінансова звітність Компанії складена на підставі даних



бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-ХІV, з урахуванням внесених до нього
змін та згідно з затвердженими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку для
забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів та процедур при відображенні поточних
операцій в обліку. Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту
про прибутки та збитки. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі
зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або
зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу
компанії, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витратами визнаються витрати
певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати на
податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до чинного законодавства
України. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у "Звіті про фінансові
результати" відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які
призводять до збільшення власного капіталу підприємства. За умови, що оцінка витрат може бути
достовірно визначена, витрати відображаються у "Звіті про фінансові результати" в момент
вибуття активу або збільшення зобов'язання. Звіт складено за призначенням витрат. 4.1.?
Операційна діяльність Дохід від реалізації послуг з видів страхування іншіх ніж страхування життя
здійснюється шляхом продажу страхових продуктів за договорами страхування, та надання послуг
за 2013 рік складає 319 818 тис. грн. У звітному періоді отримано інших операційних доходів 77
967 тис. грн.. у тому числі: ?? суми , що повертаються із технічних резервів – 55 784 тис. грн.. ?? інші
операційні доходи – 22 183 тис. грн.. Адміністративні витрати, пов'язані з утриманням та
обслуговуванням компанії, у 2013 році склали – 137 731 тис. грн.. Витрати на збут – 5051 тис. грн..
Інші операційні витрати — 90 408 тис. грн. Склад витрат, які були здійснені протягом 2013 року
наведено у таблиці. 4. Таблиця. 4 Адміністративні витрати, тис. грн. Витрати на збут, тис. грн.
Витрати на заробітну плату з відрахуваннями 65 674 Витрати пов’язані з укладанням та
пролонгацією договорів страхування : Агентська винагорода 57 763 Матеріальні витрати 5 935
Всього витрат , що відносяться до собівартості 64 146 Розрахунково-касове обслуговування 3 410
Інші операційні витрати, тис. грн.. Витрати на відрядження 555 Відрахування у техничні резерви,
інші ніж резерв незароблених премій 146 298 Амортизація 3 738 Витрати від операційних курсових
різниць 592 Податки - всього 14 740 Інші витрати 221 988 Інші адміністративні витрати 37 554
Всього інших операційних витрат 90 408 Всього адміністративних витрат 137 731 Всього витрат на
збут 5 051 Збиток від операційної діяльності за 2013 рік становить 74 475 тис. грн. Реструктуризація
діяльності Компанії не відбувалась. Доходи (витрати) від припинених видів діяльності відсутні. Інші
фінансові доходи за 2013 рік становлять – 272 471 тис. грн., а саме: -? Отримані дивіденди – 253
530 тис. грн. -? Доходи від розміщення грошових коштів – 18 941 тис. грн. Фінансові витрати за
2013 рік склали – 11 тис. грн. Інші доходи – 392 047 тис. грн. , з них : Доходи від продажу
фінансових інвестицій – 322 754 тис. грн. Інші витрати — 582 363 тис. грн. Сума прибутку від
звичайної діяльності до оподаткування у 2013 році —7 669 тис. грн. Податок на прибуток від
звичайної діяльності за 2013 рік — 14 740 тис. грн. Прибуток від надзвичайних подій у 2013 році не
було. Податок на прибуток від надзвичайних подій за 2013 рік не нараховувався. Виплати
акціонерам не здійснювались. Чистий збиток за 2013 рік становить 7 071 тис. грн.. 5.? Звіт про рух
грошових коштів Звіт грошових коштів за 2013 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим
методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень
грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух
грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової, діяльності Компанії. 5.1.? Рух коштів
у результаті операційної діяльності Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від
звичайної діяльності. Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для



отримання доходу. ?? Сукупні надходження від операційної діяльності у 2013 р. склали - 385 619
тис. грн. ?? Сукупні витрати від операційної діяльності — 445 588 тис. грн. ?? Рух коштів від
надзвичайних подій – 0,0 тис. грн. Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2013
рік становить – ( -59 969) тис. грн.. 5.2.? Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Інвестиційна діяльність - це цілеспрямовано здійснюваний процес формування необхідних
інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних параметрів інвестиційної програми
(інвестиційного портфеля) на основі вибору ефективних об'єктів інвестування та забезпечення їх
реалізації та включає наступні статті: ?? Всього надходження по інвестиційній діяльності – 594
269тис. грн. ?? Придбання фінансових інвестицій – 453 762 тис. грн. ?? Інші платежі – 0 тис. грн.
(витрати) Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності становить – 140 506 тис. грн. 5.3.Рух коштів
у результаті фінансової діяльності Фінансова діяльність — це надходження чи використання
коштів, що мали місце в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів,
погашення зобов'язань за борговими цінними паперами і включає наступні статті: ?? Сплачені
дивіденди - 0,0 тис.грн. ?? Всього надходження по фінансової діяльності 229 000 тис. грн. ?? Інші
платежі 289 373 тис. грн. ?? Чистий рух коштів від фінансової діяльності становить – 60 373тис. грн..
?? Грошові потоки від відсотків та дивідендів отриманих або сплачених — відсутні. Чистий рух
коштів за звітний 2013 рік - 20 164 тис. грн. (доходи). Залишок коштів станом на 31.12.2013 р.
становить 174 714 тис. грн. 1.? Звіт про зміни у власному капіталі Статутний капітал становить 185
205 тис. грн., який розділений на 12 347 простих іменних акцій, номінальна вартість однієї простої
іменної акції складає 15 000 (п’ятнадцять тисяч ) грн. Статутний капітал сплачений у сумі 185 205
тис. грн., у повному обсязі. Капітал у дооцінках на 31.12.2013 р. складає 19 636 тис. грн., протягом
2013 року не збільшувався. Резервний капітал складає 4050 тис. грн. Облік нерозподіленого
прибутку здійснюється відповідно до чинного законодавства. Нерозподілений прибуток станом на
31.12.2013 р. становить – 56 928 тис. грн. Величина інших резервів становить – 56 726 тис. грн.
Загальна сума власного капиталу компанії становить на 31.12.2013 р. 322 545 тис. грн. 2.? Вплив
інфляції на монетарні статті Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно
до МСБО 29 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції” не проведено. 3.? Розкриття інформації
щодо зв'язаних сторін згідно МСБО 24 Протягом 2013 року управлінському персоналу
нараховується і виплачується заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці.
Компенсації та інші виплати керівництву підприємства, іншому управлінському персоналу не
здійснювались. Протягом 2013 року компанія здійснювала операції з пов'язаними сторонами, за
звичайними цінами. 4.? Події після дати балансу Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо
подій після дати балансу, події що потребують коригування активів та зобов'язань підприємства
відсутні. Голова Праління П.В. Царук Головний бухгалтер І.І. Груба


