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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) 

(далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Власенко А.Л. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ТАС" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30929821 

4. Місцезнаходження: 03117, мiсто Київ, проспект Перемоги, будинок 65 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0445070709, 0445070709 

6. Адреса електронної пошти: i.oleksyuk@tas.life.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

http://www.taslife.com.ua/pages/open_i

nfo 29.10.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря X 

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

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

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

таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

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

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

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

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

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

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

окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

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

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента, iнформацiя про похiднi цiннi папери емтента та iнформацiя 

про iншi цiннi папери (крiм акцiй), випущенi емiтентом - не наводиться. Причина вiдсутностi 

вказаної iнформацiї: Товариство не здiйснювало емiсiї вказаних цiнних паперiв. 

 

 

 

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцї та про обсяги виробництва та реалiзацiї 

основних видiв продукцiї не наводиться. Причина вiдсутностi вказаної iнформацiї: Товариство 

не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть 

або виробництво i розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 

економiчної дiяльностi. 

 

 

 

Iнформацiфя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв , а також промiжна фiнансова 

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

цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться. Причина 

вiдсутностi вказаної iнформацiї: Товариство не здiйснювало публiчну пропозицiю iпотечних 

облiгацiй,  публiчну пропозицiю iпотечних сертифiкатiв,  публiчну пропозицiю сертифiкатiв 

ФОН. 

 

 

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва) не наводиться. Причина вiдсутностi вказаної iнформацiї: Товариство не 

здiйснювало емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими 

здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва). 

 

 

 

Iнформацiя про вчинення значних правочинiв та iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть - не наводиться. Причина вiдсутностi вказаної iнформацiї: 

Товариством, у звiтному кварталi, не було вчинено значних правочинiв або правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть. 

 

 

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку не надається, так як Товариство, вiдповiдно до законодавства, складає 



вказану звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

 

 

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть Товариства за звiтний квартал суб'єктом аудиторської 

дiяльностi не перевiрялася, вiдповiдно, звiт про огляд вказаної фiнансової не складався. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАС" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 24.04.2001 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 93321528,3 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 121 

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

 65.11 - страхування життя 

9. Органи управління підприємства 

 Загальна збори акцiонерiвНаглядова радаПравлiння 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Т.А.С. ПРОПЕРТI ЛIМIТЕД 

1066, Кiпр, м. Нiкосiя, вул. Менандру, 

буд. 3, Главкос Таувер, 3-й поверх, офiс 

301 

НЕ392521 

Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС 

ЛIМIТЕД 

1066, Кiпр, м. Нiкосiя, вул. Менандру, 

буд. 3, Главкос Таувер, 3-й поверх, офiс 

301 

НЕ239493 

АЛКЕМI ЛIМIТЕД 

1066, Кiпр, м. Нiкосiя, вул. Менандру, 

буд. 3, Главкос Таувер, 3-й поверх, офiс 

301 

НЕ211721 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 

2) IBAN 

 UA793395000000026500000159002 

3) поточний рахунок 

 UA793395000000026500000159002 

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

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 

5) IBAN 

 UA353395000000026509000159003 

6) поточний рахунок 



 UA353395000000026509000159003 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

життя 

Серiя АВ 

№499974 

11.01.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiе дiї лiцензiї - безстроковий. 

здiйснення валютних операцiй 

(здiйснення розрахункiв у 

iноземнiй валютi на територiї 

України за договорами 

страхування життя) 

30 23.01.2020 Нацiональний банк України  

Опис Термiе дiї лiцензiї - безстроковий. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Власенко Андрiй Леонiдович 

3. Рік народження 

 1980 

4. Освіта 

 Вища економiчна 

5. Стаж роботи (років) 

 21 

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

 АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Голова Правлiння  

7. Опис 

 Щодо даної посадової особи змiни у персональному складi паосадових осiб  вiдсутнi. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

 

 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Борисенко Ростислав Юрiйович 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 

 Виша економiчна 

5. Стаж роботи (років) 

 21 

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



 АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Заступник Голови Правлiння 

7. Опис 

 Щодо даної посадової особи змiни у персональному складi паосадових осiб  вiдсутнi. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Панфiлова Ганна Владиславiвна 

3. Рік народження 

 1982 

4. Освіта 

 Вища економiчна 

5. Стаж роботи (років) 

 16 

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

 АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Начальник Управлiння актуарних розрахункiв 

7. Опис 

 Щодо даної посадової особи змiни у персональному складi паосадових осiб  вiдсутнi. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бiлоног Олексiй Вiкторович 

3. Рік народження 

 1975 

4. Освіта 

 Вища юридична 

5. Стаж роботи (років) 

 29 

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

 АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Член Наглядової ради 

7. Опис 

 Дана посадова  особа до 07.09.2021року займала вказану посаду i рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв була переобрана з 08.09.2021року. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

 

1. Посада 

 Голова Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Тiгiпко Сергiй Леонiдович 

3. Рік народження 

 1960 

4. Освіта 

 Вища економiчна 

5. Стаж роботи (років) 

 39 



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

 АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Голова Наглядової ради 

7. Опис 

 Дана посадова  особа до 07.09.2021року займала вказану посаду i рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв була переобрана з 08.09.2021року. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Дацун Сергiй Васильович 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 Вища економiчна 

5. Стаж роботи (років) 

 27 

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

 АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Член Наглядової ради 

7. Опис 

 Дана посадова  особа до 07.09.2021року займала вказану посаду i рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв була переобрана з 08.09.2021року. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ястремська Наталiя Євгенiвна 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 Вища економiчна 

5. Стаж роботи (років) 

 21 

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

 АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Член Наглядової ради 

7. Опис 

 Дана посадова  особа до 07.09.2021року займала вказану посаду i рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв була переобрана з 08.09.2021року. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Назаренко Людмила Василiвна 

3. Рік народження 

 1975 

4. Освіта 



 Вища юридична 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

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

 ТОВ "ГРУПА ТАС", 38726562, Перший Заступник директора з юридичних питань 

Дирекцiї з юридичних питань 

7. Опис 

 З 08.09.2021  Загальними зборми акцiонерiв було обрано Членом Наглядової ради 

Товариства. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

 

 

 

1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Донченко Вячеслав Олександрович 

3. Рік народження 

 1985 

4. Освіта 

 Вища економiчна 

5. Стаж роботи (років) 

 14 

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

 АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Голова Ревiзiйної комiсiї 

7. Опис 

 Дана посадова  особа до 07.09.2021року займала вказану посаду i рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв була переобрана з 08.09.2021року. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Нелепа Ганна Павлiвна 

3. Рік народження 

 1982 

4. Освіта 

 Вища економiчна 

5. Стаж роботи (років) 

 21 

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

 АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Член Ревiзiйної комiсiї 

7. Опис 

 Дана посадова  особа до 07.09.2021року займала вказану посаду i рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв була переобрана з 08.09.2021року. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

 

 



 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Король Наталiя Борисiвна 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 Вища юридична 

5. Стаж роботи (років) 

 20 

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

 АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Член Наглядової ради 

7. Опис 

 Дана посадова  особа до 07.09.2021року займала вказану посаду i рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 07.09.2021року повноваження даної особи були припиненi. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

  0 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

  0 X  

Податкові зобов'язання X 3135 X X 



Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 3257763 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 3260898 X X 

Опис       

 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.07.2017 78/1/2017 Нацiональна  комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 

4000060552 

Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

5463,15 17082 93321528,3 100 

Опис 

Торгiвля на бiржовому та позабiржовому ринках, у тому числi  на  внутрiшньому та зовнiшнiх ринках цiнними паперами даного випуку не 

здiйснювалася. 

 

Фактiв лiстингу/делiстингу не було. 

 

Мета ємiсiї: формування статутного капiталу. 

 

Спосiб здiйснення пропозицiї - визначеному колу осiб.  

 

 

 

iнформацiя щодо факту включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi: факти включення/виключення 

вказаних цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi вiдсутнi. 

 

дострокове погашення: не проводилося. 

 



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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АССIСТАС" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 31354858 

4. Місцезнаходження 

 Україна, 03117, мiсто Київ, пр.Перемоги, будинок 65 

5. Опис 

 Емiтент здiйснює участь у вказанiй юридичнiй особi  у формi володiння часткою у 

статутному капiталi (частки участi у юридичнiй особi) у розмiрi 90%. Активи, наданi емiтентом 

у якостi внеску - грошовi кошти. Права, що належать емiтенту щодо управлiння даною 

юридичною особою визначенi чинним законодавтсвом i статутом даної юридичної особи. 

 

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря 
(для акціонерних товариств) 

Дата призначення 

особи на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові  особи, 

призначеної на посаду корпоративного 

секретаря 

Контактні дані: телефон та адреса 

електронної пошти корпоративного 

секретаря 

1 2 3 

24.05.2012 Олексюк Iван Васильович (044) 507-07-09, i.oleksyuk@taslife.com.ua 

Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.  

 

 

 

Досвiд роботи корпоративного секретаря: загальний трудовий стаж - 19 р. Перед 

призначенням дана особа займала посаду Начальник Юридичного управлiння. 

 

Попереднє мiсце роботи: АТ "СК "ТАС" (приватне) 

 

 

 

у разi звiльнення (припинення повноважень) попереднього корпоративного 

секретаря зазначаються причини звiльнення (припинення повноважень): попереднiй 

корпоративний секретар вiдсутнiй (посада корпоративного секретаря була введена 

24.05.2021 р.). 

 



XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про 

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

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

14.07.2017 НАЦIОНАЛЬНА 

КОМIСIЯ З 

ЦIННИХ ПАПЕРIВ 

ТА ФОНДОВОГО 

РИНКУ 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000060552 ----- Акцiонери Товариства мають 

переважне право на придбання акцiй, 

що продаються iншими акцiонерами 

Товариства, за цiною та на умовах, 

запропонованих акцiонером третiй 

особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, 

що належать кожному з них. 

Переважне право акцiонерiв на 

придбання акцiй, що продаються 

iншими акцiонерами Товариства, дiє 

протягом двох мiсяцiв з дня 

отримання Товариством 

повiдомлення акцiонера про намiр 

продати акцiї.  

 

 

---- 

 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєст

рації 

випус

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 



ку (шт.) обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

14.07.

2017 

78/1/2017 UA4000060552 17 082 93 321 528,3 17 082 0 0 

Опис: 

Голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено та голосуючi акцiї, право голосу за якими (за тезультатами обмеження таких прав) переданi iншiй особi, у Товариствi 

вiдсутнi. 





КОДИ 

Дата 23.10.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАС" 
за ЄДРПОУ 30929821 

Територія м.Київ, Святошинський р-н за КОАТУУ 8038600000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Страхування життя за КВЕД 65.11 

Середня кількість працівників: 121 

Адреса, телефон: 03117 мiсто Київ, проспект Перемоги, будинок 65, 0445070709 

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 30.09.2021 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 832 537 

    первісна вартість 1001 10 253 10 253 

    накопичена амортизація 1002 ( 9 421 ) ( 9 716 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 57 848 55 664 

    первісна вартість 1011 112 676 113 039 

    знос 1012 ( 54 828 ) ( 57 375 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 192 659 192 659 

    первісна вартість 1016 192 659 192 659 

    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 365 949 770 647 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 114 927 121 788 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 732 215 1 141 295 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 1 959 1 897 

Виробничі запаси 1101 1 959 1 897 

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 10 048 10 430 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 0 0 

    з бюджетом 1135 3 264 1 461 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 11 117 5 701 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 21 091 25 381 

Поточні фінансові інвестиції 1160 2 138 615 2 004 613 

Гроші та їх еквіваленти 1165 378 941 288 023 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 378 941 288 023 

Витрати майбутніх періодів 1170 756 314 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 12 559 12 724 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 6 003 8 848 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 6 556 3 876 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 2 578 350 2 350 544 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 3 310 565 3 491 839 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 93 322 93 322 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 18 706 18 627 

Додатковий капітал 1410 3 552 1 298 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 12 294 14 352 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 128 411 103 342 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 256 285 230 941 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2 608 2 590 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 2 910 924 3 104 103 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 2 840 371 3 027 767 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 70 553 76 336 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    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 2 913 532 3 106 693 

    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 7 112 3 290 

    розрахунками з бюджетом 1620 7 197 3 135 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 6 949 2 831 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 13 25 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 13 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 101 252 113 303 

Поточні забезпечення 1660 25 148 34 406 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 26 33 

Усього за розділом IІІ 1695 140 748 154 205 

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 3 310 565 3 491 839 

 

Керівник    Власенко Андрiй Леонiдович 

 

Головний бухгалтер   Бабiйчук Ольга Петрiвна 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАС" 
за ЄДРПОУ 30929821 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 541 579 476 695 

Премії підписані, валова сума 2011 553 281 483 834 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 11 702 ) ( 7 139 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 134 829 ) ( 118 634 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 406 750 358 061 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 -245 549 -248 468 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -7 677 -11 710 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -10 522 -12 670 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 2 845 960 

Інші операційні доходи 2120 18 103 20 502 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 328 5 

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 ( 70 216 ) ( 50 877 ) 

Витрати на збут 2150 ( 283 896 ) ( 272 352 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 6 503 ) ( 3 449 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 130 39 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 188 988 ) ( 208 293 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 217 323 245 917 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 2 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 28 335 37 622 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -11 429 -12 707 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 16 906 24 915 

    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 -97 -3 149 

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 -97 -3 149 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( -18 ) ( -566 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -79 -2 583 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 16 827 22 332 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 3 454 2 309 

Витрати на оплату праці 2505 40 176 29 772 

Відрахування на соціальні заходи 2510 6 553 5 420 

Амортизація 2515 2 882 2 777 

Інші операційні витрати 2520 307 550 286 399 

Разом 2550 360 615 326 677 

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 17 082 17 082 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 17 082 17 082 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 989,696760 1 458,552860 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 989,696760 1 458,552860 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Власенко Андрiй Леонiдович 

 

Головний бухгалтер   Бабiйчук Ольга Петрiвна 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАС" 
за ЄДРПОУ 30929821 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

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

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 238 635 

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 9 280 6 551 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 561 444 489 641 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 0 44 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 306 675 ) ( 290 338 ) 

Праці 3105 ( 33 499 ) ( 25 225 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 6 862 ) ( 5 713 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 34 246 ) ( 33 569 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 17 496 ) ( 19 576 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 16 750 ) ( 13 993 ) 

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 ( 123 885 ) ( 108 997 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 289 ) ( 1 218 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 65 506 31 811 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 587 120 253 562 



    необоротних активів 3205 15 50 183 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 209 811 258 549 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 1 182 444 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 878 458 ) ( 596 595 ) 

    необоротних активів 3260 ( 403 ) ( 1 468 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 1 418 ) ( 1 237 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -82 151 -36 562 

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 ( 37 134 ) ( 76 369 ) 

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 -37 134 -76 369 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -53 779 -81 120 

Залишок коштів на початок року 3405 378 973 338 702 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -37 171 139 684 

Залишок коштів на кінець року 3415 288 023 397 266 

 

Керівник    Власенко Андрiй Леонiдович 

 

Головний бухгалтер   Бабiйчук Ольга Петрiвна 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАС" 
за ЄДРПОУ 30929821 

 

Звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 93 322 18 706 3 552 12 294 128 411 0 0 256 285 

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 -823 0 0 -823 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 93 322 18 706 3 552 12 294 127 588 0 0 255 462 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 16 906 0 0 16 906 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -79 0 0 0 0 0 -79 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 -79 0 0 0 0 0 -79 

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 -39 094 0 0 -39 094 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 2 058 -2 058 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 -2 254 0 0 0 0 -2 254 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -79 -2 254 2 058 -24 246 0 0 -24 521 

Залишок на кінець року  4300 93 322 18 627 1 298 14 352 103 342 0 0 230 941 

 

Керівник    Власенко Андрiй Леонiдович 

 

Головний бухгалтер   Бабiйчук Ольга Петрiвна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ТАС" станом на та за перiод, що закiнчився 30 вересня 2021 року. 

 

 

 

1. Загальна iнформацiя 

 

 

 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ТАС" (далi - "Страхова компанiя") 

зареєстрована в Українi та є резидентом України. Страхова компанiя є акцiонерним товариством 

i була утворена вiдповiдно до законодавства України. Страхова компанiя була заснована у 2001 

роцi. 

 

 

 

Основна дiяльнiсть. Основною дiяльнiстю Страхової компанiї є страхування життя. Страхова 

компанiя була заснована у формi акцiонерного товариства у 2001 роцi.  

 

Страхова компанiя здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiї на Добровiльне страхування 

життя  

 

№ АВ 499974 вiд 11.01.2010р. 

 

Компанiя здiйснює страхування життя за наступними категорiями: 

 

- Страхування на випадок смертi або дожиття до встановленого полiсом вiку; 

 

- Страхування на випадок непрацездатностi; 

 

- Страхування на випадок смертi внаслiдок нещасного випадку;  

 

- Страхування вiд нещасних випадкiв. 

 

 

 

Переважна бiльшiсть страхових полiсiв Страхової компанiї мiстить бiльше нiж один страховий 

ризик. 

 

 

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть Компанiї подається у стислому виглядi вiдповiдно до вимог МСБО 

34. 

 

У промiжнiй фiнансовiй звiтностi дотримувалися тих самих облiкових полiтик i методiв 

обчислення, як i в останнiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi. 

 

Керiвництво пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу подальшого 



безперервного функцiонування. 

 

 

 

Протягом 9 мiсяцiв 2021 року не вiдбулося значних подiй, якi б могли вплинути на здатнiсть 

компанiї продовжувати свою безперервну дiяльнiсть. 

 

 

 

2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 

 

 

 

Заява про вiдповiднiсть 

 

 

 

Зазначена фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi (МСФЗ), виданими Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 

(РМСБО), та тлумачень, пiдготовлених комiтетом з тлумачень МСФЗ ("КТМФЗ"). 

 

 

 

При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi керiвництво грунтувалося на своєму кращому знаннi, 

розумiннi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iнтерпретацiй, фактiв i обставин, якi 

могли вплинути на цю фiнансову звiтнiсть, якi були випущенi та вступили в силу на момент 

пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. 

 

 

 

Основа облiку 

 

 

 

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Компанiя є органiзацiєю, 

здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому. 

Керiвництво та акцiонери мають намiр розвивати дiяльнiсть Компанiї в Українi. На думку 

керiвництва, застосування припущення щодо здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть 

на безперервнiй основi є адекватним, враховуючи належний рiвень достатностi капiталу та 

зобов'язання акцiонерiв  

 

 

 

Дана фiнансова звiтнiсть представлена в нацiональнiй валютi України, у тисячах українських 

гривень. 

 

Основнi принципи облiкової полiтики, що використовувались у ходi пiдготовки цiєї фiнансової 

звiтностi, не змiнилися порiвняно зi звiтнiстю за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року. 

 

 

 



3. Управлiння страховими та фiнансовими ризиками 

 

 

 

Страхова компанiя укладає контракти, що передають страховi ризики або фiнансовi ризики або 

обидва. 

 

У цьому роздiлi узагальненi ризики та пiдходи, якими Страхова компанiя управляє ними. 

 

 

 

Страховi ризики 

 

 

 

(А) ризик будь-якого договору страхування - це можливiсть того, що страховий випадок 

вiдбудеться та невизначенiсть суми заявлених вимог. За суттю договору страхування, цей ризик 

є випадковим i тому непередбачуваним. 

 

 

 

Для портфеля договорiв страхування, де теорiя ймовiрностей застосовується до цiноутворення i 

створення резервiв, основним ризиком, з яким Страхова компанiя стикається по договорам 

страхування, є те, що фактичнi претензiї i виплати вiдшкодування перевищать балансову вартiсть 

страхових зобов'язань. Це може статися тому, що частота i тяжкiсть вимог i вiдшкодувань є 

бiльшими, нiж передбачалося. Страховi випадки є випадковими, i фактична кiлькiсть i сума 

претензiї та вiдшкодувань будуть змiнюватися з року в рiк в порiвняннi з рiвнем, встановленим з 

використанням статистичних методiв. 

 

 

 

Фiнансовi ризики 

 

Дiяльностi Компанiї характерна значна кiлькiсть ризикiв, включаючи вплив змiн заборгованостi, 

курсiв обмiну iноземних валют. Управлiння ризиками спрямоване на зменшення 

непередбачуваностi фiнансових ризикiв та негативного впливу на фiнансовi результати Компанiї. 

 

 

 

Пiдприємство не здiйснює торгiвлю фiнансовими активами зi спекулятивною метою i не виписує 

опцiонiв. Далi описанi найбiльшi фiнансовi ризики, яких зазнає Компанiя. 

 

 

 

Ринковий ризик 

 

 

 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть фiнансового iнструменту або майбутнi 

грошовi потоки за фiнансовим iнструментом будуть коливатися у зв'язку iз змiнами ринкових 

курсiв. Ринковий ризик включає валютний ризик, процентний ризик та ризики змiни iнших курсiв. 



Ринковий ризик виникає у зв'язку з вiдкритими позицiями за процентними ставками, валютами i 

фондовими фiнансовими iнструментами, на якi впливають загальнi i специфiчнi змiни рiвня 

нестабiльностi ринкових курсiв. 

 

 

 

Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового 

ризику в прийнятних межах з одночасною оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях. 

 

 

 

Чутливiсть до iноземних валют 

 

Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту 

коливатиметься в наслiдок змiни курсiв обмiну валют. Фiнансовий стан Компанiї та рух грошових 

коштiв зазнають впливу коливань курсiв обмiну iноземних валют. 

 

 

 

Однак, валютний ризик Страхової компанiї виникає, в основному, внаслiдок прийняття на себе 

ризикiв за потенцiйними зобов'язаннями, якi вираженi в iноземнiй валютi. Сума збиткiв за 

певними страховими договорами, та сума прибутку за певними депозитами, прив'язана до долара 

США та євро. Вплив валютного ризику на Страхову компанiю вiдносно даних збиткiв та 

прибуткiв виникає внаслiдок змiни валютних курсiв, а також враховуючи той факт, що премiї за 

такими страховими договорами завжди прив'язанi до української гривнi. Компанiя управляє своїм 

валютним ризиком, пiдтримуючи наявнiсть грошових коштiв в iноземнiй валютi (долари США, 

євро) у розмiрах, дозволених валютним законодавством України.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналiз кредитного ризику 

 

 

 

Вплив кредитного ризику, тобто ризику невиконання контрагентами договiрних зобов'язань, 

обмежується фiнансовою дебiторською заборгованiстю, довгостроковими та поточними 

фiнансовими iнвестицiями та залишками грошових коштiв. 

 

Компанiя здiйснює монiторинг ризику за окремими власниками страхових полiсiв та за групами 

власникiв страхових полiсiв у рамках процесу кредитного контролю. По значних ризиках, 

пов'язаних з окремими власниками страхових полiсiв чи однорiдними групами власникiв 

страхових полiсiв проводиться фiнансовий аналiз. З метою зменшення ризику несплати 

власниками страхових полiсiв належних сум до всiх страхових полiсiв включено положення щодо 

скасування полiсу у разi несплати страхового внеску у встановлений час.  

 



 

 

Компанiя здiйснює постiйний монiторинг невиконання зобов'язань клiєнтами та iншими 

контрагентами, визначених на iндивiдуальнiй основi, та вводить цю iнформацiю в свої процедури 

контролю кредитного ризику.  

 

Визначаючи суму очiкуваного вiдшкодування дебiторської заборгованостi та фiнансових 

iнвестицiй, Компанiя розглядає будь-яку змiну кредитної якостi  дебiторської заборгованостi та 

об'єктiв iнвестування з моменту первинного її виникнення до звiтної дати.  

 

Кредитний ризик для грошових коштiв та депозитiв, що розмiщенi на рахунках банкiв, є 

незначним, оскiльки Компанiя має справу з банками з високою репутацiєю та зовнiшнiми 

кредитними рейтингами, що пiдтверджують їх високу якiсть. 

 

 

 

Аналiз ризику лiквiдностi 

 

 

 

Ризик лiквiдностi - це ризик того, що суб'єкту господарювання буде складно виконати свої 

фiнансовi зобов'язання, що пiдлягають погашенню грошовими коштами або iншими фiнансовими 

активами. Ризик лiквiдностi виникає у випадках неузгодженостi строкiв погашення за активами 

та зобов'язаннями. Узгодженiсть або контрольована неузгодженiсть строкiв погашення за 

активами та зобов'язаннями та процентних ставок по активах та зобов'язаннях є основою 

управлiння лiквiднiстю. Фiнансовi установи, як правило, не можуть повнiстю узгоджувати строки 

погашення, оскiльки господарським операцiям притаманнi невизначеностi рiзного характеру.  

 

Основний ризик лiквiдностi, що виникає у Компанiї, пов'язаний з щоденним забезпеченням 

наявностi грошових ресурсiв для врегулювання збиткiв, понесеним за страховими договорами. 

 

 

 

Компанiя здiйснює управлiння своєю лiквiднiстю шляхом ретельного монiторингу запланованих 

платежiв у рахунок очiкуваних страхових виплат, а також вибуття грошових коштiв внаслiдок 

повсякденної дiяльностi. 

 

 

 

Компанiя дотримується вимог до рiвня платоспроможностi, встановлених Законом України "Про 

страхування" №85/96-вр вiд 7 березня 1996 року зi змiнами та доповненнями. Компанiя управляє 

кредитною якiстю та лiквiднiстю своїх активiв згiдно з внутрiшнiми правилами, розробленими у 

вiдповiдностi до Положення про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та 

платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй 

страховика, затвердженого Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 

регулювання у сферi фiнансових послуг № 850 вiд 07 червня 2018 року. Цi правила встановлюють 

вимоги до активiв, що вiдповiдають певним вимогам i мають утримуватися страховими 

компанiями на рiвнi, достатньому для покриття зобов'язань за договорами страхування життя 

станом на кожну звiтну дату.  

 

 



 

Керiвництво щомiсяця розглядає прогнози грошових потокiв Компанiї. Управлiння потребами 

лiквiдностi Компанiї здiйснюється за допомогою як короткострокових, так i довгострокових 

прогнозiв. 

 

Управлiнський персонал вважає, що доступнi очiкуванi операцiйнi грошовi потоки достатнi для 

фiнансування поточних операцiй Компанiї. 

 

 

 

Управлiння капiталом 

 

Страхова компанiя не має офiцiйного внутрiшнього документу, що визначає принципи 

управлiння капiталом, однак керiвництво приймає засоби по пiдтриманню капiталу на рiвнi, 

достатньому для задоволення операцiйних та стратегiчних потреб Страхової компанiї, а також для 

пiдтримання довiри учасникiв ринку. Це досягається шляхом ефективного управлiння грошовими 

коштами, постiйного контролю виручки та прибутку, а також планування довгострокових  

iнвестицiй, якi фiнансуються за рахунок коштiв операцiйної дiяльностi Страхової компанiї. 

Здiйснюючi данi заходи, Страхова компанiя прагне забезпечити стiйкий рiст прибутку. 

 

 

 

 

 

4. Фiнансовi iнвестицiї 

 

 

 

  30.09.2021 31.12.2020 

 

 Цiннi папери за амортизованою собiвартiстю 845 110 732 200 

 

 Цiннi папери за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 1 098 681 675 570 

 

 Цiннi папери за справедливою вартiстю через прибутки та збитки 1 270 2 854 

 

 Довгостроковi депозити  770 647 365 949 

 

 Короткостроковi депозити 59 552 727 990 

 

 Всього фiнансовi iнвестицiї  2 775 260 2 504 564 

 

 

 

 

 

 

 

5. Дебiторська заборгованiсть 

 

 



 

  30.09.2021 31.12.2020 

 

 Дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю     

 

 Заборгованiсть страхувальникiв  10 430 10 048 

 

 Всього дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю  10 430 10 048 

 

     

 

 Iнша дебiторська заборгованiсть     

 

 Заборгованiсть по нарахованим доходам  5 701 11 117 

 

 Iнша дебiторська заборгованiсть  26 842 24 356 

 

 Всього iнша дебiторська заборгованiсть  32 543 35 473 

 

 Всього дебiторська заборгованiсть 42 973 45 521 

 

 В т.ч. фiнансова 41 512 42 257 

 

 

 

 

 

6. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

 

 

  30.09.2021 31.12.2020 

 

 Грошовi кошти в банку та у касi  288 023 273 972 

 

 Депозити до 1х мiсяця - 104 969 

 

 Всього  288 023 378 941 

 

 

 

7. Статутний капiтал 

 

 

 

  30.09.2021 31.12.2020 

 

 Статутний капiтал  93 322 93 322 

 

 Структура статутного капiталу подана нижче  

 



  Внесок в статутний капiтал станом на 

 

 Учасник Товариства  31.12.2020 31.12.2019 

 

 Компанiя АЛКЕМI ЛIМIТЕД (ALKEMI LIMITED) 148 148 

 

 Компанiя Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД  (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS 

LIMITED) 93 026 93 026 

 

Компанiя Т.А.С. ПРОПЕРТI ЛIМIТЕД (T.A.S. PROPERTI LIMITED) 148 148 

 

 Разом  93 322 93 322 

 

 

 

8. Зобов'язання зi страхової дiяльностi та активи перестрахування 

 

 

 

 30.09.2021 31.12.2020 

 

 Валовi страховi зобов'язання:    

 

 Математичнi резерви  2 122 264 

 

 1 995 881 

 

 Резерв негарантованого бонусу  905 504 

 

 844 490 

 

 Резерв належних виплат  76 336 

 

 70 553 

 

 Всього зобов'язання за страховою дiяльнiстю,  

 

  валовi  3 104 103 2 910 924 

 

 Покритi договорами перестрахування:    

 

 Математичнi резерви  (8 848) 

 

 (6 003) 

 

 Резерв належних виплат (3 876) 

 

 (6 556) 

 

 Всього частка перестраховикiв у зобов'язан- 

 



  нях за страховою дiяльнiстю  (12 724) (12 559) 

 

   

 

 Всього чистi страховi зобов'язання  3 091 379 2 898 365 

 

 

 

 

 

Станом на 30.09.2021р. було проведено оцiнювання адекватностi резервiв (LAT), якi Компанiя 

сформувала згiдно методики формування резервiв, затвердженої регулятором. 

 

Дане оцiнювання по довгострокових договорах страхування полягає в розрахунку дисконтованої 

вартостi всiх грошових потокiв, якi пов'язанi з групою полiсiв, що аналiзується, на основi 

реалiстичних актуарних припущень. За результатами оцiнювання зроблено висновок, що 

сформованi Компанiєю резерви станом на 30.09.2021р. є адекватними, тобто балансова вартiсть 

страхових зобов'язань є бiльшою за чисту поточну вартiсть розрахункових майбутнiх грошових 

потокiв. 

 

 

 

 

 

9. Страхова та iнша кредиторська заборгованiсть 

 

 

 

  30.09.2021 31.12.2020 

 

 Страхова кредиторська заборгованiсть     

 

 Заборгованiсть перед клiєнтами за отриманими авансами  97 275 86 333 

 

 Заборгованiсть перед страховими посередниками та iнша поточна страхова кредиторська 

заборгованiсть 16 028 14 919 

 

 Всього страхова кредиторська заборгованiсть  113 303 101 252 

 

В тому числi фiнансова страхова кредиторська заборгованiсть 16 028 14 919 

 

     

 

 Iнша кредиторська заборгованiсть     

 

 Кредиторська заборгованiсть з податку на прибуток  2 831 6 949 

 

 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,  3 290 7 112 

 

  послуги    

 



 Iншi зобов'язання  375 288 

 

 Всього iнша кредиторська заборгованiсть  6 496 14 349 

 

В тому числi фiнансова iнша кредиторська заборгованiсть 3 290 7 112 

 

 

 

 

 

10. Чистi заробленi страховi премiї 

 

 

 

 9 мiсяцiв, що закiнчилися 30.09 

 

 2021 2020 

 

 Договори страхування з фiксованими та гарантованими умовами  541 579 

 

 476 695 

 

 Премiї отриманi  553 281 

 

 483 834 

 

 Премiї переданi перестраховикам  (11 702) 

 

 (7 139) 

 

 Змiна страхових резервiв  (253 226) 

 

 (260 178) 

 

 Всього виручка  228  353 216 517 

 

 

 

 

 

11. Iнвестицiйнi та iншi операцiйнi доходи 

 

 

 

 9 мiсяцiв, що закiнчилися 30.09 

 

 2021 2020 

 

 Iнвестицiйнi доходи    

 

 Процентнi доходи по грошовим коштам та еквiвалентам  81 996 136 022 



 

 Процентнi доходи по облiгацiям  135 321 109 891 

 

 Дивiденди за акцiями 6 4 

 

 Всього iнвестицiйнi доходи  217 323 245 917 

 

   

 

 Iншi операцiйнi доходи    

 

 Чистий результат продажу цiнних паперiв  - 3 593 

 

 Доходи вiд курсової рiзницi  - 5 485 

 

 Iншi операцiйнi доходи  18 103 11 424 

 

 Всього iншi операцiйнi доходи  18 103 20 502 

 

 Всього  235 426 266 419 

 

 

 

Чистий результат вiд операцiй з цiнними паперами 

 

 

 

 9 мiсяцiв, що закiнчилися 30.09 

 

 2021 2020 

 

 Доходи вiд продажу цiнних паперiв  440 600 472 916 

 

 Собiвартiсть продажу цiнних паперiв  (441 661) (469 323) 

 

 Чистий результат вiд продажу цiнних паперiв  (1 061) 3 593 

 

 

 

 

 

12. Виплати за страховою дiяльнiстю 

 

 

 

 9 мiсяцiв, що закiнчилися 30.09 

 

 2021 2020 

 

 Страховi виплати    

 



 Збитки по смертi, нещасним випадкам або здоров'ю  26 373 18 694 

 

 Збитки по дожиттю  87 052 78 802 

 

 Всього страховi виплати по страхуванню життя  113 425 97 496 

 

   

 

 Витрати по розiрванню договорiв страхування  21 404 21 138 

 

   

 

 Всього виплати за страховою дiяльнiстю  134 829 118 634 

 

 

 

 

 

 

 

13. Умовнi активи та зобов'язання  

 

 

 

На дату складання та затвердження звiтностi не було помiчено жодного непередбачуваного 

зобов'язання або зобов'язання до виконання, iнформацiю про що необхiдно розкрити або 

скоригувати у фiнансових звiтах. 

 

 

 

Умовнi зобов'язання податкового характеру 

 

Податкова система України характеризується постiйними змiнами законодавчих норм, офiцiйних 

роз'яснень i судових рiшень, часто нечiтко викладених i суперечливих, що припускає 

неоднозначне тлумачення їх податковими органами. Правильнiсть обчислення податкiв у 

звiтному перiодi може бути перевiрена на протязi трьох наступних рокiв. Останнiм часом 

практика в Українi така, що податковi органи займають бiльш жорстку позицiю в частинi 

iнтерпретацiї i вимог дотримання податкового законодавства. 

 

Керiвництво Страхової  компанiї, виходячи зi свого розумiння податкового законодавства, 

офiцiйних роз'яснень i судових рiшень вважає, що податковi зобов'язання вiдображенi в 

адекватнiй сумi. Проте, трактування цих положень вiдповiдними органами може бути iншим i це 

може мати значний вплив на дану фiнансову звiтнiсть. 

 

 

 

14. Подiї пiсля дати балансу 

 

 

 

Пiсля дати балансу жодних значних подiй, якi могли б вплинути на здатнiсть Компанiї 



продовжувати свою безперервну дiяльнiсть, або таких, що вимагали б коригування оцiнки 

балансової вартостi показникiв звiтностi, не сталося. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Правлiння Власенко Андрiй Леонiдович ___________________ 

 

    (пiдпис) 

 

   

 

Головний бухгалтер Бабiйчук Ольга Петрiвна ___________________ 

 

    (пiдпис) 

 

Затверджено до випуску та пiдписано 25 жовтня 2021 року 

 

 

 

 

 

Звiтнiсть, складена вiдповiдно до формату подання, що вимагається центральними органами 

виконавчої влади в Українi. 

 

 

 

     

 

 





ХV. Проміжний звіт керівництва 
Промiжний звiт керiвництва за 3 квартал 2021 року:  

 

Керiвництво АТ "СК "ТАС" (приватне) доводить до вiдома, що протягом третього кварталу 2021 

року :  

 

1. Виконується стратегiя розвитку Компанiї на 2021-2023 рр.  

 

2. Компанiя пiдтримує iснуючi канали продажiв та розвиває дистанцiйнi продажi. Завдяки 

цьому чистi заробленi страховi премiї збiльшились на 14% у порiвняннi iз 2020 роком. 

 

3. Компанiя продовжує iнвестувати в автоматизацiю основних бiзнес процесiв: оформлення 

договорiв страхування, оптимiзацiя процесу врегулювання страхових випадкiв, iнтеграцiя з 

зовнiшнiми сервiсами, а також фронт офiснi системи для клiєнтiв та партнерiв Компанiї. Це, а 

також iнфляцiя витрат на оплату працi, вплинули на збiльшення адмiнiстративних витрат на 38% 

у порiвняннi iз 2020 роком.  

 

4. Iстотнi ризики та невизначеностi, якi вплинули або можуть вплинити на дiяльнiсть 

Компанiї, вiдсутнi у звiтному перiодi. 

 

 

 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
 

 

Наскiльки це нам (особам, якi здiйснюють управлiнськi функцiї у АТ "СК "ТАС" (приватне)) 

вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського 

облiку, що вимагається згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 

фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. 

 

Промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до 

частини четвертої статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки". 

 


