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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	Приватне акцiонерне товариство "Страхова група"ТАС"
2. Організаційно-правова форма
	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
	30115243
4. Місцезнаходження
	03062, Україна, Святошинський р-н, м.Київ, проспект Перемоги, 65
5. Міжміський код, телефон та факс
	044 536 00 20, 044 536 00 21
6. Електронна поштова адреса 
	tas@tas-insurance.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
20.04.2018

(дата)
2. Річна інформація опублікована у
77(2830) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

23.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання) 
(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
https://sgtas.com.ua
в мережі Інтернет
20.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
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
X
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

8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)
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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
X
   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
X
   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

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 включенодо 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)
X
30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. 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)

34. Примітки:
Товариство протягом звiтного року лiценiї (дозволи) новi не отримувало та не втрачало (не анульовувало).

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, не є обов'язковою для розкриття Товариством, оскiльки, Товариство по органiзацiйно-правовiй формi є Приватним акцiонерним Товариством i здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.

В Товариствi  не створено посади корпоративного секретаря.

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв), не є обов'язковою для розкриття Товариством, оскiльки, Товариство по органiзацiйно-правовiй формi є Приватним акцiонерним Товариством i здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.

Посадовi особи Товариства акцiями емiтента не володiють.

Iнформацiя про дивiденди не є обов'язковою для розкриття Товариством, оскiльки, Товариство по органiзацiйно-правовiй формi є Приватним акцiонерним Товариством i здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.

Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент, не є обов'язковою для розкриття Товариством, оскiльки, Товариство по органiзацiйно-правовiй формi є Приватним акцiонерним товариством i здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки Товариство не здiйснювало емiсiї облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, оскiльки Товариство не здiйснювало емiсiї iнших цiнних паперiв. 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтентом не надається, оскiльки Товариство не здiйснювало емiсiї похiдних цiнних паперiв. 

Iнформацiя "Опис бiзнесу" не є обов'язковою для розкриття Товариством, оскiльки Товариство по органiзацiйно-правовiй формi є Приватним акцiонерним товариством i здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.

Iнформацiя  щодо вартостi чистих активiв не надається, оскiльки Товариство здiйснює страхову дiяльнiсть.

Iнформацiя про обсяг виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, оскiльки товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.



У Товариствi дiє система корпоративного управлiння, яка регулюється внутрiшнiми локальними нормативними актами, що прийнятi у вiдповiдностi до вимог законодавства України - Статут Товариства та Кодекс корпоративного управлiння Товариства.

Статутом передбаченi основнi вимоги до дiяльностi Товариства та розподiл повноважень мiж його органами управлiння.

Кодекс корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" був затверджений позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23 липня 2012 року.

У системi вiдносин мiж акцiонерами Товариства, членами органiв управлiння та контролю Товариства, клiєнтами, контрагентами та iншими зацiкавленими у дiяльностi Товариства особами, а також органами державної влади, дiяльнiсть Товариства базується на принципах:

-управлiння;

-звiтностi;

-контролю;

-вiдповiдальностi.

Органами управлiння Товариства вiдповiдно до Статуту Товариства є:

-Загальнi збори акцiонерiв Товариства (вищий орган управлiння Товариства);

-Наглядова рада Товариства;

-Виконавчий орган Товариства (Голова Правлiння та Правлiння Товариства);

-Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) Товариства.

Товариство забезпечує функцiонування ефективної системи контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Така система контролю включає дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї Товариства та внутрiшнього аудиту.



Фiнансова звiтнiсть Товариства складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

Форма 4 "Звiт про власний капiтал", в описовiй частинi Товариство розкрило iнформацiю щодо показникiв "Iншi резерви". Форма програми не передбачає даних показникiв.Товариство здiйснює страхову дiяльнiсть i для повноти данних обовязково має розкрити показники "Iншi резерви".

Звiт про стан об'єкта нерухомостi  не надається, тому що пiдприємство не випускало цiльовi облiгацiї.


ІІІ. 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)
	А01251025
3. Дата проведення державної реєстрації
	19.10.1998
4. Територія (область)
	м.Київ
5. Статутний капітал (грн) 
	102000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)
	818
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	65.12 - Iншi види страхування, нiж страхування життя
	65.20 - Перестрахування
10. Органи управління підприємства
	Органами управлiння Товариства є:  - Загальнi збори акцiонерiв Товариства;  - Наглядова рада Товариства;  - Виконавчий орган Товариства - Правлiння Товариства (Голова Правлiння та члени Правлiння Товариства);  - Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) Товариства.  
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ "ТАСКОМБАНК"
2) МФО банку
	 33950
3) Поточний рахунок
	26508020969003
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
5) МФО банку
	 30529
6) Поточний рахунок
	26509057000580

12. 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
Обов'язкове авiацiйне страхування цивiльної авiацiї
АВ №500425
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Товариство протягом року лiцензiї (дозволи) не втрачало та новi не отримувало.
Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
АВ №500426
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
АВ №500427
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України)

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
АВ №500428
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
АВ№500429
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Добровiльне страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)
АВ №500430
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї
АВ №500433
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України.

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Добровiльне страхування здоровя на випадок хвороби
АВ№500434
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Добровiльне страхування iнвестицiй
АВ №500435
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Добровiльне страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)
АВ №500436
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Добровiльне страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)
АВ№500437
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
АВ№500438
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Обовязкове медичне страхування
АВ №500439
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Добровiльне страхування медичних витрат
АВ№500440
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Добровiльне страхування наземного транспорту(крiм залiзничного)
АВ №500441
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Обовязкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв
АВ№500442
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв
АВ №500443
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть п
АВ №500445
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
АВ № 500444
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)
АВ № 500446
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Обов'язкове страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам
АВ № 500448
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Обов'язкове страхування тварин на випадок загибелi, знищення, вимушеного забою, вiд хвороб, стихiйних лих та нещасних випадкiв у випадках та згiдно з перелiком тварин, встановленими Кабiнетом Мiнiстрiв України
АВ № 500449
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може
АВ № 500451
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту
АВ № 500452
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Обов'язкове страхування цивiльно - правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
АГ № 569183
06.01.2011
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Добровiльне страхування залiзничного транспорту
АВ № 500337
18.01.2010
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Обов'язкове страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
АВ № 594111
07.11.2011
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Добровiльне страхування сiльськогосподарської продукцiї
АЕ № 641919
30.04.2015
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi рикiв фiнансових послуг

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Обов'язкове страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту i газ"
АВ № 614854
11.06.2015
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi рикiв фiнансових послуг

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса
Розпорядження Нацком
01.10.2015
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi рикiв фiнансових послуг

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Добровiльне страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй
Розпорядження Нацком
01.12.2015
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi рикiв фiнансових послуг

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Добровiльне страхування фiнансових ризикiв
АВ № 500450
02.12.2009
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування судових витрат
Розпорядження №674
31.03.2016
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi рикiв фiнансових послуг

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров`ю людини, власностi та навколишньому приро
Розпорядження №673
31.03.2016
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi рикiв фiнансових послуг

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового особистого страхування медичних i фармацевтичних працiвникiв (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) на випадок iнфiкування вiрусом iмунодефiциту людини п
Розпорядження №1989
18.08.2016
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi рикiв фiнансових послуг

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiд час зберiгання та застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв
Розпорядження №2522
06.10.2016
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi рикiв фiнансових послуг

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту
Розпорядження №2540
11.10.2016
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi рикiв фiнансових послуг

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
Розпорядження №2943
24.11.2016
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi рикiв фiнансових послуг

Опис
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Протягом року Товариство лiцензiї (дозволи) не втрачало та новi не отримувало.

15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства
Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)
Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента
Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1
2
3
4
Рейтингове агенство "Кредит - Рейтинг"
уповноважене рейтингове агентство
Визначення рейтингової оцінки емітента 12.09.2016
uaAA

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Клєвакiна Наталiя Валентинiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1980
5) Освіта
	вища, ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ, Правознавство
6) Стаж роботи (років)
	15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	 ТОВ "Група ТАС", Начальник управлiння контролiнгу над активами страхового сектору
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	19.04.2017, обрано на перiод до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
9) Опис
	ТОВ "Група ТАС", Начальник управлiння контролiнгу над активами страхового сектору; 
ПрАТ "СК "АСТРУМ", Головний бухгалтер; 
ПрАТ "СК "ЮНIВЕС", Головний бухгалтер.
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) Посада
	Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Нелепа Анна Павлiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1982
5) Освіта
	вища, Донецький нацiональнiй унiверситет - Банкiвська справа
6) Стаж роботи (років)
	16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Начальник вiддiлу планування та аналiзу Управлiння  економiки та фiнансiв.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	19.04.2017, обрано на перiод до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
9) Опис
	з 18.02.16 р. до теперiшнього часу - ТОВ "Група ТАС", Начальник управлiння з контролю активiв у банкiвському секторi.
з 01.07.15 по 29.01.16 р. -  ТОВ "УкрКредит", провiдний аналiтик консолiдованої iнформацiї вiддiлу аналiтики.
з 29.05.13 р. по 30.06.15 р. - ПАТ "ОМЕГА БАНК", начальник вiддiлу планування та аналiзу Управлiння  економiки та фiнансiв .
з 02.06.10 р. по 28.05.13 р. - АТ "Сведбанк" (публiчне) , начальник вiддiлу планування та аналiзу Управлiння  економiки та фiнансiв. 
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) Посада
	Голова Наглядової ради,  Представник акцiонера Компанiя Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (T.A.S.
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Попенко Сергiй Павлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1976
5) Освіта
	вища економiчна, iнженер з органiзацiї керування виробництвом
6) Стаж роботи (років)
	24
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Голова Ради директорiв ТОВ "ГРУПА ТАС"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	19.04.2017, обрано на перiод до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
9) Опис
	Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв: 
Голова Ради директорiв ТОВ "ТАС ГРУП", Голова ради директорiв ТОВ "ГРУПА ТАС".
Посадова особа обiймає посаду Голови ради директорiв ТОВ "ГРУПА ТАС".
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.



1) Посада
	Член Наглядової ради, Представник акцiонера Компанiя Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (T.A.S. OVE
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Дацун Сергiй Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1974
5) Освіта
	вища, Хмельницький технологiчний унiверситет,-контроль i аналiз господарчої дiяльностi
6) Стаж роботи (років)
	27
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Фiнансовий директор ТОВ "ГРУПА ТАС"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	19.04.2017, обрано а перiод до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
9) Опис
	Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв: 
Директор казначейства ТОВ "ТАС ГРУП", Директор казначейства ТОВ "ГРУПА ТАС".
Посадова особа обiймає посаду фiнансового директора ТОВ "ГРУПА ТАС".
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) Посада
	Член Наглядової ради, Представник акцiонера Компанiя Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (T.A.S. OVE
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Ястремська Наталiя Євгенiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1979
5) Освіта
	вища економiчна, банкiвська справа/економiст-фiнансист
6) Стаж роботи (років)
	18
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Директор з фiнансового контролю та бюджетування ТОВ "ГРУПА ТАС"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	19.04.2017, обрано на перiод до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
9) Опис
	Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв: 
Директор з управлiння активами в фiнансовому секторi ТОВ "ТАС ГРУП", Директор з управлiння активами в фiнансовому секторi ТОВ "ГРУПА ТАС".
Посадова особа обiймає посаду Директора з фiнансового контролю та бюджетування ТОВ "ГРУПА ТАС".
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) Посада
	Член Наглядової ради, Представник акцiонера Компанiя Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (T.A.S. OVE
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Бiлоног Олексiй Вiкторович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1975
5) Освіта
	вища, Запорiжський Державний Унiверситет,правознавство
6) Стаж роботи (років)
	22
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Директор з юридичних питань ТОВ "ГРУПА ТАС"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	19.04.2017, обрано на перiод до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
9) Опис
	Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв: 
Директор з юридичних питань ТОВ "ТАС ГРУП".
Посадова особа обiймає посаду Директора з юридичних питань ТОВ "ГРУПА ТАС".
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) Посада
	Голова Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Царук Павло Вiкторович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1977
5) Освіта
	вища, Рiвенський державний технiчний унiверситет, економiст
6) Стаж роботи (років)
	22
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ТДВ"Альянс Україна", директор з продажiв.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.02.2012, обрано необмежений
9) Опис
	Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв: 
з 22.02.2012  АТ СГ ТАС (приватне) Член Правлiння, 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) Посада
	Заступник Голови Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Фурсевич Павло Петрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1974
5) Освіта
	вища, Державна Академiя керiвних кадрiв освiти, магiстр економiки та пiдприємництва; Львiвський державний унiверситет iм. I. Франка, фiзик-оптик
6) Стаж роботи (років)
	19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	СК "ПРОВIДНА", заступник Голови Правлiння.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.07.2013, обрано необмежений
9) Опис
	Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв: 
з 01.07.2013  АТ СГ ТАС (приватне) Член Правлiння, 
з 28.11.2012 по 06.03.2013 ПАТ СК "ПРОВIДНА" заступник Голови Правлiння , 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) Посада
	Заступник Голови Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Кульгiнська Iрина Олександрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1983
5) Освіта
	вища, Кiровоградський iнститут комерцiї, економiст
6) Стаж роботи (років)
	16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ЗАТ "СГ "ТАС", головний бухгалтер, начальник контрольно-ревiзiйного вiддiлу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	16.03.2012, обрано необмежений
9) Опис
	Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв: 
з 16.03.2012  АТ СГ ТАС (приватне) Член Правлiння, 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) Посада
	Заступник Голови Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Подоляк Олександр Леонiдович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1982
5) Освіта
	вища, Чернiгiвський державний технологiчний унiверситет, спецiалiст з фiнансiв
6) Стаж роботи (років)
	16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	СК "ПРОВIДНА", заступник Голови Правлiння.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	30.03.2015, обрано необмежений
9) Опис
	Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв: 
з 30.03.2015    АТ СГ ТАС (приватне) Член Правлiння, 
з 16.02.2009 по 25.03.2015 ЗАТ СК "ПРОВIДНА" начальник вiддiлу прямих продажiвУправлiння по роботi з ключовими клiєнтами, директор Департаменту корпоративних продажiв, директор Департаменту розвитку регiональних продажiв, Заступник Голови Правлiння з корпоративних продажiв.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) Посада
	В. о. Головного бухгалтера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Кульгiнська Iрина Олександрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1983
5) Освіта
	вища, Кiровоградський iнститут комерцiї, економiст
6) Стаж роботи (років)
	16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	АТ "СГ "ТАС" (приватне), Заступник Голови Правлiння.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	16.03.2012, обрано необмежений
9) Опис
	Попереднi посади протягом останнiх 5 рокiв: 
з 16.03.2012  АТ СГ ТАС (приватне) Член Правлiння, 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні
Компанiя Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED)
HE 239493
Кiпр, м. Нiкосiя, 1097, Дiагору, 4, КЕРМIА ХАУС, 5-й поверх, офiс 502
6 797
99,9559
6 797
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій
�


Прості іменні
Привілейовані іменні
немає
0
0
0
0
Усього
6 797
99,9559
6 797
0
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
18.04.2017
Кворум зборів
99,97
Опис
Перелiк питань порядку денного:
1. Про обрання  лiчильної  комiсiї.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв.
3. Про затвердження рiчного звiту Наглядової ради АТ "СГ "ТАС" (приватне) за 2016 р.
4. Про затвердження рiчного звiту Правлiння АТ "СГ "ТАС" (приватне) за 2016 р.
5. Про затвердження рiчного звiту Ревiзiйної комiсiї АТ "СГ "ТАС" (приватне) за 2016 р.
6. Про затвердження рiчного звiту та балансу АТ "СГ "ТАС" (приватне) за 2016 р.
7. Про розподiл прибутку i збиткiв АТ "СГ "ТАС" (приватне) за 2016 р.
8. Про затвердження Звiту про корпоративне управлiння АТ "СГ "ТАС" (приватне) за 2016 р.
9. Про вiдкликання членiв Наглядової Ради АТ <СГ <ТАС> (приватне).
10. Про обрання членiв Наглядової Ради АТ <СГ <ТАС> (приватне).
11. Про вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї АТ <СГ <ТАС> (приватне).
12. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї АТ <СГ <ТАС> (приватне).
13. Про пiдтвердження рiшень прийнятих Наглядовою радою Товариства.
14. Про пiдтвердження рiшень прийнятих Правлiнням Товариства.
15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме - договорiв зi страхування та перестрахування, договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв, вартiсть по яким складатиме вiд 25 до 50  вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, якi укладатимуться Товариством при здiйсненнi поточної дiяльностi Товариства протягом року.
16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме - договорiв зi страхування та перестрахування, договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв,  вартiсть по яким складатиме вiд 50  вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, якi укладатимуться Товариством при здiйсненнi поточної дiяльностi Товариства протягом року iз визначенням граничної межi таких правочинiв.      
17. Про  затвердження (схвалення)  укладених значних правочинiв.
На зборах були присутнi 2 (два) акцiонери Товариства, якi володiють у сукупностi 6 798 (шiсть тисяч сiмсот дев'яноста вiсiм) голосiв, що складає 99,97 (дев'яноста дев'ять цiлих дев'яноста сiм сотих) % (вiдсоткiв) голосiв у Товариствi.
По всiм питанням порядку денного акцiонери проголосували одноголосно "за".

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
25.12.2015
158/1/2015
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
UA4000060495
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
15 000
6 800
102 000 000
100
Опис
Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах вiдсутнi.  

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. 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:
80 017
86 592
0
0
80 017
86 592
  будівлі та споруди
65 681
68 053
0
0
65 681
68 053
  машини та обладнання
2 175
5 678
0
0
2 175
5 678
  транспортні засоби
9 064
8 657
0
0
9 064
8 657
  земельні ділянки
183
183
0
0
183
183
  інші
2 914
4 021
0
0
2 914
4 021
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
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
80 017
86 592
0
0
80 017
86 592
Опис
Основним засобом визначається актив, термiн користування яким бiльше року. Знос в цiлому на кiнець звiтного року - 
28%. Основнi засоби є власнiстю емiтента, пiд арештом i заставою не перебувають, обмеження права на 
власнiсть та використання не iснує. Первiсна вартiсть та знос на кiнець звiтного перiоду - 119582,36 тис.грн. (32989,48 тис.грн) вiдповiдно (110455,92 тис.грн. та (27823,41 тис.грн.) - основнi засоби, 9126,44 тис.грн та (5166,07 тис.грн.) - iншi необоротнi активи).Суттєвих змiн у вартостi ОЗ не було. Згiдно вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби" на Пiдприємствi амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом, виходячи iз строку корисного використання об'єктiв основних засобiв.


3. Інформація про зобов'язання та забезпечення 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:

0
01.01.2017
0
0
31.12.2017
Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
0
01.01.2017
0
0
31.12.2017
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
0
01.01.2017
0
0
31.12.2017
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
0
01.01.2017
0
0
31.12.2017
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
0
01.01.2017
0
0
31.12.2017
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
0
01.01.2017
0
X
31.12.2017
Податкові зобов'язання
X
8 659,59
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
699 002,65
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
707 662,24
X
X
Опис
Зобов'язання вiдображенi в данiй таблицi вiдображенi в балансi Товариства.


6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
432 412,67
864 825,34
50
договори зi страхування та перестрахування, договори купiвлi-продажу цiнних паперiв
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення: 18.04.2017 р. Гранична сукупна вартiсть правочинiв (тис.грн.):432412,67. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):864825,34. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 50%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори зi страхування та перестрахування, договори купiвлi-продажу цiнних паперiв.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.
Були попередньо надано згоду на вчинення значних правочинiв, вартiсть по яким складатиме вiд 25 до 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, якi укладатимуться Товариством при здiйсненнi поточної дiяльностi Товариства протягом року до дня проведення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

2
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
0
864 825,34
0
договори зi страхування та перестрахування, договори купiвлi-продажу цiнних паперiв
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення: 18.04.2017 р. Гранична сукупна вартiсть правочинiв (тис.грн.):без обмеження. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):864825,34. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: без обмеження.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори зi страхування та перестрахування, договори купiвлi-продажу цiнних паперiв.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.
Були попередньо надано згоду на вчинення значних правочинiв, вартiсть по яким складатиме вiд 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, якi укладатимуться Товариством при здiйсненнi поточної дiяльностi Товариства до дня проведення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, без обмеження граничної межi таких правочинiв за умови наявностi письмового узгодження з Наглядовою Радою Товариства на момент пiдписання таких договорiв.


7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п
Дата прийняття рішення
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
Предмет правочину
Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
364 274,77
629 707,66
57,8
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):364274,77. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:57.8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

2
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
299 998,34
629 707,66
47,6
 договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):299998,34. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:47,6%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

3
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
240 600
629 707,66
38,2
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):240600,00. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:38,2%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

4
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
1 216 961,77
629 707,66
193,3
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):1216961,77. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:193,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

5
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
181 316,91
629 707,66
28,8
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):181316,91. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:28.8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

6
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
157 710,91
629 707,66
25
 договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):157710,91. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:25.0%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

7
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
247 796,97
629 707,66
39,4
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):247796,97. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:39,4%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

8
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
166 997,32
629 707,66
26,5
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):166997,32. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:26,5%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

9
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
181 794,12
629 707,66
28,9
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):181794,12. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:28,9%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

10
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
263 634,94
629 707,66
41,9
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):263634,94. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:41,9%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

11
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
222 328,78
629 707,66
35,3
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):222328,78. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:35,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

12
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
217 194,66
629 707,66
34,5
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):217194,66. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:34,5%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

13
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
249 503,87
629 707,66
39,6
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):249503,87. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:39,6%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

14
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
185 560,93
629 707,66
29,5
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):185560,93. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:29,5%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

15
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
263 142,03
629 707,66
41,8
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):263142,03. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:41.8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

16
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
208 558,03
629 707,66
33,1
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):208558,03. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:33,1%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

17
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
231 030,05
629 707,66
36,7
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):231030,05. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:36,7%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

18
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
209 077,98
629 707,66
33,2
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):209077,98. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:33,2%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

19
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
196 374,52
629 707,66
31,2
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):196374,52. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:31,2%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

20
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
167 528
629 707,66
26,6
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):167528,00. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:26,6%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

21
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
162 021,93
629 707,66
25,7
 договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):162021,93. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:25,7%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

22
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
178 653,5
629 707,66
28,4
 договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):178653,50. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:28,4%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

23
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
352 163,21
629 707,66
55,9
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):352163,21. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:55,9%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

24
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
235 840,54
629 707,66
37,5
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):235840,54. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:37,5%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

25
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
169 063,06
629 707,66
26,8
 договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):169063,06. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:26,8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

26
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
186 644,5
629 707,66
29,6
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):186644,50. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:29,6%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

27
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
237 649,9
629 707,66
37,7
 договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):237649,90. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:37,7%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

28
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
191 070,88
629 707,66
30,3
 договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):191070,88. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:30,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

29
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
293 167,69
629 707,66
46,6
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):293167,69. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:46,6%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

30
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
170 662,53
629 707,66
27,1
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):170662,53. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:27,1%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

31
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
162 761,86
629 707,66
25,8
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):162761,86. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:25.8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

32
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
181 227,87
629 707,66
28,8
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):181227,87. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:28.8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

33
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
245 411,96
629 707,66
39
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):245411,96. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:39,0%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

34
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
191 740,24
629 707,66
30,4
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):191740,24. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:30,4%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

35
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
251 115,86
629 707,66
39,9
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):251115,86. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:39,9%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

36
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
260 541,01
629 707,66
41,4
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):260541,01. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:41,4%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

37
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
173 193,44
629 707,66
27,5
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):173193,44. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:27,5%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

38
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
212 200,56
629 707,66
33,7
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):212200,56. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:33,7%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

39
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
188 921,1
629 707,66
30
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):188921,10. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:30,0%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

40
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
264 264,97
629 707,66
42
 договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):264264,97. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:42%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

41
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
255 580,44
629 707,66
40,6
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):255580,44. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:40,6%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

42
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
218 494,82
629 707,66
34,7
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):218494,82. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:34,7%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

43
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
210 094,86
629 707,66
33,4
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):210094,86. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:33,4%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

44
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
257 644,02
629 707,66
40,9
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):257644,02. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:40,9%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

45
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
165 760,05
629 707,66
26,3
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):165760,05. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:26,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

46
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
188 116,04
629 707,66
29,9
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):188116,04. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:29,9%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

47
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
263 213,93
629 707,66
41,8
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):263213,93. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:41.8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

48
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
181 519,98
629 707,66
28,8
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):181519,98. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:28,8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

49
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
224 542,08
629 707,66
35,7
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):224542,08. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:35,7%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

50
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
214 097,03
629 707,66
34
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):214097,03. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:34,0%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

51
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
325 684
629 707,66
51,7
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):325684,00. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:51,7%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

52
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
278 798,54
629 707,66
44,3
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):278798,54. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:44,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

53
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
254 530,24
629 707,66
40,4
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):254530,24. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:40,4%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

54
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
192 108,07
629 707,66
30,5
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):192108,07. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:30,5%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

55
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
287 141,99
629 707,66
45,6
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):287141,99. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:45,6%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

56
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
194 990,94
629 707,66
31
 договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):194990,94. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:31,0%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

57
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
247 301,2
629 707,66
39,3
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):247301,20. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:39,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

58
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
211 471,27
629 707,66
33,6
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):211471,27. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:33,6%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

59
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
271 779,48
629 707,66
43,2
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):271779,48. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:43,2%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

60
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
162 638,55
629 707,66
25,8
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):162638,55. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:25,8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

61
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
228 885,09
629 707,66
36,3
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):228885,09. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:36,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

62
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
199 948,96
629 707,66
31,8
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):199948,96. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:31,8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

63
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
220 591,81
629 707,66
35
 договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):220591,81. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:35,0%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

64
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
207 809,02
629 707,66
33
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):207809,02. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:33,0%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

65
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
316 248,04
629 707,66
50,2
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):316248,04. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:50,2%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

66
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
162 880,83
629 707,66
25,9
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):162880,83. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:25,9%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

67
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
217 997,53
629 707,66
34,6
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):217997,53. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:34,6%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

68
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
341 870,01
629 707,66
54,3
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):341870,01. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:54,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

69
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
323 377,33
629 707,66
51,4
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):323377,33. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:51,4%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

70
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
158 630,07
629 707,66
25,2
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):158630,07. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:25,2%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

71
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
198 553,61
629 707,66
31,5
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):198553,61. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:31,5%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

72
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
260 304
629 707,66
41,3
 договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):260304,00. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:41,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

73
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
512 974,88
629 707,66
81,5
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):512974,88. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:81,5%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

74
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
246 577,51
629 707,66
39,2
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):246577,51. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:39,2%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

75
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
1 897 162,1
629 707,66
301,3
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):1897162,10. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:301,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

76
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
1 186 768,14
629 707,66
188,5
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):1186768,14. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:188,5%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

77
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
175 699,31
629 707,66
27,9
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):175699,31. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:27,9%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

78
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
352 394,17
629 707,66
56
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):352394,17. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:56,0%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

79
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
169 310
629 707,66
26,9
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):169310,00. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:26,9%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

80
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
229 426,71
629 707,66
36,4
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):229426,71. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:36,4%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

81
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
224 256,56
629 707,66
35,6
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):224256,56. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:35,6%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

82
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
165 018,05
629 707,66
26,2
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):165018,05. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:26,2%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

83
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
577 500,02
629 707,66
91,7
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):577500,02. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:91,7%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

84
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
158 648,85
629 707,66
25,2
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):158648,85. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:25,2%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

85
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
290 000
629 707,66
46,1
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):290000,00. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:46,1%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

86
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
199 966
629 707,66
31,8
 договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):199966,00. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:31,8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

87
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
201 416,67
629 707,66
32
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):201416,67. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:32,0%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

88
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
555 680,8
629 707,66
88,2
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):555680,80. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:88,2%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

89
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
1 021 941,79
629 707,66
162,3
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):1021941,79. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:162,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

90
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
1 747 659,26
629 707,66
277,5
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):1747659,26. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:277,5%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

91
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
188 705,49
629 707,66
30
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):188705,49. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:30,0%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

92
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
200 000
629 707,66
31,8
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):200000,00. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:31,8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

93
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
276 425,5
629 707,66
43,9
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):276425,50. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:43,9%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

94
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
168 556,5
629 707,66
26,8
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):168556,50. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:26,8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

95
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
262 402,97
629 707,66
41,7
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):262402,97. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:41,7%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

96
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
208 538,52
629 707,66
33,1
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):208538,52. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:33,1%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

97
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
294 373
629 707,66
46,7
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):294373,00. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:46,7%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

98
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
335 635,38
629 707,66
53,3
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):335635,38. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:53,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

99
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
199 153,1
629 707,66
31,6
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):199153,10. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:31,6%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

100
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
191 521,7
629 707,66
30,4
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):191521,70. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:30,4%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

101
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
509 796
629 707,66
81
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):509796,00. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:81,0%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

102
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
971 397
629 707,66
154,3
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):971397,00. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:154,3%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

103
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
425 034
629 707,66
67,5
 договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):425034,00. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:67,5%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

104
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
162 910,84
629 707,66
25,9
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):162910,84. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:25,9%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

105
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
590 800
629 707,66
93,8
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):590800,00. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:93,8%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

106
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
204 017,3
629 707,66
32,4
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):204017,30. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:32,4%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

107
18.04.2017
Загальнi збори акцiонерiв
411 877,97
629 707,66
65,4
договори страхування
19.04.2017

Опис:
Дата прийняття рiшення:18.04.2017. Ринкова вартiсть послуг, що є предметом правочину (тис.грн.):411877,97. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн.):629707,66. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:65,4%.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв. 
Предмет правочину: договори страхування. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 6800, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6798, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6798.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Вид інформації
1
2
3
18.04.2017
19.04.2017
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
18.04.2017
19.04.2017
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
18.04.2017
19.04.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2015
3
2
2
2016
2
1
3
2017
1
0

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

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (запишіть)


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)


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення 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)
Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства 

Інше (зазначити)
Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались.

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
4
членів наглядової ради - акціонерів
0
членів наглядової ради - представників акціонерів
4
членів наглядової ради - незалежних директорів
0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
4
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так
Ні
Складу

X
Організації

X
Діяльності

X
Інше (запишіть)
Члени Наглядової ради компетентнi та ефективнi, завдання виконуються.
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань


Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  15

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
Інше (запишіть)
Комiтети у складi наглядової ради не створювалися. 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: 

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)
Цивiльно правовими договорами з членами Наглядової ради непередбачена винагорода.

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)
Дiєздатна фiзична особа.
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 зі 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 обiзнанi зi своїми правами та обов`язками.

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 відбувалися 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)
ні
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
так
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 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 виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
ні
ні
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
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)
Кодекс корпоративного управлiння  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"

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
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
так
так
так
так
так
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
так
Статут та внутрішні документи
так
ні
так
так
ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
так
так
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
так
так
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)


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)
Змiна аудитора.

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)
Податкова, фонд соцiального страхування .

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)


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)
Товариство має достатнi фiнансовi ресурси для здiйснення господарської дiяльностi.

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/ні)  ні

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 23.07.2012; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" був затверджений позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23 липня 2012 року.

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

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:
Дотримано, вiдхилень не було

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
Метою дiяльностi АТ "СГ "ТАС" (приватне) (надалi - Товариство) є одержання прибутку шляхом надання послуг з усiх видiв страхового захисту майнових iнтересiв фiзичних i юридичних осiб та здiйснення фiнансової дiяльностi в межах, визначених чинним законодавством та Статутом Товариства.



2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED), створена i зареєстрована у Республiцi Кiпр пiд реєстрацiйним номером HE239493  за юридичною адресою: Республiка Кiпр, м. Нiкосiя, 1097, Дiагору, 4, КЕРМIА ХАУС, 5-й поверх, офiс 502 - володiє  99,9559 % статутного (складеного) капiталу, вiдповiдає вимогам, встановленим законодавством.
Iнформацiя про юридичних або фiзичних осiб, якi здiйснюють контроль за юридичними  особами - учасниками (засновниками, акцiонерами) заявника (якi володiють часткою (паєм, пакетом акцiй), що становить не менш як 10 вiдсоткiв статутного капiталу заявника):
№ з/п	Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акцiонера)	Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв* фiзичної особи, що здiйснює контроль за учасником (засновником, акцiонером)	Повне найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, що здiйснює контроль за учасником (засновником, акцiонером)	Мiсцезнаходження юридичної особи або паспортнi данi фiзичної особи, що здiйснює контроль за учасником (засновником, акцiонером)	Частка у статутному капiталi учасника (засновника, акцiонера), %
1	БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД (BAILICAN LIMITED)	2195803271	Тiгiпко Сергiй Леонiдович	паспорт серiї АЕ №395478, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 06 вересня 1996 року	99,99
2	Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED)	HE 313974	БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД (BAILICAN LIMITED)	офiс 104, буд. 4 по вул. Дiагору, КЕРМIЯ БIЛДIНГ, 1097 Нiкосiя, Кiпр	100
Власник iстотної участi (в тому числi особа, що здiйснює контроль за страховиком) вiдповiдають вимогам, встановленим законодавством. Змiни складу за рiк не було.


3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
 Вiдсутнi факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу Товариства внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди Товариству або споживачам фiнансових послуг. 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
Протягом року Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг було застосовано до Товариства 1 захiд впливу щодо порушення термiну подання звiтних даних страховика за I пiврiччя 2017року, виконаний.
Протягом року Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг було застосовано до Товариства 1 захiд вплив, виконаний.
Протягом року до Товариства Офiсом великих платникiв податкiв ДФС було застосовано 2 заходи впливу щодо своєчасностi реєстрацiї податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних, якi виконанi.
Протягом року до Товариства ГУ ДФС у Київськiй областi було застосовано 1 захiд впливу щодо своєчасностi сплати узгодженої суми податкового зобов'язання, який виконаний.
Протягом року вiдсутнi заходи впливу органiв державної влади до членiв наглядової ради та виконавчого органу.
 






5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
У системi управлiння ризиками Товариство керується законодавчими вимогами дiяльностi страховика, визначеними Законом України "Про страхування", "Стратегiєю з управлiння ризиками", та iншими нормативними актами.
Ключовими характеристиками системи управлiння ризиками є дотримання умов забезпечення платоспроможностi страховика, формування резервiв, вiдповiднiсть цiноутворення умовам ведення бiзнесу та прийнятої полiтики,  економiчно об?рунтоване формування складу страхового портфелю, своєчасне реагування на змiни  економiчних та конкурентних умов дiяльностi на ринку, управлiння правовими ризиками та контролю за управлiнням персоналом, тощо.
Процес ризик - менеджменту в страховiй компанiї охоплює всi структурнi пiдроздiли та рiвнi компанiї - вiд вищого керiвництва страховика до рiвня, на якому безпосередньо приймається ризик, та забезпечує дотримання функцiонування системи управлiння ризиками у всiх необхiдних напрямках.


6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
Основними результатами дiяльностi внутрiшнього аудитора Товариства є:
1)нагляд за поточною дiяльнiстю Товариства;
2)контроль за дотриманням законiв, нормативно-правових актiв органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiння Товариства;
3)перевiрка результатiв поточної фiнансової дiяльностi Товариства;
4)аналiз iнформацiї про дiяльнiсть фiнансової установи, професiйну дiяльнiсть її працiвникiв, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства;
5)виконання iнших передбачених законами  функцiй, пов'язаних з наглядом та контролем за дiяльнiстю Товариства.
Також надаємо данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку за 2017 рiк.


7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
Статутом Товариства не встановленi будь-якi обмеження щодо розмiру вiдчуження активiв. Статутом встановленi лише повноваження рiзних органiв управлiння Товариством щодо прийняття рiшень щодо вiдчуження активiв в залежностi вiд вартостi правочину.


8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
Факти купiвлi-продажу протягом року активiв, що перевищує  встановлений у Статутi Товариства розмiр вiдсутнi.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
Протягом року Товариство здiйснювало операцiї з пов'язаними особами, що вiдповiдають вимогам законодавства та статутної дiяльностi страховика, а саме: операцiї, пов'язанi з укладанням договорiв страхування, сплатою страхових платежiв, орендою майна, операцiї, пов'язанi з розмiщенням депозитiв,  операцiї, пов'язанi з цiнними паперами (акцiями), операцiї,  пов'язанi з купiвлею - продажем частки у статутному капiталi.



10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
Рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку не надавались.







11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Протягом року зовнiшнiм аудитором Товариства був призначений ТОВ "ТОТАЛ АУДИТ", код ЄДРПОУ 40960805, мiсцезнаходження: 01103, Україна, м. Київ, бул. Кiквiдзе, 13.





12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
	загальний стаж аудиторської діяльності
	22 рокiв
	кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
	1 рiк
	перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
	Iншi аудиторськi послуги протягом року не надавались.
	випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
	Виявленi не були.
	ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
	Перелiк аудиторських фiрм, з якими протягом п'яти рокiв укладались договори на надання аудиторських послуг:        - Делойт енд Туш ЮСК ЗАТ;        - ТОВ Аудиторська Фiрма "Унiверсал Аудит Сервiс";        - ПАТ "Iнститут ризику";         - ТОВ "Профiт актуарна консалтiнговая компанiя".
	стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
	Випадки стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, не вiдомi.Фактiв подання недостовiрної звiтностi страховика не було.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
	наявність механізму розгляду скарг
	Наказом №270/ГО/аг вiд 22.10.2012 року було затверджене Положення про розгляд скарг споживачiв фiнансових послуг в АТ "СГ "ТАС" (приватне).
	прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
	Працiвником, уповноваженим розглядати скарги призначено Начальника Юридичного Департаменту Петрука В.П.
	стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
	Характер скарг - вiдмова у виплатi страхового вiдшкодування або виплата страхового вiдшкодування у неповному обсязi.Всього надiйшло 73 скарг, 13 задоволенi.
	наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду
	Протягом звiтного перiоду мали мiсце позови до суду стосовно надання фiнансових послуг страховиком.На користь Товариства задоволено - 31,3 % позовiв.На користь споживачiв фiнансових послуг задоволено - 13 % позовiв.Залишилось в провадженi судiв - 55,7 % позовiв.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " ТОТАЛ АУДИТ"
2
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
40960805
3
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
01103,м. Київ,вул Кiквiдзе, буд. 13
4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
номер: 4688, дата видачі: 01.12.2016
5
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
Реєстраційний номер 417, серія П,  номер 000415, дата видачі 12.10.2017, строк дії 01.12.2021
6
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
номер: 0675, дата видачі: 23.02.2017
7
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2017 по 31.12.2017
8
Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
01 - безумовно позитивна
9
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

10
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 18Р-38, дата: 12.03.2018
11
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 12.03.2018,  дата закінчення: 10.04.2018
12
Дата аудиторського висновку (звіту)
10.04.2018
13
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
55 000,00


XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " ТОТАЛ АУДИТ"
2
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
40960805
3
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
01103,м. Київ,вул Кiквiдзе, буд. 13
4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
номер: 4688, дата видачі: 01.12.2016
5
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
Реєстраційний номер 417, серія П,  номер 000415, дата видачі 12.10.2017, строк дії 01.12.2021
6
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
номер: 0675, дата видачі: 23.02.2017
7
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2017 по 31.12.2017
8
Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
01 - безумовно позитивна
9
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

10
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 18Р-38, дата: 12.03.2018
11
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 12.03.2018, дата закінчення: 10.04.2018
12
Дата аудиторського висновку (звіту)
10.04.2018
13
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
55 000,00
14
Текст аудиторського висновку (звіту)

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Адресат:
-	Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку;
-	Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг;
-	Акцiонери та Управлiнський персонал АТ "СГ "ТАС" (приватне)


Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi

Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" (в подальшому АТ "СГ "ТАС" (приватне), Товариство або Компанiя), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 р., звiту про сукупний дохiд, звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2017 р., її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена з припущенням подальшого безперервного функцiонування.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) видання 2015 р., затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.05.2017 р. № 344. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi.


Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається зi звiтних даних страховика за 2017 рiк, якi складенi вiдповiдно до "Порядку складання звiтних даних страховикiв" (Розпорядження Держфiнпослуг № 39 вiд 03.02.2004 р., iз змiнами та доповненнями) та iнформацiї за 2017 рiк, яка складена вiдповiдно до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" (Рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826., iз змiнами та доповненнями), але не мiстить фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.
Iншi питання
Аудит фiнансової звiтностi компанiї АТ "СГ "ТАС" (приватне) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., був проведений iншим аудитором ТОВ АФ "Унiверсал аудит сервiс", який 31 березня 2017 р. висловив модифiковану (умовно-позитивну) думку щодо цiєї фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовне, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 
o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на пiдставi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.


Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
Iншою вiдповiдальнiстю аудитора є опис питань i висновки, яких дiйшов аудитор щодо питань, визначених вимогами iнших законодавчих та нормативних актiв, та якi не знайшли вiдображення в попереднiх роздiлах.
Стан бухгалтерського облiку у Товариствi
Компанiя веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення.
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах-ордерах та аналiтичних вiдомостях. Облiк повнiстю автоматизований. При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Компанiї за 2017 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Стан наявних первинних документiв, журналiв-ордерiв, аналiтичних вiдомостей та iнших регiстрiв облiку задовiльний.
Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi Товариства про його активи та зобов'язання проведена iнвентаризацiя матерiалiв, основних засобiв, розрахункiв у вiдповiдностi з "Положенням про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань", затвердженою Мiнфiном України вiд 02.09.2014 р. № 879. 
Iнвентаризацiйнi описи пiдписанi матерiально-вiдповiдальними особами. Результати iнвентаризацiї за кожною матерiально вiдповiдальною особою розглянутi на засiданнi постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї та оформленi Протоколом. Бухгалтерська та статистична звiтнiсть складаються вчасно. 
Протягом звiтного 2017 року Товариство дотримувалась принципу незмiнностi облiкової полiтики.
Наявнiсть та вiдповiднiсть системи внутрiшнього аудиту (контролю) 
Система внутрiшнього аудиту (контролю) Компанiї необхiдна для складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки, органiзована Компанiєю згiдно з чинним законодавством України та дiє у вiдповiдностi до Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю), затвердженого Протоколом Наглядової ради АТ "СГ "ТАС" (приватне) №бн вiд 30.04.2014 року.
Вiдповiдальнiсть покладено на внутрiшнього аудитора, посадовi обов'язки i права якого визначенi Посадовою iнструкцiєю.
При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства.
Система управлiння ризиками
В АТ "СГ "ТАС" (приватне) запроваджено систему управлiння ризиками та затверджено Система управлiння ризиками, яка затверджена рiшенням Наглядової ради №б/н  вiд 20.06.2014 року.
Компанiєю здiйснюється функцiя управлiння ризиками, пов'язаними з наданням страхових послуг, стосовно: ризику недостатностi страхових премiй i резервiв, катастрофiчного ризику, ризику iнвестицiй в акцiї, майнового ризику, ризику ринкової концентрацiї, ризику дефолту контрагента, операцiйного ризику.
Для Компанiї iстотними є операцiйний ризик, ризик недостатностi премiй i резервiв, ринковий ризик, ризик iнвестицiй, валютний ризик та ризик лiквiдностi.
Компанiя здiйснює необхiднi заходи для мiнiмiзацiї ризикiв.
Стан корпоративного управлiння 
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння аудитор дiйшов висновку, що внутрiшня система заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацiї впливу ризикiв забезпечує захист i збереження активiв Компанiї, повноти i точностi облiкової документацiї та включає правила та процедури прийняття рiшень щодо дiяльностi АТ "СГ "ТАС" (приватне) та здiйснення контролю, а також розподiл прав i обов'язкiв мiж органами товариства та його учасниками стосовно управлiння ним.
Iнформацiя про перелiк пов'язаних осiб
Перевiренi в процесi виконання процедур аудиту фiнансової звiтностi документи не мiстять ознак iснування вiдносин i операцiй з пов'язаними сторонами (зокрема афiлiйованими особами), що виходять за межi нормальної дiяльностi. Розкриття iнформацiї про пов'язаних осiб в Примiтках до фiнансової звiтностi достовiрно та повно подає iнформацiю щодо пов'язаних осiб Компанiї та операцiй з ними.
Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам
Статутний капiтал Товариства в розмiрi 102 000 000,00 грн. (сто два мiльйона гривень 00 копiйок), що вiдображений у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2017 р., вiдповiдає даним установчих документiв. Статутний капiтал подiлено на 6 800 (шiсть тисяч вiсiмсот) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 15 000,00 грн. (п'ятнадцять тисяч гривень 00 копiйок) кожна. Акцiй на пред'явника немає, привiлейованих акцiй немає. Емiсiя акцiй АТ "СГ "ТАС" (приватне) на загальну суму 102 000 тис.грн. зареєстрована НКЦПФР 25.12.2015 р., свiдоцтво  №158/1/2015. 
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства України
Вартiсть нетто-активiв (чистих активiв) Компанiї станом на 31.12.2017 р. розрахована, як величина, визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку, i залишкової вартостi нематерiальних активiв та складають 448 670 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом, розмiр якого 102 000 тис. грн., становить 346 670 тис. грн. Вартiсть чистих активiв бiльша вiд розмiру статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства, зокрема частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України та вимогам пункту 56 Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 2016 р. № 913.
При розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за звiтний перiод використана методика вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi  чистих активiв акцiонерних  товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
На нашу думку iнформацiя щодо статутного та власного капiталу Товариства, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2017 р., в усiх суттєвих аспектах наведена достовiрно вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Виконання значних правочинiв
Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом 2017 року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан пiдприємства, та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" не надана.
Рiшення щодо вчинення значних правочинiв у вiдповiдностi до положень Статуту та вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" приймаються Загальними зборами акцiонерiв.
Власниками в 2017 р. були: 3 (три) юридичнi особи нерезиденти України з участю (99,9853%) та 1 (одна) юридична особа резидент України (0,0147%), перерозподiл часток в статутному капiталi не вiдбувався.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня.
Ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок
Як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв суттєвого викривлення через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав необхiднi процедури для отримання iнформацiї на запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були виконанi процедури: аналiтичнi, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження, порiвняння. 
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi товариства внаслiдок шахрайства.
Склад i структуру фiнансових iнвестицiй
Станом на 31.12.2017 року на балансi Товариства Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї облiковувались в сумi 176 711 тис грн. (акцiї на суму 68 173 тис.грн. та облiгацiї на суму 108 538
 тис.грн. українських компанiй).
Станом на 31.12.2017 року Поточнi фiнансовi iнвестицiї на балансi Товариства не облiковувались.
Подiї пiсля дати балансу
У вiдповiдностi до вимог МСА 560 "Подальшi подiї" аудитори здiйснили аналiтичнi процедури для отримання iнформацiї про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан юридичної особи, на дату пiдписання аудиторського звiту не встановлено.

Основнi вiдомостi про Компанiю
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"
Скорочене найменування	АТ "СГ "ТАС" (приватне)
Код за ЄДРПОУ	30115243
Мiсцезнаходження	03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65
Види дiяльностi за КВЕД	65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний);
65.20 Перестрахування
Номер та дата видачi Свiдоцтва про реєстрацiю фiнансової установи 	Свiдоцтва про реєстрацiю фiнансової установи серiї СТ №208, видане за розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 24.06.2004 р. № 1224, реєстрацiйний № 11100895, дата видачi свiдоцтва 21.08.2004 р., код фiнансової установи 11
Керiвник	Голова Правлiння - Царук Павло Вiкторович з 22.02.2012 р.
Головний бухгалтер	В.о. головного бухгалтера - Кульгiнська Iрина Олександрiвна з 24.02.2015 р.

Перелiк та дата видачi лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi:
Страховi та перестрахувальнi операцiї за перiод, що перевiрявся, здiйснювалися на пiдставi лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi, виданих Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг):
o Лiцензiя серiї АВ № 500426 на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу), дата видачi 02.12.2009 р.
o Лiцензiя серiї АВ № 500427 на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника), дата видачi 02.12.2009 р.
o Лiцензiя серiї АВ № 500428 на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника), дата видачi 02.12.2009 р.
o Лiцензiя серiї АВ № 500429 на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ, дата видачi 02.12.2009 р.
o Лiцензiя серiї АВ № 500430 на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), дата видачi 02.12.2009 р.
o Лiцензiя серiї АВ № 500337 на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування залiзничного транспорту, дата видачi 18.01.2010 р.
o Лiцензiя серiї АВ № 500434 на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування здоров'я на випадок хвороби, дата видачi 02.12.2009 р..
o Лiцензiя серiї АВ № 500435 на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування iнвестицiй, дата видачi 02.12.2009 р.
o Лiцензiя серiї АВ № 500436 на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту), дата видачi 02.12.2009р.
o Лiцензiя серiї АВ № 500437 на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу), дата видачi 02.12.2009 р.
o Лiцензiя серiї АВ № 500438 на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного медичного страхування (безперервне страхування здоров'я), дата видачi 02.12.2009 р.
o Лiцензiя серiї АВ № 500440 на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування медичних витрат, дата видачi 02.12.2009 р.
o Лiцензiя серiї АВ № 500441 на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування наземного транспорту (крiм залiзничного), дата видачi 02.12.2009 р.
o Лiцензiя серiї АВ № 500443 на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв, дата видачi 02.12.2009 р.
o Лiцензiя серiї АВ № 500445 на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)), дата видачi 02.12.2009 р.
o Лiцензiя серiї АВ № 500450 на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв, дата видачi 02.12.2009 р.
o Лiцензiя серiї АЕ № 641919 на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування сiльськогосподарської продукцiї, дата видачi 22.05.2015 р.
o Лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй, виданої згiдно Розпорядження Нацкомфiнпослуг №2947 вiд 01.12.2015 р., початок дiї 01.12.2015 р.
o Лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування судових витрат, виданої згiдно Розпорядження Нацкомфiнпослуг №674 вiд 31.03.2016 р., дата видачi 31.03.2016 р.
o Лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування повiтряного транспорту, виданої згiдно Розпорядження Нацкомфiнпослуг №2540 вiд 11.10.2016 р., дата видачi 11.10.2016 р.
o Лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника), виданої згiдно Розпорядження Нацкомфiнпослуг №2943 вiд 24.11.2016 р., дата видачi 24.11.2016 р.

o Лiцензiя серiї АВ № 500425 на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового авiацiйного страхування цивiльної авiацiї, дата видачi  02.12.2009 р.
o Лiцензiя серiї АВ № 500433 на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї, дата видачi 02.12.2009 р.
o Лiцензiя серiї АВ № 500439 на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового медичного страхування, дата видачi 02.12.2009 р.
o Лiцензiя серiї АВ № 500442 на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв, дата видачi 02.12.2009 р.
o Лiцензiя серiї АВ № 500444 на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi, дата видачi 02.12.2009 р.
o Лiцензiя серiї АВ № 500446 на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд), дата видачi 02.12.2009 р.
o Лiцензiя серiї АВ № 500448 на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам, дата видачi 02.12.2009 р.
o Лiцензiя серiї АВ № 500449 на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового страхування тварин на випадок загибелi, знищення, вимушеного забою, вiд хвороб, стихiйних лих та нещасних випадкiв у випадках та згiдно з перелiком тварин, встановленими Кабiнетом Мiнiстрiв України, дата видачi 02.12.2009 р.
o Лiцензiя серiї АВ № 500451 на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру, дата видачi 02.12.2009 р.
o Лiцензiя серiї АВ № 500452 на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту, дата видачi 02.12.2009 р.
o Лiцензiя серiї АВ № 594111 на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, дата видачi 07.11.2011 р.
o Лiцензiя серiї АВ № 614854 на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту i газ", дата видачi 11.06.2015 р.
o Лiцензiя серiї АГ № 569183 на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового страхування цивiльно - правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, дата видачi 06.01.2011р.
o Лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса, виданої згiдно Розпорядження Нацкомфiнпослуг №2395 вiд 01.10.2015 р., дата видачi 01.10.2015 р.
o Лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров`ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв, виданої згiдно Розпорядження Нацкомфiнпослуг №673 вiд 31.03.2016 р., дата видачi 31.03.2016р.
o Лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового особистого страхування медичних i фармацевтичних працiвникiв (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) на випадок iнфiкування вiрусом iмунодефiциту людини при виконаннi ними службових обов'язкiв, виданої згiдно Розпорядження Нацкомфiнпослуг №1989 вiд 18.08.2016 р., дата видачi 18.08.2016 р.
o Лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi у формi обов'язкового особистого страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiд час зберiгання та застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв, виданої згiдно Розпорядження Нацкомфiнпослуг №2522 вiд 06.10.2016 р., дата видачi 06.10.2016 р.



Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОТАЛ АУДИТ"
код за ЄДРПОУ	40960805
Номер i дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України	Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №4688, видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 01 грудня 2016 р. № 334/3, чинне до 01 грудня 2021 р.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, виданого Нацкомфiнпослуг	Реєстрацiйний номер Свiдоцтва:  0177;
Дата включення: Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 10 жовтня 2017 року № 4036;
Строк дiї Свiдоцтва: з 10.10.2017 року до 01.12.2021 року
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого НКЦПФР	Реєстрацiйний номер Свiдоцтва:  417;
Серiя та номер Свiдоцтва: П 000415, видане Розпорядженням НКЦПФР вiд 12.10.2017 року №185/100;
Строк дiї Свiдоцтва: з 12.10.2017 року до 01.12.2021 року
Номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системi контролю якостi, виданого Аудиторською палатою України	Номер Свiдоцтва:  0675;
Дата видачi: Рiшення АПУ вiд 23.02.2017 року №339/3;
Чинне до 31.12.2022 року
Прiзвище, iм'я, по батьковi аудитора, що проводив аудит; номер, серiя, дата видачi сертифiката аудитора, виданого Аудиторською палатою України	Корнiєнков Андрiй Васильович
сертифiкат №007395 вiд 22.12.2016 р., виданий вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України вiд 22 грудня 2016 року № 335/2, чинний до 22 грудня 2021 року
Мiсцезнаходження	01103, Україна, м. Київ, вул. Кiквiдзе, буд. 13
Телефон, електронна адреса	(099) 605-89-61, info@total-audit.com.ua

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
"	Дата та номер договору на проведення аудиту вiд 12.03.2018 року №18Р-38 
"	Дата початку проведення аудиту - 12 березня 2018 року.
"	Дата закiнчення проведення аудиту - 10 квiтня 2018 року.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Корнiєнков Андрiй Васильович.

Директор
ТОВ "ТОТАЛ АУДИТ"               _________________________    Корнiєнков Андрiй Васильович
(Сертифiкат аудитора №007395, виданий рiшенням АПУ
 вiд 22 грудня 2016р. № 335/2, дiйсний до 22 грудня 2021 року)

Адреса аудитора: 01103, Україна, м. Київ, вул. Кiквiдзе, буд. 13

10 квiтня 2018 року



КОДИ
Дата
12.02.2018
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Страхова група"ТАС"
за ЄДРПОУ
30115243
Територія
м.Київ, Святошинський р-н
за КОАТУУ
8038600000
Організаційно-правова форма господарювання
 
за КОПФГ
96220
Вид економічної діяльності
Інші види страхування, крім страхування життя
за КВЕД
65.12
Середня кількість працівників: 
Адреса, телефон: 03062 м.Київ, проспект Перемоги, 65, 044 536 00 20
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
1 619
1 538
    первісна вартість
1001
13 721
13 897
    накопичена амортизація
1002
( 12 102 )
( 12 359 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
9 000
26 000
Основні засоби
1010
80 018
86 593
    первісна вартість
1011
109 796
119 582
    знос
1012
( 29 778 )
( 32 989 )
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
    первісна вартість
1016
0
0
    знос
1017
( 0 )
( 0 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
166 711
176 711
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
163 610
195 399
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
420 958
486 241
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
2 279
2 229
Виробничі запаси
1101
2 279
2 229
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
0
0
Товари
1104
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
81 646
130 740
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
1 779
2 854
    з бюджетом
1135
0
0
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
    з нарахованих доходів
1140
10 112
8 718
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
10 847
7 531
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
261 115
395 521
Готівка
1166
1
1
Рахунки в банках
1167
261 114
395 520
Витрати майбутніх періодів
1170
340
357
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
75 749
123 679
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
26 668
21 656
    інших страхових резервах
1184
49 081
102 023
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
443 867
671 629
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
864 825
1 157 870

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
102 000
102 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
33 467
33 467
Додатковий капітал
1410
0
0
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
5 327
13 042
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
206 982
288 144
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
39 521
13 555
Усього за розділом I
1495
387 297
450 208
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
2 736
3 852
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
2 736
3 852
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
446 932
661 800
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
213 210
331 747
    резерв незароблених премій
1533
233 721
330 053
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
449 668
665 652
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
17 462
23 249
    розрахунками з бюджетом
1620
3 668
8 660
    у тому числі з податку на прибуток
1621
1 822
7 196
    розрахунками зі страхування
1625
7
2
    розрахунками з оплати праці
1630
17
14
    одержаними авансами
1635
6 487
9 078
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
71
911
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
148
96
Усього за розділом IІІ
1695
27 860
42 010
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
864 825
1 157 870

Керівник				Царук Павло Вiкторович

Головний бухгалтер			Кульгiнська Iрина Олександрiвна
КОДИ
Дата
18.02.2018
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Страхова група"ТАС"
за ЄДРПОУ
30115243

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
0
0
Чисті зароблені страхові премії
2010
810 712
618 737
Премії підписані, валова сума
2011
1 023 863
763 237
Премії, передані у перестрахування
2012
( 111 807 )
( 96 590 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
96 332
63 016
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
-5 012
15 106
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 206 278 )
( 115 329 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 371 337 )
( 262 223 )
Валовий:
    прибуток
2090
233 097
241 185
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
-65 595
-52 506
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
-118 537
-55 260
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
52 942
2 753
Інші операційні доходи
2120
52 749
50 967
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 171 956 )
( 114 395 )
Витрати на збут
2150
( 4 040 )
( 1 627 )
Інші операційні витрати
2180
( 56 417 )
( 43 447 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
0
80 177
    збиток
2195
( 12 162 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
97 326
92 257
Інші доходи
2240
5 131
90 939
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 487 )
( 1 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 10 )
( 89 593 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
89 798
173 779
    збиток
2295
( 0 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-26 847
-19 467
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
62 951
154 312
    збиток
2355
( 0 )
( 0 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
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
62 951
154 312
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
5 416
5 520
Витрати на оплату праці
2505
39 542
27 429
Відрахування на соціальні заходи
2510
9 213
6 119
Амортизація
2515
7 135
5 368
Інші операційні витрати
2520
333 886
195 994
Разом
2550
395 192
240 430
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
0
0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
0
0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,000000
0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0,000000
0,000000
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00

Керівник				Царук Павло Вiкторович

Головний бухгалтер			Кульгiнська Iрина Олександрiвна
КОДИ
Дата
12.02.2018
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Страхова група"ТАС"
за ЄДРПОУ
30115243


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2017 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
839 298
620 058
Повернення податків і зборів
3005
0
0
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
596
503
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
0
0
Надходження від повернення авансів
3020
0
0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
0
0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
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
44 268
30 518
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 483 359 )
( 292 744 )
Праці
3105
( 32 291 )
( 22 850 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 9 466 )
( 6 152 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 31 989 )
( 25 287 )
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
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
( 243 180 )
( 191 479 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
83 877
112 567
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
7 500
105 290
    необоротних активів
3205
1 431
1 541
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
76 176
65 842
    дивідендів
3220
0
0
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
0
0
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 17 578 )
( 121 708 )
    необоротних активів
3260
( 17 000 )
( 9 000 )
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
50 529
41 965
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 0 )
( 0 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 39 804 )
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
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
0
-39 804
Чистий рух коштів за звітний період
3400
134 406
114 728
Залишок коштів на початок року
3405
261 115
146 387
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
395 521
261 115

Керівник				Царук Павло Вiкторович

Головний бухгалтер			Кульгiнська Iрина Олександрiвна
КОДИ
Дата
22.02.2018
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Страхова група"ТАС"
за ЄДРПОУ
30115243

Звіт про власний капітал
За 2017 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
102 000
33 467
0
5 327
206 982
0
0
387 297
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
-40
0
0
-40
Скоригований залишок на початок року 
4095
102 000
33 467
0
5 327
206 942
0
0
387 257
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
62 951
0
0
62 951
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
7 715
-7 715
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
0
0
7 715
81 201
0
0
63 294
Залишок на кінець року 
4300
102 000
33 467
0
13 042
288 144
0
0
450 208
Примітки: Примiтки: Вище зазначена таблиця  "Звiт про власний капiтал" не передбачає окремої колонки "Iншi резерви" . 
 В "Iнших резервах" на початок звiтного перiоду в балансi Товариства (код рядка 1435) вiдображено 65 144 тис. грн., а на кiнець звiтного перiоду "Iншi резерви" (код 
рядка 1435) складають 39 521 тис. грн. 
Iншi резерви (стовпчик 10) 
Залишок на початок року (код рядка 4000) -  39521 тис. грн. 
Скоригований залишок 
на початок року (код рядка 4095) - 39521 тис. грн. 
Iншi змiни в капiталi ( код рядка 10) - -25966 тис. грн. 
Разом змiни у капiталi (код рядка 4295) --25623тис. грн. 
Залишок на кiнець року (код рядка 4300) - 13555тис. грн. 



Керівник				Царук Павло Вiкторович

Головний бухгалтер			Кульгiнська Iрина Олександрiвна


