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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

13915014

4. Місцезнаходження

Одеська , Приморський, 65039, м.Одеса, Транспортна, буд.3

5. Міжміський код, телефон та факс

0482645577 0482645456

6. Електронна поштова адреса

taco@tm.odessa.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2015

(дата)

2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР №82  30.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.tast.com.ua в мережі Інтернет 30.04.2015

 (адреса сторінки)  (дата)



Зміст

1. Основні відомості про емітента X

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X

5. Інформація про рейтингове агентство

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

7. Інформація про посадових осіб емітента:

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов'язання емітента X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

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

17. Інформація про стан корпоративного управління X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

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

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

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

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

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

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів



22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність

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

X

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

33. Примітки

Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня оскiльки емiтент є акцiонерним товариством.
Протягом звiтного перiоду емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя при рейтингове агенство вiдсутня у зв'язку з тим, що у статутному капiталi Товариства
немає державної частки, Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки
держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища.
В iнформацiї про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента паспортнi данi
посадових осiб вiдсутнi оскiльки посадовi особи не надали згоди на її розкриття .
Фiзичнi особи не володiють акцiями емiтента що перевищують 10% статутного капiталу Товариства.
Протягом звiтного року рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось, дивiденди не
нараховувались та не виплачувались.
Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску процентних, дисконтних та цiльових
(беспроцентних) облiгацiй та iнших видiв цiнних паперiв.
Протягом звiтного перiоду Товариство похiдних цiнних паперiв не випускало та операцiй з ними не
здiйснювало, Товариство не здiйснювало випускiв iнших видiв цiнних паперiв.
Протягом звiтного перiоду Товариство не користалося кредитами банку, зобов'язань за облiгацiями,
iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому
числi за похiдними цiнними паперами) та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не мало.
товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором
видiв економiчної дiяльностi, в зв'язку з чим iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї
основних видiв продукцiї i про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня.
Iнформацiя про викуп власних акцiй вiдсутня у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду у
Товариствi не здiйснювався викуп власних акцiй.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери вiдсутнi у зв'язку з тим,
що протягом звiтного року у Товариства не вiдбувалося змiн особливої iнформацiї та iнформацiї про
iпотечнi цiннi папери.
Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало випуску боргових цiнних паперiв, iпотечних
облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.
Звiт про стан нерухомостi вiдсутнiй у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду Товариство не
здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктими
нерухомостi.
Фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"

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

А01 №319112

3. Дата проведення державної реєстрації

05.11.1998

4. Територія (область)

Одеська

5. Статутний капітал (грн)

8073390.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

8

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

65.12 Iшнi види страхування, крiм страхування життя

65.20 Перестрахування

10. Органи управління підприємства

Емiтент - акцiонерне товариство

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Київська Русь"

2) МФО банку

319092

3) поточний рахунок

26505166002001

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

Фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" в м.Одесi

5) МФО банку

328618

6) поточний рахунок

2650401634600

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

добровiльне страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного
транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та

багажу (вантажобагажу)

АВ
№584670

11.07.2011

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг

України

Необмежена

Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року.
Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.

 



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 iї майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї

АВ
№584684

11.07.2011

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв

з фiнансових
послуг України

Необмежена

Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року.
Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.

 

Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на
випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв

АВ
№584683

11.07.2011

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг

України

Необмежена

Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року.
Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.

 

Добровiльне страхування залiзничного транспорту АВ
№584682

11.07.2011

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг

України.

Необмежена

Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року.
Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.

 

Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв АВ №
584681

11.07.2011

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг

України

Необмежена

Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року.
Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.

 

Добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) АВ №
584680

11.07.2011

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг

України

Необмежена

Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року.
Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.

 

Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АВ №
584679

11.07.2011

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг

України

Необмежена

Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року.
Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.

 

Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АВ №
584678

11.07.2011

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг

України

Необмежена

Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року.
Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.

 

добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АВ №
584677

11.07.2011

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг

України

Необмежена

Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року.
Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.

 

Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдп-тi
власникiв наземн. трансп., вiдп-тi власникiв повiтр. трансп., вiдп-тi власникiв водного

трансп. (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)]

АВ №
584676

11.07.2011

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг

України

Необмежена

Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року.
Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.

 



добровiльне страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за
непогашення кредиту)

АВ №
584675

11.07.2011

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг

України

Необмежена

Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року.
Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.

 

добровiльне страхування фiнансових ризикiв АВ №
584674

11.07.2011

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг

України

Необмежена

Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року.
Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.

 

добровiльне страхування медичних витрат АВ №
584673

11.07.2011

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг

України

Необмежена

Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року.
Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.

 

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 №
584672

11.07.2011

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг

України

Необмежена

Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року.
Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.

 

обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi АВ
№584671

11.07.2011

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг

України

Необмежена

Опис Тимчасово призупинена дiя лiцензiї з 22.05.2014 року.
Плануємо вiдновити дiю лiцензiї.

 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення
посади

корпоративного
секретаря

Дата призначення особи на посаду
корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду
корпоративного секретаря

1 2 3

13.02.2004 26.11.2014 Поплавська Олена Дмитрiвна

Опис Рiшеннi про призначення на посаду корпоративного секретаря прийнято Наглядовою радою Товариства вiд 26.11.2014р.
Протокол б/н. Непогашеною судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Поплавська О.Д. здобула досвiд роботи, знаходячись на посадi помiчника аудитора в ТОВ "АФ "Актив". Протоколом
Наглядової ради Товариства вiд 26.11.2014 року б/н припинено повноваження попереднього корпоративного секретаря

Харибiної Олени Юрiївни у зв'язку iз її заявою про звiльнення за власним бажанням з Товариства.

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генельний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Арсонов Вiталiй Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1978



5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник Одеського регiонального управлiння Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя
"НАФТОГАЗСТРАХ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.01.2013 15 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи встановленi Статутом Товариства та Положенням про Генерального
директора. Розмiр винагороди посадової особи встановлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною
iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Протягом звiтного перiоду iншої посади на
будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Рiшення про призначення на посаду генерального директора ПрАТ "СК ТАСТ -ГАРАНТIЯ" прийнято Загальними
зборами акцiонерiв Товариства вiд 14.01.2013 року. Стаж керiвної роботи посадової особи – 12 рокiв, попередня посада,
яку займала посадова особа - Начальник Одеського регiонального управлiння Товариства з додатковою
вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "НАФТОГАЗСТРАХ", протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не
обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

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

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мандрик Надiя Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер структурного пiдроздiлу "Енергозбут" Одеської залiзницi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.12.2013 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи емiтента встановленi посадовою iнструкцiєю, розмiр винагороди посадової
особи встановлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. Винагорода у натуральнiй формi
емiтентом не надавалася. Протягом звiтного перiоду iншої посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не
обiймала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн за звiтний перiод не було. Стаж керiвної
роботи посадової особи - 25 роки, попередня посада, яку займала посадова особа – головний бухгалтер структурного
пiдроздiлу "Енергозбут" Одеської залiзницi. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала.
Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

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

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи



Разуменко Вячеслав Давидович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник iнспекцiї по контролю виконання Одеської залiзницi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.01.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду..
Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором(котрактом) та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода
у натуральнiй формi емiтента не надавалася. Посадова особа додатково обiймає посаду начальника служби
органiзацiї працi,заробiтної плати i структур управлiння Одеської залiзницi (Мiсцезнаходження: м.Одеса
вул.Пантелеймонiвська,19). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення
загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.01.2013р., посадова особа переобрана на новий строк. Стаж керiвноїроботи посадової
особи -11 рокiв, попередня посада, яку займала посадова особа - Начальник iнспекцiї по контролю виконання
Одеської залiзницi, протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала. Iнформацiя про паспортнi 
данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

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

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пшеченко Наталiя Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1955

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник фiнансово-економiчної служби Одеської залiзницi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.01.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову
раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфiденцiйною iнформацiєю,
винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посадова особа додатково обiймає посаду заступника
началька Одеської залiзницi з економiчних питань (Мiсцезнаходження: м. Одеса, вул. Пантелеймонiвська, 19 ).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
14.01.2013 р., посадова особа переобрана на новий строк. Стаж керiвної роботи посадової особи - 11 рокiв, попередня
посада, яку займала посадова особа – начальник фiнансово-економiчної служби Одеської залiзницi, протягом останнiх 5
рокiв посадова особа iнших посад не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не
надала згоди на її розкриття.



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

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шпак Борис Степанович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1943

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Служба працi i заробiтної плати Одеської залiзницi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.01.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову
раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфiденцiйною iнформацiєю,
винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посадова особа iнших посад не обiймає. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.01.2013 р.,
посадова особа переобрана на новий строк. Стаж керiвної роботи посадової особи - 22 роки, попередня посада, яку
займала посадова особа – служба працi i заробiтної плати Одеської залiзницi, протягом останнiх 5 рокiв посадова особа
iнших посад не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її
розкриття.

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

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стрембiцький Костянтин Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перший заступник начальника служби кадрiв, навчальних закладiв та соцiальних питань Одеської залiзницi.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.01.2013 3 роки

9) Опис



Повноваження та обов’язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову
раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфiденцiйною iнформацiєю,
винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посадова особа додатково обiймає посаду першого
заступника начальника служби кадрової та соцiальної полiтики Одеської залiзницi (Мiсцезнаходження: м. Одеса, вул.
Пантелеймонiвська, 19 ). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення загальних
зборiв акцiонерiв вiд 14.01.2013 р., посадова особа переобрана на новий строк. Стаж керiвної роботи посадової особи -
21 рiк, попередня посада, яку займала посадова особа – перший заступник начальника служби кадрiв, навчальних
закладiв та соцiальних питань Одеської залiзницi, протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала.
Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

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

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Малютiн Олександр Сергiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Помiчник начальника Одеської залiзницi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.01.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову
раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфiденцiйною iнформацiєю,
винагорода в натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Протягом звiтного перiоду iншої посади на будь-яких iнших
пiдприємствах посадова особа не обiймала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення про
призначення на посаду члена Наглядової ради прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 14.01.2013 року.
Стаж керiвної роботи посадової особи - 11 рокiв, попередня посада, яку займала посадова особа – помiчник начальника
Одеської залiзницi, протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi
вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

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

1) посада

Ревiзор акцiонерного товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Волкова Валентина Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1948

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**



Провiдний економiст фiнансово-економiчної служби (сектор податкової полiтики) Одеської залiзницi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2012 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзора.
Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфiденцiйною iнформацiєю,
винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посадова особа додатково обiймає посаду провiдного
економiста фiнансово-економiчної служби (вiддiл методологiї бух.облiку та супроводження автоматизованої системи з
бухоблiку) Одеської залiзницi (Мiсцезнаходження: м. Одеса, вул. Пантелеймонiвська, 19 ). Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Змiн за звiтний перiод не було. Стаж керiвної роботи посадової особи - 29 рокiв,
попередня посада, яку займала посадова особа – провiдний економiст фiнансово-економiчної служби (сектор податкової
полiтики) Одеської залiзницi. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала. Iнформацiя про
паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

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



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової

особи або повне
найменування

юридичної особи

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата

видачі, орган, який
видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної
особи

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Голова
Наглядової

ради

Разуменко Вячеслав
Давидович д/н д/н д/н 80 1.6152 80 0 0 0

Член
Наглядової

ради
Шпак Борис Степанович д/н д/н д/н 25 0.5047 25 0 0 0

Член
Наглядової

ради

Стрембiцький
Костянтин

Володимирович
д/н д/н д/н 2 0.0404 2 0 0 0

Ревiзор
акцiонерного
товариства

Волкова Валентина
Миколаївна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0

Член
Наглядової

ради

Малютiн Олександр
Сергiйович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0

Член
Наглядової

ради

Пшеченко Наталiя
Петрiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0

Головний
бухгалтер

Мандрик Надiя
Миколаївна

д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0

Генеральний
директор

Арсонов Вiталiй
Вiкторович

д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0

Усього 107 2.1603 107 0 0 0

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



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

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

Одеська залiзниця 01071315
65012 Україна Одеська
Приморський м.Одеса

Пантелеймонiвська, буд.19
3250 65.6168 3250 0 0 0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної

особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав

паспорт**

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

Усього 3250 65.6168 3250 0 0 0

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



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних
зборів*

чергові позачергові

X

Дата
проведення

22.04.2014

Кворум зборів** 69.0894

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Вибори Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 
2. Вибори Голови та членiв Лiчильної комiсiї. 
3. Затвердження Регламенту роботи Зборiв. 
4. Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за результатами
розгляду звiту. Основнi напрямки дiяльностi i розвитку Товариства в 2014 роцi. 
5. Звiт Наглядової Ради за пiдсумками роботи Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту. 
6. Звiт Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за
результатами розгляду звiту. 
7. Затвердження фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2013 рiк. 
8. Про розподiл прибутку за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2013 роцi. 
9. Розгляд заяв про купiвлю-продаж акцiй Товариства. 
Пропозицiї вiд акцiонерiв щодо внесення змiн до порядку денного не надходили. 
Результати розгляду питань порядку денного: обрано голову та секретаря Загальних зборiв, голову та членiв Лiчильної комiсiї;
затверджено регламент роботи Зборiв; визнано роботу генерального директора задовiльною та затверджено звiт Генерального
директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк, схвалено основнi нарямки дiяльностi i розвитку Товариства
в 2014 роцi; затверджено звiт Наглядової Ради за пiдсумками роботи Товариства за 2013 рiк; визнано висновки ревiзора задовiльними
та затверджено звiт Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк; затверджено
фiнансову звiтнiсть та баланс Товариства за 2013 рiк; прийнято рiшення щодо розподiлу прибутку за пiдсумками фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства в 2013 роцi; розглянуто заяви акцiонерiв про купiвлю-продаж акцiй Товариства. Загальнi збори
вiдбулися, всi питання порядку денного були розглянутi, про що складено Протокол б/н вiд 22.04.2014 року.



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
паперу

Форма
існування та

форма випуску

Номінальна
вартість

акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05.05.2008 180/1/08

Державна
комiсiя з

цiнних паперiв
та фондового

ринку

UA1500361001
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні 1630.00 4953 8073390.00 100.00

Опис

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №180/1/08 вiд 05.05.2008 року, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку анульовано у зв’язку з реєстрацiєю звiту про результати розмiщення акцiй та 17.12.2010 року
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видане свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №180/1/08 вiд
05.05.2008. Товариство здiйснило закрите розмiщення акцiй, торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та
зовнiшньому ринках, зокрема, на бiржовому ринку, органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв, не
здiйснювалася; заяв або намiрiв про подання заяв для допуску на бiржi не подавалося; станом на звiтну дату Товариство у
лiстингу у жодної з фондових бiрж не знаходилося та процедури делiстингу не проходило. Мета випуску акцiй –
залучення коштiв для розширення дiяльностi Товариства, дотримання лiцензiйних умов провадження господасрької
дiяльностi. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випускiв акцiй та iнших видiв цiнних паперiв.

 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. 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:

12498 12455 0 0 12498 12455

будівлі та
споруди

12224 12292 0 0 12224 12292

машини та
обладнання

0 0 0 0 0 0

транспортні
засоби

87 78 0 0 87 78

інші 187 85 0 0 187 85

2.
Невиробничого
призначення:

0 0 0 0 0 0

будівлі та
споруди

0 0 0 0 0 0

машини та
обладнання

0 0 0 0 0 0

транспортні
засоби

0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 12498 12455 0 0 12498 12455

Опис Опис: Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвля та споруди - 20 рокiв, транспортнi
засоби - 10 рокiв, iншi основнi засоби - 12 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв: 15269 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв:18,4% та по групах: будiвель та споруд - 14,7%,
транспортних засобiв - 62,2%. Ступiнь використання основних засобiв: 99%. Сума нарахованого зносу 2814 тис.грн. Суттєвих змiн у
вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було. 
Заборона на вiдчудження майна емiтента, згiдно постанови Першого Приморського вiддiлу державної виконавчої служби
Одеського мiського управлiння юстицiї вiд 30.04.2014 року про арешт майна.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

Розрахункова
вартість
чистих активів
(тис. грн)

22798 23617

Статутний
капітал (тис.
грн.)

8073 8073

Скоригований
статутний
капітал (тис.
грн)

8073 8073

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004
року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи +
Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв -
Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок Чистi активи пiдприємства на 31.12.2014 року складають 22798 тис.грн. Чистi активи перевищують розмiр статутного капiталу (8073
тис.грн.) що вiдповiдають вимогам с.155 ЦКУ та вiдповiдає вимогам п.2.5 Лiцензiйних умов проведення страхової дiяльностi,
затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України №40 вiд 28 серпня 2003 року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата
виникнення

Непогашена частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:  

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X

у тому числі:  



за облігаціями (за кожним
випуском):

X 0 X X

за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X

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

X 0 X X

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

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 0 X X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X 0 X X

Інші зобов'язання X 3535 X X

Усього зобов'язань X 3535 X X

Опис: Протягом звiтного перiоду Товариство не користувалося кредитами банку, зобов'язань за облiгацiями,
iпотечними цiнними паперами , сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за
похiдними цiнними паперами) та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не мало.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма "Актив"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32635145

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 67833 Одеська область, Овiдiопольський р-н,
смт Великодолинське вул.Паркова, буд.16

кв.29

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

3292 27.11.2003

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**

д/н д/н д/н д/н

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01-31.12.2014

Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма "Актив"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32635145

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 67833 Одеська область, Овiдiопольський р-н,
смт Великодолинське вул.Паркова, буд.16

кв.29

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

3292 27.11.2003

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**

д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)



АУДИТОРСКАЯ ФИРМА ТОВ «АКТИВ»
Свидетельство Аудиторской палаты Украины

о внесении в реестр субъектов аудиторской деятельности № 3292 вiд 27.11.2003
67833,Овiдiопольский район смт.Великодолинське, вул.Паркова буд.16,оф.29

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)

щодо повного пакета фiнансової звiтностi 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ТАСТ- ГАРАНТIЯ» 

за 2014 рiк.

Адресат: цей аудиторський висновок призначений власникам ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ТАСТ-
ГАРАНТIЯ», керiвництву страхової компанiї, для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.

Основнi вiдомостi про фiнансову установу:
Повна назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ «ТАСТ-ГАРАНТIЯ»

Скорочена назва ПрАТ «СК«ТАСТ-ГАРАНТIЯ»
Органiзацiйно-правова форма 230 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Iдентифiкацiйний код 13915014
Юридична адреса 65039, м.Одеса, вул.Транспортна буд 3,

Фактичне мiсцезнаходження 65039, м.Одеса, вул.Транспортна буд 3,
Дата держреєстрацiї 05.11.1998 р.

Мiсце проведення держреєстрацiї Виконавчий комiтет Одеської мiськради
Реєстрацiйний номер 11101058

Дата та причина перереєстрацiї 18.10.2010 р. змiна найменування юридичної особи
№ свiдоцтва про держреєстрацiю Серiя А01 № 319112

Основнi види дiяльностi (згiдно Статутних документiв) Надання страхових послуг
КВЕД 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя

65.20 Перестрахування
Чисельнiсть робiтникiв Штатних робiтникiв - 27

Поточнi рахунки р/р 26504034181 в ПАТ «Укргазпромбанк» МФО 320843
Номер свiдоцтва про реєстрацiю фiнансової установи Серiя СТ № 491

реєстрацiйний номер 11101964 вiд 28.04.2007 р.
Структурнi пiдроздiли вiдсутнi

Електронна адреса taco@tm.odessa.ua
Телефон, факс (0482) 64-55-77;64-54-56

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» (далi –
„Товариство”, «страхова компанiя», ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ»), що додається та включає загальну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства:

баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупнi прибутки та збитки), звiт про рух
грошових та звiт про змiни у власному капiталi за рiк що закiнчився на вказану дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi

пояснювальнi примiтки.
Концептуальною основою достовiрного подання з метою задоволення загальних потреб у фiнансовiй iнформацiї широкого кола користувачiв для

пiдготовки фiнансової звiтностi були Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi.
Аудит проведено у вiдповiдностi до Закону України „ Про аудиторську дiяльнiсть”, «Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду,

iншого надання впевненостi та супутнiх послуг», у тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 «Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету
фiнансових звiтiв загального призначення», 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з

iнших питань у звiтi незалежного аудитора». 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу.

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне вiдображення iнформацiї у фiнансових звiтах у вiдповiдностi до
застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi в Українi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає

потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання

аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансових звiтах. Вибiр
процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок
шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та

достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не
з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi

використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що отримали аудиторськi докази, якi є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення нашої умовно–

позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно–позитивної думки.

Страхова компанiя в 2012 роцi здiйснювала переоцiнку необоротних активiв, а в 2013 роцi та в 2014 роцi нi здiйснювало переоцiнку необоротних
активiв станом на 31 грудня 2014 року, як того вимагає Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку №16 «Основнi засоби» (МСБО) та № 36

«Зменшення корисностi активiв» (МСБО 36). На нашу думку, iснують ознаки того, що такi необоротнi активи могли втратити частину своєї вартостi
внаслiдок негативного впливу фiнансової кризи. Ми не змогли оцiнити вплив цього вiдхилення вiд МСБО 36 на звiт про сукупнi доходи та витрати

Страхової компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року. Наша думка щодо фiнансової звiтностi поточного перiоду мiстить застереження у
зв'язку з можливим впливом даних обставин на порiвняннiсть показникiв поточного i минулого року.

Висловлення думки
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно–позитивної думки», фiнансова
звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО « СТРАХОВОЇ

КОМПАНIЇ «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» станом на 31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату,
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на примiтку 1 до фiнансової звiтностi в якiй йдеться про невизначенiсть, пов’язану з тим що, до компанiї ПрАТ «СК «ТАСТ-

ГАРАНТIЯ» Нацiональною комiсiй що здiйснює регулювання у сферi ринкiв фiнансових услуг (НКРРФУ) було застосовано захiд впливу у виглядi



тимчасового зупинення дiй лiцензiй за порушення законiв та нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть з надання фiнансових услуг. Облiковi
записи, внутрiшнi документи компанiї свiдчать про те, що управлiнський персонал в 2014 роцi прийняв ряд заходiв для усунення встановлених

порушень, для розвитку компанiї та усуненню загрози безперервної дiяльностi, яка могла виникнути в зв’язку з припиненням дiї лiцензiй.
Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку ми не брали до уваги це питання.

Аудитор: А.О.Шевченко 
Сертифiкат аудитора Серiя А № 006032 виданий рiшенням Аудиторської палати України № 157 вiд 26 грудня 2005 року, термiн чинностi сертифiката

продовжено рiшенням Аудиторської палати України № 221/2 вiд 04 листопада 2010 року до 26 грудня 2015 року.
Свiдоцтво про удосконалення професiйних знань аудиторiв та проходження контрольного тестування за програмою «Ринки фiнансових послуг в

Українi та особливостi аудиту фiнансової звiтностi небанкiвських фiнансових установ» АФУ-164/13 вiд 13.12.2013р.

Директор 
АФ ТОВ «АКТИВ» Н. М. Резнiченко

23 квiтня 2015 року



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 2014 1 0

2 2013 2 1

3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для 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): Реєстрацiю акцiонерiв для участi в останнiх загальних зборах здiйснювала
реєстрацiйна комiсiя, призначена особою, що скликала загальнi збори.

Ні

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

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

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

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть): Голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу
вiдбувалось пiдняттям карток для голосування.

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Унесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

Інше (запишіть): Основними причинами скликання позачергових зборiв, якi вiдбулись у 2013 роцi, було
припинення повноважень та обрання членiв наглядової ради та генерального директора

Ні

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?



(осіб)

Кількість членів наглядової ради 5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 4

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 4

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 4

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 7

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

Так Ні

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інші (запишіть) Комiтети в складi наглядової ради не
створювались.

Інші (запишіть) Комiтети в складi наглядової ради не
створювались.

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

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) Розмiр винагороди членiв наглядової ради
є фiксованою сумою.

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): Iншi вимоги вiдсутнi. X

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

Так Ні

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

X

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

X

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

X

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



Інше (запишіть) Новий член наглядової ради самостiйно
ознайомився зi змiстом внутрiшнiх

документiв Товариства

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

так, введено
посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

Загальні
збори

акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції

жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні 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 Так Ні 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

Так 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 Так Так Ні Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган 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): Положенння про корпоративного секретаря
,положення про Генерального директора та

Положення про фонди Товариства.

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 Так Так Так Так

Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення

Так Так Так Так Так

Розмір винагороди посадових осіб
акціонерного товариства

Так Ні Ні Ні Ні

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

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

Так Ні

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Інше (запишіть) Наглядова рада

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) Аудитора будо змiнено за рiшенням
Наглядової ради

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) Перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства в минулому роцi

здiйснював Ревiзор та стороння компанiя.

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) Ревiзор проводив перевiрку з власної
iнiциативи.

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

Так Ні

Випуск акцій X

Випуск депозитарних розписок X

Випуск облігацій X

Кредити банків X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

Інше (запишіть): д/н 

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

Не визначились X

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? Ні

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату
його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство власного кодексу корпоративного управлiння
не створювало. Принципи корпоративного управлiння Товариством дотримуються.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство власного кодексу
корпоративного управлiння не створювало. Принципи корпоративного управлiння Товариством дотримуються.

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



Товариство власного кодексу корпоративного управлiння не створювало. Принципи корпоративного управлiння
Товариством дотримуються.

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Надання страхових послуг.

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.

01071315, Одеська залiзниця, вул.Пантелеймонiвська,19, м.Одеса, 65012-65,6168% статутного капiталу Товариства. Змiн
протягом звiтного перiоду 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.

Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу внутрiшiх правил вiдсутнi.

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 органами державноє влади до Товариства застосовувались: 100,00 грн.- штрафна санкцiя згiдно
Постанови №2210 вiд 25.06.2014р. Нацiональний депозiтарiй України 1700,00 грн.- штрафна санкцiя згiдно Постанови
№364/13-11/13/2 вiд 20.12.13 року Нацкомфiнпослуг;

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або
про відсутність такої системи.

В страховiй компанiї наявна система управлiння ризиками.

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.

Створена служба внутрiшнього аудиту, яка функцiонує згiдно з положенням про службу внутрiшнього аудиту. Фiнансова
звiтнiсть пiдприємства складена у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства, Порядку складання звiтних даних
страховикiв, затвердженого розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд
03.02.2004 року №39 (iз змiнами), та керуючись основними вимогами щодо розкриття iнформацiї за Мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi ("МСФ3"), вимогами нормативно-правових актiв ДКРРФПУ i Методичних рекомендацiй
щодо застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi для страхових компанiй в Українi. Основнi принципи
облiкової полiтики застосовувались послiдовно вiдносно усiх перiодiв, якi наданi у звiтностi.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або про їх відсутність.

Протягом року вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений в статутi установи розмiр не було.

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

Протягом року вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений в статутi установи розмiр не було.

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.

До пов`язаних сторiн в Страховiй компанiї вiдноситься ДП "Одеська залiзниця" та ТОВ "ОТ "Супер-Кентавр".
Пiдприємством було надано послуги оренди структурному пiдроздiлу ДП "Одеська залiзниця" на суму 411,4
тис.грн.,нарахована агентська винагорода за страхування ДП "Одеська залiзниця" на суму 47,0 тис.грн. Отримано послуг
охорони вiд ТОВ "ТО "Супер-Кентавр" на суму 100,7 тис.грн., надано послуг оренди ТОВ "ОТ "Супер-Кентавр" на суму 5,8
тис.грн.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).

Врахованi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, при складаннi
звiтностi та при проведеннi аудиту щодо пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi та надання впевненостi щодо рiчних
звiтних даних.

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)



код ЄДРПОУ 21026423 "АКФ "Грантье" у виглядi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, мiсцезнаходження: 65059
м.Одеса пр-т Адмiральський , 33-А оф.210.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

20 рокiв.

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

20 рокiв.

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

Iнформацiйнi та консультацiйнi послуги.

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

вiдсутнi

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

Протягом останнiх 5 рокiв аудиторськi послуги надавались: СПД Шевченко А.О., ТОВ "Арте аудит", ТОВ АФ "Аналiтик-
Аспект", АКФ "Грантьє" у виглядi ТОВ.

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

Немає даних.

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

В страховiй компанiї створено та дiї механiзм розгляду скарг. В першу чергу здiйснюється розгляд скарги Генеральним
директором, який в подальшому направляє її до виконання уповноваженiй особi.

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

юристконсульт Косоглазенко Олена Леонiдiвна.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду
фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що
надійшли, та кількість задоволених скарг).

Протягом року до страхової компанiї скарг щодо надання фiнансових послуг не надходило.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду
стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Наявнiсть позовiв - 46, Виплачено - 12. На стадiї розгляду -14.



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01 | 01

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"
за ЄДРПОУ 13915014

Територія за КОАТУУ 5110137500

Організаційно-правова
форма
господарювання

за КОПФГ 230

Вид економічної
діяльності

за КВЕД 65.12

Середня кількість
працівників

8

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса 65039 м.Одеса вул.Транспортна, буд.3

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Актив Код рядка
На початок

звітного періоду
На кінець звітного

періоду

На дату переходу
на міжнародні

стандарти
фінансової

звітності

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 175 175 170

первісна вартість 1001 225 225 214

накопичена амортизація 1002 50 50 44

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0

Основні засоби: 1010 12498 12455 12933

первісна вартість 1011 15413 15269 13846

знос 1012 2915 2814 913

Інвестиційна нерухомість: 1015 12315 12292 0

первісна вартість 1016 14427 14427 0

знос 1017 2112 2135 0

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0

первісна вартість 1021 0 0 0

накопичена амортизація 1022 0 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0

Відстрочені податкові активи 1045 51 16 53

Гудвіл 1050 0 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 911 787 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0

Усього за розділом I 1095 25950 25725 25950

II. Оборотні активи



Запаси 1100 122 64 51

Виробничі запаси 1101 122 64 0

Незавершене виробництво 1102 0 0 0

Готова продукція 1103 0 0 0

Товари 1104 0 0 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0 0

Векселі одержані 1120 0 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги

1125 325 297 147

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 0 0 0

з бюджетом 1135 283 156 0

у тому числі з податку на прибуток 1136 262 90 0

з нарахованих доходів 1140 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 106 78 92

Поточні фінансові інвестиції 1160 5168 0 700

Гроші та їх еквіваленти 1165 283 35 3997

Готівка 1166 1 0 0

Рахунки в банках 1167 282 35 3997

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0

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

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0

резервах незароблених премій 1183 0 0 0

інших страхових резервах 1184 0 0 0

Інші оборотні активи 1190 0 0 0

Усього за розділом II 1195 6287 630 4987

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

1200 0 0 0

Баланс 1300 32237 26355 30937

Пасив Код рядка
На початок

звітного періоду
На кінець звітного

періоду

На дату переходу
на міжнародні

стандарти
фінансової

звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 8073 8073 8073

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0

Додатковий капітал 1410 15217 15217 15634

Емісійний дохід 1411 0 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 66 66 66

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 717 1470 136

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

Вилучений капітал 1430 ( 1969 ) ( 2028 ) ( 0 )

Інші резерви 1435 1513 0 0

Усього за розділом I 1495 23617 22798 23909

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0



Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0

Довгострокові забезпечення 1520 22 0 25

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 1681 1507 6649

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0

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

1532 916 1377 0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 765 130 6649

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 1513 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0

Усього за розділом II 1595 1703 1507 6674

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0

Векселі видані 1605 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610 0 0 0

за товари, роботи, послуги 1615 0 0 192

за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 54

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

за розрахунками зі страхування 1625 0 3 29

за розрахунками з оплати праці 1630 2 89 71

за одержаними авансами 1635 0 0 0

за розрахунками з учасниками 1640 392 438 8

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0

за страховою діяльністю 1650 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 0 22 0

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 6523 1498 0

Усього за розділом IІІ 1695 6917 2050 354

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

1700 0 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0

Баланс 1900 32237 26355 30937

Примітки

Керівник Арсонов Вiталiй Вiкторович

Головний бухгалтер Мандрик Надiя Миколаївна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01 | 01

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"
за ЄДРПОУ 13915014

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3851 2867

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 4168

Премії підписані, валова сума 2011 787 0

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 3064 -4168

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 766 ) ( 4086 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )

Валовий:
 прибуток 2090 3085 2949

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -1377 45

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -1377 45

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 11 13

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю

2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 1420 ) ( 2006 )

Витрати на збут 2150 ( 30 ) ( 507 )

Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 76 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю

2181 ( 0 ) ( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182 ( 0 ) ( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток 2190 269 418

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 15

Інші фінансові доходи 2220 89 197

Інші доходи 2240 650 644

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 6 ) ( 0 )

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

Інші витрати 2270 ( 164 ) ( 109 )

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

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 838 1165

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )



Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -55 -180

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток 2350 783 985

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 783 985

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 363 1308

Витрати на оплату праці 2505 622 976

Відрахування на соціальні заходи 2510 211 346

Амортизація 2515 76 0

Інші операційні витрати 2520 944 2692

Разом 2550 2216 5322

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 4953 4953

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 158.08601 198.86937

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки

Керівник Арсонов Вiталiй Вiкторович

Головний бухгалтер Мандрик Надiя Миколаївна
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число)
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Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"
за ЄДРПОУ 13915014

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

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 690 2888

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 0 18

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0

Надходження від повернення авансів 3020 0 8

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 764 752

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 16 42

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 492 ) ( 1427 )

Праці 3105 ( 392 ) ( 829 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 210 ) ( 376 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 264 ) ( 1120 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( -117 ) ( 638 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 148 ) ( 125 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 233 ) ( 357 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )

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

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 4 ) ( 102 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 532 ) ( 2063 )

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

Інші витрачання 3190 ( 29 ) ( 15 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -453 -2224

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 0 0

необоротних активів 3205 2 34

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 0 166

дивідендів 3220 0 15

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 187 0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 ( 0 ) ( 0 )

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )

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 189 215

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 ) ( 0 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах

3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 967 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -967

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -264 -2976

Залишок коштів на початок року 3405 283 3259

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 16 0

Залишок коштів на кінець року 3415 35 283

Примітки

Керівник Арсонов Вiталiй Вiкторович

Головний бухгалтер Мандрик Надiя Миколаївна



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01 | 01

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"
за ЄДРПОУ 13915014

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття Код рядка
За звітний період За аналогічний період попереднього

року

надходження видаток надходження видаток

1 2 3 4 5 6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності
до оподаткування

3500 0 0 0 0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505 0 X 0 X

збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0

збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць

3515 0 0 0 0

збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності та інших негрошових операцій

3520 0 0 0 0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0

Зміна вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю, та дохід (витрати)
від первісного визнання

3522 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів, утримуваних для
продажу та груп вибуття

3523 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524 0 0 0 0

Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів

3526 0 0 0 0

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0

Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів

3552 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) дебіторської
заборгованості за продукцію, товари,
роботи, послуги

3553 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) іншої поточної
дебіторської заборгованості

3554 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх
періодів

3556 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) інших оборотних
активів

3557 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань

3560 0 0 0 0

Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за товари,
роботи, послуги

3561 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562 0 0 0 0



Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх
періодів

3566 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) інших поточних
зобов’язань

3567 0 0 0 0

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0

Чистий рух коштів від операційної
діяльності

3195 0 0 0 0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 0 X 0 X

необоротних активів 3205 0 X 0 X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 0 X 0 X

дивідендів 3220 0 X 0 X

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X

Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X

Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці

3235 0 X 0 X

Інші надходження 3250 0 X 0 X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 X 0 X ( 0 )

необоротних активів 3260 X 0 X 0

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0

Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці

3280 X 0 X 0

Інші платежі 3290 X 0 X 0

Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності

3295 0 0 0 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300 0 X 0 X

Отримання позик 3305 0 X 0 X

Надходження від продажу частки в
дочірньому підприємстві

3310 0 X 0 X

Інші надходження 3340 0 X 0 X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 X 0 X 0

Погашення позик 3350 X 0 X 0

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0

Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди

3365 X 0 X 0

Витрачання на придбання частки в
дочірньому підприємстві

3370 X 0 X 0

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах

3375 X 0 X 0

Інші платежі 3390 X 0 X 0

Чистий рух коштів від фінансової
діяльності

3395 0 0 0 0



Чистий рух грошових коштів за звітний
період

3400 0 0 0 0

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X

Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів

3410 0 0 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер



КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01 | 01

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"
за ЄДРПОУ 13915014

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

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 8073 0 15217 66 717 0 -1969 22104

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення
помилок

4010 0 0 0 0 -29 0 0 -29

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований
залишок на
початок року

4095 8073 0 15217 66 688 0 -1969 22075

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100 0 0 0 0 782 0 0 782

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
(дивіденди)

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 0 0 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
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 -59 -59

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

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 0 782 0 -59 723

Залишок на
кінець року

4300 8073 0 15217 66 1470 0 -2028 22798

Примітки

Керівник Арсонов Вiталiй Вiкторович

Головний бухгалтер Мандрик Надiя Миколаївна



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

Текст приміток

Примiтки до фiнансової звiтностi ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» за 2014рiк
Примiтка 1. Концептуальна основа складання звiтностi.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi ПрАТ «СК «ТАСТ -ГАРАНТIЯ» за рiк, що закiнчився 31.12.2014 р., є
бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, допущеннях, прийнятi управлiнським персоналом щодо
стандартiв та iнтерпретацiї, якi як очiкується, наберуть чинностi, i полiтики, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату
пiдготовки управлiнським персоналом пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на 31.12.2014 р., а також
обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та складу статей фiнансових звiтiв згiдно МСБО.
Примiтка 2. Загальна iнформацiя
Загальна iнформацiя про дiяльнiсть
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» (мiсцезнаходження: вул. Транспортна, будинок
3, мiсто Одеса, 65039, ЄДРПОУ 13915014) є правонаступником Транспортного акцiонерного страхового товариства
«Транспортне акцiонерне страхове пiдприємство «ГАРАНТIЯ» (далi ТАСТ «ТАСП-ГАРАНТIЯ»). ТАСТ «ТАСТ-ГАРАНТIЯ»
було засновано 31.03.1992 року (протокол № 1 вiд 11.01.1992 року).
Iсторiя ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» така.
У 1992 роцi Засновниками на основi об’єднання внескiв були:
• Одеська залiзниця;
• Одеське орендне пiдприємство науково-технiчної i економiчної iнформацiї (ОЦНТI);
• Виробничо-госпрозрахункова фiрма «Одесзовнiшсервiс Торгово-промислової Палати України;
• Одеський обласний центр координацiї будiвництва i експлуатацiї автомобiльних шляхiв та об’єктiв зв’язку.
Рiшенням Виконавчого комiтету Приморської районної Ради народних депутатiв вiд 31.03.1992 року № 497 Транспортне
акцiонерне страхове товариство «Транспортне акцiонерне страхове пiдприємство «ГАРАНТIЯ» було зареєстровано. 
Рiшенням Виконавчого комiтету Приморської районної Ради народних депутатiв вiд 03.12.1992 року № 1869 Транспортне
акцiонерне страхове товариство «Транспортне акцiонерне страхове пiдприємство «ГАРАНТIЯ» було перереєстровано. 
Рiшенням Зборiв Учасникiв (протокол № 25 вiд 21.10.1996 року) до складу Засновникiв акцiонерного товариства були
включенi фiзичнi особи i назва Транспортного акцiонерного страхового товариства «Транспортне акцiонерне страхове
пiдприємство «ГАРАНТIЯ» було змiнено на Закрите акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ТАСТ-ГАРАНТIЯ».
05.11.1998 Приморською районною адмiнiстрацiєю Одеського мiськвиконкому була проведена перереєстрацiя
Товариства i отримано Свiдоцтво, зроблена запис у журналi облiку реєстрацiйних справ за № Р04056931Ю0010206.
Виконавчим комiтетом Одеської мiської ради було видане нове Свiдоцтво (серiя А00 № 250969) i у журналi облiку
реєстрацiйних справ зроблена запис за №1 556 120 0000 001092.
Вiдповiдно закону України вiд 17.09.2008 року № 514-VI «Про акцiонернi товариства» i Загальних зборiв акцiонерiв
(протокол вiд 25.09.2010 року) було змiнене тип товариства з Закритого на Приватне и отримане Свiдоцтво про
державну реєстрацiю вiд 18.10.2010 року № 319112 серiї А00. Станом на 31.12.2013 року Засновниками ПрАТ «СК
«ТАСТ-ГАРАНТIЯ» є Одеська залiзниця (65,6168% Статного капiталу Товариства) i фiзичнi особи у кiлькостi 34 особи. 
Товариство є юридичною особою, керується у своїй роботi чинним законодавством України, має свою печатку,
розрахунковi рахунки, код ЄДРПОУ.
Предметом безпосередньої дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов’язана з
формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням, а також наданням послуг для iнших страховикiв на
пiдставi укладених Угод про спiльну дiяльнiсть та здiйснювання будь-яких операцiй для задоволення особистих
господарських потреб.
Метою дiяльностi з’являється вдосконалення i розвиток страхових послуг; посилення страхового захисту здоров’я
громадян, майнових iнтересiв юридичних i фiзичних осiб; вiдповiдне отримання прибутку i задоволення на пiдставi
отриманого прибутку соцiально-економiчних i матерiальних iнтересiв акцiонерiв Товариства.
Види дiяльностi за КВЕД є:
65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя.
65.20 - Перестрахування.
ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» має 15 Лiцензiй виданих Державної комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України. Нацкомфiнпослуг 22.05.2014 року було застосовано до Товариства захiд впливу у виглядi розпорядження
№1536 про тимчасове зупинення (обмеження) дiї лiцензiй на право здiйснення дiяльностi з надання фiнансових послуг
Приватному акцiонерному товариству «Страхова компанiя «ТАССТ-Гарантiя» за порушення законiв та iнших нормативно-
правових актiв, що регулюють дiяльнiсть з надання фiнансових послуг.
Органами корпоративного управлiння є: Загальнi збори i Генеральний директор.
Органами контролю є: Наглядова рада, Ревiзор.
Членство в професiйних органiзацiях та установах: Страхова компанiя була Асоцiйованим членом Моторного
транспортного страхового бюро України (свiдоцтво № 0323 вiд 14.12.1994 року). Згiдно повiдомлення Моторного
(транспортного) страхового бюро України №6/3-05-17916 вiд 09.07.2013р. ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» втратив статус
асоцiйованого члена МТСБУ у зв’язку iз заборгованiстю понад два мiсяцi до фондiв МТСБУ
Кiлькiсть працiвникiв: станом на 31 грудня 2014 року - 8 осiб
Примiтка 3.



Датою затвердження фiнансової звiтностi є дата проведення загальних зборiв засновникiв, а саме 16 квiтня 2015 року.

Продовження тексту приміток

Примiтка 4. Облiкова полiтика 
Примiтка 4.1. Основна дiяльнiсть пiдприємства
У своїй дiяльностi Пiдприємство керується чинним законодавством України, у тому числi Законами України «Про
господарськi товариства», «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», «Про страхування», «Про
фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг» Податковим кодексом України, нормативно-
правовими актами Нацiональної Комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг ( далi
Нацкомфiнпослуг), внутрiшнiми регламентуючими документами, якi визначають порядок здiйснення пiдприємством
господарських операцiй.
До системи Страхової компанiї на кiнець звiтного року входять Головний офiс, який знаходиться за адресою: Україна,
65039, у м. Одесi, вул. Транспортна, буд. 3 
Примiтка 4.2. Основи облiкової полiтики та складання звiтностi 
Основи пiдготовки iнформацiї.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства, Порядку складання
звiтних даних страховикiв, затвердженого розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України вiд 03.02.2004 року № 39 (iз змiнами),та керуючись основними вимогами щодо розкриття iнформацiї за
Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi («МСФЗ») з, вимогами нормативно-правових актiв ДКРРФПУ и
Методичних рекомендацiї щодо застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi для страхових компанiй в
Українi.
Основнi принципи облiкової полiтики, якi були використанi у процесi пiдготовки та при складаннi цiєї фiнансової звiтностi,
припущення та судження керiвництва Страхової компанiї наведенi далi.
Основнi принципи облiкової полiтики застосовувались послiдовно вiдносно усiх перiодiв, якi наданi у звiтностi.
Функцiональна валюта. Функцiональною валютою цiєї фiнансової звiтностi Страхової компанiї є нацiональна валюта
України – українська гривня (грн.). Фiнансова звiтнiсть складена ПрАТ «СК «ТАСТ -ГАРАНТIЯ» у тисячах гривень. 
Принципи облiкової полiтики. 
Iнформацiя, що наведена у фiнансовiй звiтностi, повинна вiдповiдати основним якiсним характеристикам та принципам
бухгалтерського облiку, повинна бути зрозумiлою, доречною, достовiрною i зiставною (порiвняною). 
Зрозумiлiсть - iнформацiя, що подається у фiнансових звiтах, вважається зрозумiлою, якщо вона є вичерпною для
користувачiв, якi мають вiдповiднi знання з бiзнесу, економiчної дiяльностi та бухгалтерського облiку. 
Доречнiсть iнформацiї, яка впливає на прийняття економiчних рiшень користувачiв, дає змогу оцiнити ними подiї чи
скоригувати їх оцiнки, зробленi в минулому. 
Достовiрнiсть - iнформацiя є достовiрною, коли вона вiльна вiд суттєвих помилок, упередженостi та вiдображає дiйсний
стан справ. 
Зiставнiсть iнформацiї, тобто можливiсть порiвнювати фiнансовi звiти за рiзнi перiоди для того, щоб визначати тенденцiї
змiн у фiнансовому станi та результатах дiяльностi страхової компанiї. Передумовою зiставностi є наведення вiдповiдної
iнформацiї попереднього перiоду та розкриття iнформацiї про облiкову полiтику i її змiни. 
Повне висвiтлення - всi господарськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь-яких
виняткiв, фiнансова звiтнiсть мiстить iнформацiю про фактичнi та можливi результати операцiй Страхової компанiї, яка
може впливати на прийняття вiдповiдних рiшень. 
Нейтральнiсть - iнформацiя, вiдображена у звiтностi Страхової компанiї має бути нейтральною, тобто вiльною вiд
упередженостi. 
Правдивiсть подання iнформацiї - це реальне вiдображення операцiй та iнших подiй, результатом яких є змiна активiв,
зобов'язань або капiталу банку на дату звiтностi. 
Окреме вiдображення активiв та зобов’язань – всi рахунки, за якими вiдображаються активи та зобов’язання,
оцiнюються окремо i вiдображаються у розгорнутому виглядi. Усi рахунки у фiнансових звiтах є активними чи пасивними,
за виключенням транзитних чи технiчних рахункiв. 
Автономнiсть – активи та зобов’язання Страхової компанiї вiдокремленi вiд активiв та зобов’язань власникiв цiєї
Страхової компанiї та iнших компанiй, у зв’язку з цим особисте майно та зобов’язання власникiв не вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi Страхової компанiї. 
Обачливiсть – метод оцiнки, вiдповiдно до якого активи (доходи) не були завищенi, а зобов’язання (витрати) – не
заниженi. 
Прийнятнiсть вхiдного балансу – залишки за балансовими та позабалансовими рахунками на початок поточного звiтного
перiоду вiдповiдають залишкам на кiнець попереднього звiтного перiоду. 
Превалювання сутностi над формою – операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi вiдповiдно до їх сутi та
економiчного змiсту, а не за юридичною формою. 
Вiдкритiсть та зрозумiлiсть – фiнансовi звiти мають бути якiсними, деталiзованими, вивiреними та зрозумiлими для
користувачiв, уникаючи багатозначностi та правдиво вiдображаючи операцiї Страхової компанiї. 
Суттєвiсть – у фiнансових звiтах вiдображається уся iстотна iнформацiя, корисна для прийняття рiшень керiвництвом
Страхової компанiї чи iнвесторами. 
Конфiденцiйнiсть – iнформацiя, вiдображена у звiтностi Страхової компанiї, не повинна негативно впливати на її
iнтереси, але має представляти весь обсяг iнформацiї, що вимагається чинним законодавством. 
Основнi поняття для оцiнки. Як наведено нижче, фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю,



первiсною вартiстю або амортизованою вартiстю, в залежностi вiд їх класифiкацiї. 
Справедлива вартiсть - сума, за якою може бути здiйснений обмiн активу або оплата зобов'язання в результатi операцiї
мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами. 
При облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку необхiдно було б сплатити
для придбання таких активiв у поточний час, а зобов'язання - за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення
розрахунку у поточний час. Справедлива вартiсть представляє собою поточну вартiсть попиту та пропозицiї на
активному ринку. 
Для визначення справедливої вартостi деяких фiнансових iнструментiв, за якими вiдсутня iнформацiя щодо ринкових цiн
з зовнiшнiх джерел, Страховою компанiєю використовуються такi методи оцiнки, як модель дисконтування грошових
потокiв – модель основана на даних про останнi угоди, якi укладенi мiж непов’язаними сторонами та аналiз фiнансової
iнформацiї про об’єкти iнвестування. Застосування методик оцiнок може вимагати припущень, непiдкрiплених ринковими
даними за iнформацiєю спостережень. В цiй фiнансовiй звiтностi iнформацiя розкривається, якщо змiна припущень на
альтернативнi варiанти призвело б до значних змiн у прибутку, доходi, загальнiй сумi активiв або зобов’язань. 
Фiнансовий iнструмент - контракт, який одночасно приводить до виникнення (збiльшення) фiнансового активу у однiєї
сторони за контрактом i фiнансового зобов'язання або iнструмента власного капiталу в iншої. 
Метод ефективної ставки вiдсотка - метод обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового активу або фiнансового
зобов'язання (або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов'язань) та розподiлу доходiв у виглядi процентiв чи
витрат на виплату процентiв протягом вiдповiдного перiоду часу.
Ефективна ставка вiдсотка - ставка, яка точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх грошових платежiв або надходжень
упродовж очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструменту до чистої балансової вартостi (амортизованої собiвартостi)
цього iнструменту. Премiя або дисконт за iнструментом з плаваючою ставкою вiдображає вiдсотки, нарахованi на
iнструмент , з часу сплати останнiх вiдсоткiв (або змiни у ринкових ставках з часу переоцiнки плаваючої ставки до
ринкових ставок). Ефективна ставка вiдсотка використовується при дисконтуваннi грошових потокiв за iнструментами з
плаваючою ставкою до наступної дати змiни вiдсотка, за виключенням премiї або дисконту, якi вiдображають кредитний
спред вище плаваючої ставки, встановленої в iнструментi, або iнших змiнних, якi не переоцiнюються до ринкових ставок.
Такi премiї або дисконти амортизуються протягом очiкуваного строку iнструмента. Розрахунок поточної вартостi включає
всi збори , сплаченi або отриманi сторонами контракту, якi складають невiд’ємну частину ефективної процентної ставки.
Iсторична (фактична) собiвартiсть – активи i пасиви облiковуються приорiтетно за вартiстю їх придбання чи виникнення. 
Первiсна вартiсть – сума грошових коштiв або їх еквiвалентiв, або справедлива вартiсть iншої винагороди, яка надається
для придбання активу на дату купiвлi, яка включає витрати на проведення операцiї. Оцiнка по первiснiй вартостi
застосовується до iнвестицiї у дольовi iнструменти, щодо яких вiдсутнi ринкова цiна та вона не може бути визначена
достовiрно, а також похiднi фiнансовi iнструменти, якi пов’язанi з такими дольовими iнструментами, та розрахунки за
якими повиннi здiйснюватися шляхом поставки таких дольових iнструментiв, якi не мають котирування на ринку. Також
оцiнка за первiсною вартiстю застосовується до основних засобiв та нематерiальних активiв. 
Амортизована собiвартiсть - це вартiсть, за якою оцiнюються актив, зобов'язання та яка складається iз собiвартостi
придбання, зменшеної на суму погашення основної суми боргу, збiльшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизацiї
будь-якої рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки
вiдсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслiдок зменшення корисностi. 
Балансова вартiсть - це вартiсть, за якою актив, зобов'язання та власний капiтал вiдображаються в балансi.
Активи перестрахування - це ЧИСТI контрактнi права цедентазгiдно з договором перестрахування.
Власник полiса - Сторона, яка має право на компенсацiю згiдно з контрактом, якщо вiдбувається страховий випадок.
Гарантований елемент – це зобов’язання сплатити гарантованi виплати, що е контракту, який мiстить умову дискрецiйної
участi.
Гарантованi виплати - це платежi чи iншi виплати, на якi конкретний страхового полiса або iнвестор має безумовне прав:
не поширюється контрактна умова дискрецiйне емiтента.
Договiр перестрахування – це страховий контракт, наданий одним страховником (перестрахувальником) для компенсацiї
страховиковi (цедентовi)збиткiв за одним або к контрактами, укладеними цедентом.
Контракт фiнансової гарантiї – це Контракт, який вимагає вiд емiтента здiйснити виплати платежi з метою
вiдшкодування власниковi полiсу понесеного внаслiдок того, що певний дебiтор не виконав платiж, що мав бути
сплачений згiдно з початковим змiненими умовами боргового iнструменту.
Компонент депозиту - це компонент контракту, який не облiковується як похiдний iнструмент за МСБО 39 i до нього
застосувався б МСБ якби вiн був окремим iнструментом.
Контракт прямого страхування – це страховий контракт, який не є договором перестрахування.
Перевiрка адекватностi зобов’язань - це оцiнка того, чи треба збiльшити балансову вартiсть страхового зобов’язання
(або балансову вартiсть вiдповiдних вiдстрочених витрат на придбання, або зменшити вiдповiднi нематерiальнi активи)
на основi огляду майбутнiх грошових потокiв.
Перестрахувальник – це сторона, яка має зобов’язання згiдно з договору перестрахування надати компенсацiю
цедентовi, яке вiдбудеться страховий випадок.
Страхове зобов’язання - це чистi контрактнi зобов’язання страховика згiдно з страховим контрактом. 
Страховий актив – це чистi контрактнi права страхувальника за страховим контрактом.
Страховий випадок – це невизначена майбутня подiя, яка охоплена страховим контрактом i створює страховий ризик.
Страховий контракт – це контракт, згiдно з яким одна сторона (страховик) приймає значний страховий ризик iншої
сторони(власника страхового полiса), погодившись надати компенсацiю власниковi страхового полiса, якщо визначена
непевна майбутня подiя (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового полiса.
Невизначенiсть (або ризик) лежить в основi страхового контракту. 



Отже, момент початку дiї страхового контракту є невизначенiсть, як мiнiмум, однiєї з таких позицiй: а) чи вiдбудеться
страховий випадок; б)коли вiн вiдбудеться; в) скiльки страховик повинен буде сплатити, якщо вiн вiдбудеться
Страховий ризик – це ризик iнший, нiж фiнансовий ризик, переданий власником страхового полiса емiтентовi.
Визначення страхового ризику посилається на ризик, який страховик прийме вiд власника страхового полiса. 
Iншими словами, страховий ризик - це ризик який iснує вiд початку та передається вiд власника страхового полк.
страховиковi. Отже, новий ризик, створений контрактом, не є страховим ризиком. Визначення страхового ризику
посилається на несприятливий вплив для власника страхового полiса. 
Ризик дострокового припинення або розiрвання контракту (тобто ризик того, що контрагент анулює контракт ранiше або
пiзнiше, нiж очiкував емiтент, установлюючи цiну контракту) не є страховим ризиком, оскiльки виплата контрагентовi не
залежить вiд невизначеної майбутньої подiї, яка несприятливо впливає на контрагента. Так само ризик витрат (тобто
ризик неочiкуваного зростання адмiнiстративних витрат, пов’язаних з обслуговуванням договору, а не з витратами,
спричиненими страховим випадком) не є страховим ризиком, оскiльки неочiкуване зростання витрат не впливає на
контрагента несприятливим чином.
Страховик – це сторона, яка зобов’язана за страховим контрактом надати компенсацiю власниковi страхового полiса,
якщо вiдбудеться страховий випадок.
Умова дискрецiйної участi – це Контрактне право одержувати, на додаток до гарантованих виплат, додатковi виплати:
а) якi, ймовiрно, становитимуть значну частину всiх контрактних виплат;
б)рiшення про суму або визначення часу яких за контрактом належить емiтентовi;
в)за умовами контракту вони ґрунтуються на:
- результатах операцiй за визначеним пулом контрактiв або за контрактом визначеного типу; 
- реалiзованих або нереалiзованих доходах вiд iнвестицiй за визначеним пулом активiв, утримуваних емiтентом; або -
прибутку чи збитку пiдприємства, фонду або iншого суб’єкта господарювання, якi є емiтентом контракту.
Фiнансовий ризик - це Ризик можливої майбутньої змiни однiєї або кiлькох визначених ставок вiдсотка, цiни на фiнансовi
iнструменти, цiни на споживчi товари, валютного курсу, iндексу цiн чи ставок, показника кредитного рейтингу чи iндексу
кредитоспроможностi або iншої змiнної величини, за умови, що у випадку не фiнансової змiнної величини, ця змiнна не є
характерною для сторони контракту. Ризик змiн у справедливiй вартостi не фiнансового активу не є фiнансовий
ризиком, якщо справедлива вартiсть вiдображає не лише змiни в ринкових цiнах цих активiв (фiнансова змiнна), а й стан
конкретного не фiнансового активи утримуваного стороною за контрактом (не фiнансова змiнна)
Цедент – це власник страхового полiса згiдно з договором перестрахування.
Припинення визнання - це виключення ранiше визнаного активу або зобов'язання з балансу Страхової компанiї. 
Актив (зобов'язання) класифiкується як короткостроковий, якщо планується його реалiзацiя (погашення), або якщо
планується його продаж або використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi активи (зобов'язання)
класифiкуються як довгостроковi. Фiнансовi iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку їх корисного
використання
Примiтка 4.3. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв
Первiсне визнання. Страхова компанiя визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, тодi i тiльки тодi
коли стає стороною контрактних положень щодо iнструмента. 
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Усi похiднi фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються та вiдображаються в
бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю. Витрати на операцiї визнаються за рахунками витрат пiд час їх
первiсного визнання. Витрати на операцiї не включають дисконт або премiю за форвардними та опцiонними
контрактами. 
Всi iншi фiнансовi iнструменти оцiнюються ти вiдображаються за справедливою вартiстю включаючи витрати на
проведення операцiї. Найлiпшим пiдтвердженням справедливої вартостi при первiсному визнаннi є цiна операцiї.
Прибуток або збиток пiд час первiсного визнання враховується тiльки у тому випадку, якщо є рiзниця мiж справедливою
вартiстю та цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити iснуючi поточнi ринковi операцiї з такими самими iнструментами або
методики оцiнки, для яких використовується вiдкрита ринкова iнформацiя. Всi операцiї придбання або продажу
фiнансових активiв, якi передбачають поставку протягом термiну, визначеного законодавством або традицiями ринку
(угоди «звичайної» купiвлi-продажу) визнаються у дату здiйснення операцiї , тобто дату, коли Страхова компанiя
зобов’язується здiйснити поставку фiнансового активу.
Всi iншi операцiї купiвлi-продажу визнаються на дату розрахунку, при цьому змiна справедливої вартостi прийняття
зобов’язань у перiод мiж датою операцiї та датою розрахунку не визнається у вiдношеннi активiв, якi облiковуються за
собiвартiстю або амортизованою собiвартiстю. Рiзниця визнається у Звiтi про фiнансовi результати для торгових цiнних
паперiв, похiдних фiнансових iнструментiв та iнших фiнансових активiв за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться
на фiнансовий результат, i вiдображається в бухгалтерському облiку за рахунками доходiв або витрат. У випадку
активiв, якi класифiкуються для продажу, визнаються у капiталi, в тому числi для цiнних паперiв у портфелi на продаж. 
Страхова компанiя оцiнює розмiщенi вклади (депозити) пiд час первiсного визнання за справедливою вартiстю,
уключаючи витрати на операцiю, i вiдображає в бухгалтерському облiку вiдповiдно як актив. 
Страхова компанiя визнає в бухгалтерському облiку прибуток або збиток на суму рiзницi мiж справедливою вартiстю
фiнансового активу або фiнансового зобов'язання та вартiстю договору в кореспонденцiї з рахунками премiї (дисконту),
якщо пiд час первiсного визнання вiн визначає вартiсть фiнансового активу або фiнансового зобов'язання за
процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова. 
Примiтка 4.4. Страховi контракти
Контракт є страховим контрактом, тiльки якщо вiн передає значний страховий ризик. 
Страховий ризик є значним, якщо i тiльки якщо страховий випадок може змусити страховика здiйснити значнi додатковi
виплати за будь-яким сценарiєм, за винятком сценарiїв, яким бракує комерцiйної сутностi (тобто, якi не мають жодного



очевидного впливу на операцiю в економiчному контекстi). Якщо значнi додатковi виплати пiдлягали б здiйсненню за
сценарiєм, який має комерцiйну сутнiсть, умова, наведена в попередньому параграфi, може виконуватися, навiть якщо
страховий випадок є надзвичайно маловiрогiдним або навiть якщо очiкувана (тобто, зважена з урахуванням ймовiрностi)
теперiшня вартiсть можливих грошових потокiв є лише невеликою часткою очiкуваної теперiшньої вартостi всiх
залишкових контрактних грошових потокiв. Страхова компанiя визначає мiнiмальне числове значення значного
страхового ризику: виплата страхового вiдшкодування пiсля настання страхового випадку, яка принаймнi на 10%
перевищує суму виплат в разi ненастання страхового випадку, але першочергове значення в будь-якому разi має аналiз
сутностi операцiї.
Додатковi виплати, описанi вище, стосуються сум, якi перевищують суми, що пiдлягали б сплатi, якби жодного страхового
випадку не вiдбулося (за винятком сценарiїв, яким бракує комерцiйної сутностi). Такi додатковi суми включають витрати,
пов’язанi з врегулюванням та оцiнкою страхових виплат, але не стосуються:
- втрати можливостi стягувати з власника страхового полiсу винагороду за майбутнi послуги. 
- вiдмови вiд стягнення в разi смертi зборiв, якi вимагалися б при анулюваннi контракту чи його достроковому припиненнi
- платежу, залежного вiд подiї, яка не наражає власника контракту на значний збиток.
- ймовiрних вiдшкодувань за перестрахуванням.
Страхова компанiя оцiнює значимiсть страхового ризику за кожним окремим контрактом, а не шляхом посилання на
суттєвiсть для фiнансових звiтiв. З цiєю метою контракти, одночасно укладенi з одним контрагентом (або контракти, якi
iншим чином є взаємозалежними), складають єдиний контракт. Таким чином, страховий ризик може бути значним, навiть
якщо ймовiрнiсть суттєвих збиткiв для всього портфелю контрактiв є мiнiмальною. 
У Страхової компанiї межах деяких страхових контрактiв страховим випадком є виявлення збитку протягом термiну дiї
договору, навiть якщо збиток виникає внаслiдок подiї, - вiдбулася до початку термiну дiї договору. В межах iнших
страхових контрактiв страховий випадок - це подiя, яка вiдбувається протягом термiну дiї контрактiв навiть якщо збиток
унаслiдок цiєї подiї виявляється пiсля закiнчення термiну контракту. Деякi страховi контракти охоплюють подiї, якi вже
вiдбулися, але фiнансовi наслiдки яких залишаються невизначеними. 
Змiни рiвня страхового ризику.
Деякi страховi контракти не передають емiтенту жодного страхового ризику при їх укладаннi, хоча вони передають
страховий ризик згодом. Проте, якщо в контрактi вказуються ставки ануїтету (чи база для розрахунку ставок ануїтету),
цей контракт передає емiтенту страховий ризик при його укладаннi. Контракт, який вiдповiдає визначенню страхового
контракту, залишається страховим контрактом до тих пiр, поки не припиняться права та зобов’язання за ним, або поки не
закiнчиться строк їхньої дiї.
Вiдокремлення депозитних компонентiв
Деякi страховi контракти мiстять як компонент страхування, так i депозитний компонент.
Страхова компанiя не роздiляє депозитнi компоненти т.я. навiть якщо депозитний компонент можна оцiнить окремо, але
облiковi полiтики вимагають визнання всiх зобов’язань та прав, якi походять вiд депозитного компоненту, незалежно вiд
бази оцiнки таких прав та зобов’язань крiм того та в бiльшостi контрактiв страховик не може оцiнити депозитний;
Короткостроковi страховi договори (страховi контракти). Аквiзицiйнi витрати за короткостроковими страховими
контрактами, що пiдлягають капiталiзацiї, включають витрати, якi виникають внаслiдок придбання нових страхових
контрактiв або поновлення iснуючих страхових контрактiв, укладених протягом звiтного перiоду, та визнаються як актив
ВАВ у момент їх виникнення. Так само, як i валовi премiї пiдписанi, такi витрати спочатку оцiнюються за загальною
сумою, що пiдлягає сплатi за весь строк дiї контракту, незалежно вiд фактичної структури платежiв: всi вiдомi майбутнi
платежi одразу облiковуються у загальнiй сукупнiй сумi як ВАВ. Комiсiйнi за премiї, якi отриманi страховими агентами,
але якi ще не переданi страховику, оцiнюються на пiдставi розрахункових показникiв операцiй страхування або
статистики минулих перiодiв та включаються до складу ВАВ. Оцiночнi ВАВ пiдлягають перегляду з урахуванням
поточних даних пiсля того, як цi данi отриманi.
У подальшому ВАВ амортизуються та вiдносяться на витрати пропорцiйно заробленим премiям, тобто, як правило,
рiвномiрно протягом строку дiї контракту. Якщо аквiзицiйнi витрати за короткостроковими страховими контрактами
визначаються як процентне спiввiдношення понесених витрат до страхових премiй за укладеними або поновленими
контрактами за окремий перiод, отриманий показник процентного спiввiдношення та використаний перiод
застосовуються до вiдповiдного резерву незароблених премiй протягом строку дiї контрактiв для розрахунку ВАВ. 
Довгостроковi страховi договори (страховi контракти) та iнвестицiйнi контракти з умовою дискрецiйної участi. у компанiї
вiдсутнi .
Облiковою полiтикою Страхової компанiї не застосовувалися тести на обiсцiнювання договорiв перестрахування та
договорiв страхування , т.я. усi договори перестрахування та страхування заключнi на термiн менш нiж на 1 рiк( згiдно
вимог МСФЗ 4 и МСФЗ 39) , також компанiй не примiнилась капiталiзацiя ( у виглядi нематерiальних активiв) прав на
майбутнi суми винагородження за управлiнням iнвестицiями в зв’язку з їх вiдсутнiстю-
iнформацiя,щоподаєтьсяуфiнансовихзвiтах,вважаєтьсязрозумiлою,якщовонає
вичерпноюдлякористувачiв,якiмаютьвiдповiднiзнаннязбiзнесу,економiчноїдiяльностiта бухгалтерського облiку. 
Примiтка 4.5. Цiннi папери в портфелi компанiї на продаж 
Цiннi папери в портфелi компанiй на продаж облiковуються: за справедливою вартiстю та за собiвартiстю. 
Цiннi папери, що придбанi компанiй i оцiнюються за собiвартiстю: 
? акцiй та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком у портфелi компанiй на продаж, справедливу вартiсть яких
неможливо достовiрно визначити; 
Придбанi цiннi папери первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю, до
якої додаються витрати на операцiї з придбання таких цiнних паперiв. 
Витрати на операцiї - комiсiйнi винагороди, податки та збори (обов'язковi платежi), якi безпосередньо пов'язанi з



операцiями з придбання, емiсiї або продажу цiнних паперiв та iнвестицiй, не оформлених цiнними паперами, i яких не
було б, якби операцiя з придбання, емiсiї або продажу не здiйснювалася. 
Доходи у виглядi дивiдендiв вiд цiнних паперiв у портфелi компанiй на продаж ТАСТ (далi Страхова компанiя або
Компанiя) у 2013 та 2014 роцi не отримувало.
Примiтка 4.6. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на балансi ТАСТ не рахуються.

Примiтка 4.7. Iнвестицiйна нерухомiсть 
Страхова компанiя визнає iнвестицiйною нерухомiстю об’єкти, що вiдповiдають наступним критерiям: 
- землю,щовтримуєтьсязметоюотриманнявигодвiдзростанняїївартостiвдовгостроковiй перспективi, а не вiд реалiзацiї в
короткостроковiй перспективi в процесi дiяльностi;
- землю, подальше використання якої на цей час компанiєю не визначено;
- будiвлi (частка будiвлi),власнiабоотриманiзадоговоромпрофiнансовийлiзинг(оренду),щонадаютьсяв
лiзинг(оренду)заоднимабокiлькомадоговорамипрооперативнийлiзинг(оренду).Об’єкт визнається Страховою компанiєю
iнвестицiйною нерухомiстю, якщо площа, що надана в лiзинг (оренду), дорiвнює або перевищує 25 вiдсоткiв вiд загальної
площi будiвлi; 
- будiвлi,щонезайнятiнацейчастапризначенiдлянаданнявлiзинг(оренду)заоднимабо кiлькома договорами про
оперативний лiзинг (оренду). 
На балансi Страхової компанiї справедлива вартiсть iнвестицiйна нерухомiсть складає 12292,0 тис. грн. 
Примiтка 4.8. Основнi засоби 
До складу основних засобiв Страхова компанiя вiдносить основнi засоби, вартiсть придбання яких перевищує 2500
гривень та термiн використання складає понад 1 року,У разi якщо вартiсть матерiального активу нижче порогу суттєвостi
(Страховою компанiєю встановило порiг суттєвостi в розмiрi 2 500,00 гривень), то такi активи пiдлягають списанню на
витрати звiтного перiоду.
Придбанi основнi засоби первiсно оцiнюються i вiдображаються Страховою компанiєю в бухгалтерському облiку за
первiсноювартiстю(всумупридбанихосновнихзасобiввключаєтьсяцiнапридбання,держмито,
митнийзбiр,витратинадоставкутарозвантаження,витратинаустановкутаiншiвитрати,що безпосередньо пов’язанi з цiєю
операцiєю). 
Пiсля первiсного визнання об’єкта основних засобiв, як активу, їх подальший облiк здiйснюється за первiсною вартiстю
(собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi всiх груп, з
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Групи «Будинки, споруди та
передавальнi пристрої» облiковуються за переоцiненою вартiстю (справедливою вартiстю) 
Адмiнiстративнi та iншi витрати, якi не належать безпосередньо до витрат на придбання або доведення об'єкта до
робочого стану, не включаються до його первiсної вартостi.
Строк корисного використання основних засобiв встановлюється компанiєю в залежностi вiд очiкуваного перiоду часу,
протягом якого основнi засоби будуть використовуватися.
ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» у 2014 роцi застосовував наступнi строки корисного використання основних засобiв за
такими групами:
-будинки, споруди та передавальнi пристрої (системи: сигналiзацiї, пожежегасiння, охорони)- вiд 10 рокiв до 50 рокiв;
- машини та обладнання - вiд 3 рокiв до 10 рокiв;
-iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – вiд 2 рокiв до 10 рокiв;
- iншi основнi засоби – вiд 3 рокiв до 10 рокiв;
При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовується прямолiнiйний метод. 
Нарахування амортизацiї починається з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому об’єкт передано в
експлуатацiю i закiнчується з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об’єкту. Норми амортизацiї
розрахованi, виходячи зi строку корисного використання основних засобiв. Норми та строки корисного використання
основних засобiв переглядаються наприкiнцi кожного фiнансового року та затверджуються Генеральний директор 
Основнi засоби КОМПАНIЇ представленi наступними класами:
машини та обладнання;
Будинки, споруди та передавальнi пристрої
транспортнi засоби;
iнструменти, прилади та iнвентар.
Припинення визнання основних засобiв. Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих
випадках, коли подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Доходи або витрати, що
виникають у зв'язку з вибуттям об'єкта основних засобiв, визначаються як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд
вибуття, якщо такi є, i балансовою вартiстю об'єкта.
Примiтка 4.9. Нематерiальнi активи 
Придбанi нематерiальнi активи зараховуються Страховою компанiєю на баланс за первiсною вартiстю, яка складається
iзфактичнихвитратнапридбанняiдоведенняїхдостану,придатногодлявикористанняза призначенням. 
При нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод. 
Строк корисного використання нематерiальних активiв встановлюється Страховою компанiєю в залежностi вiд
очiкуваного перiоду часу, протягом якого вони будуть використовуватися.
Компанiй у 2014 роцi застосовувалися норми корисного використання нематерiальних активiв за такими групами:
- програмне забезпечення - вiд 3 мiсяцiв до10 рокiв; норма амортизацiї 100 %;
- iншi нематерiальнi активи - вiд 1 рокiв до 10 рокiв; норма амортизацiї вiд 100 % до 50 %.



Нарахування амортизацiї починається з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому нематерiальнi активи
передано в експлуатацiю i закiнчується з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об’єкта. 
У 2014 року Страховою компанiєю не змiнювався метод амортизацiї нематерiальних активiв. 
Нарахування амортизацiї проводиться щомiсячно за нормами, розрахованими виходячи iз строкiв корисного
використання. Норми амортизацiї та строки корисного використання нематерiальних активiв переглядаються наприкiнцi
кожного фiнансового року та затверджуються Генеральним директором Компанiї.
При переглядi термiну корисного використання нематерiальних активiв за звiтний перiод термiни не змiнювались. 
Переоцiнка первiсної вартостi нематерiальних активiв у2014 роцi Страховою компанiєю не здiйснювалася. Пiсля
первiсного визнання нематерiального активу як активу,його подальший облiк здiйснюється за первiсною вартiстю
(собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї. 
Безстроковi лiцензiї облiковуються компанiй у складi нематерiальних активiв, але нарахування амортизацiї не
здiйсняються, але проводився аналiз на знецiнення.
Нематерiальнi страховi активи. При придбаннi портфеля страхових контрактiв або портфеля iнвестицiйних контрактiв з
умовою дискрецiйної участi ( далi - УДУ) безпосередньо в iншого страховика або внаслiдок придбання дочiрнього
пiдприємства рiзниця мiж справедливою вартiстю та балансовою вартiстю страхових зобов’язань визнається як
нематерiальний страховий актив, що являє собою поточну вартiсть майбутнiх прибуткiв, закладених у придбаних
контрактах. Нематерiальний страховий актив спочатку оцiнюється як рiзниця мiж справедливою вартiстю придбаних
контрактних прав та прийнятих страхових зобов’язань, що визначаються за результатами розрахунку чистої поточної
вартостi майбутнiх грошових потокiв вiд чинних контрактiв на дату придбання i зобов’язання, оцiненого вiдповiдно до
полiтики облiку страхових контрактiв та iнвестицiйних контрактiв з УДУ. Пiсля початкового визнання нематерiальний
страховий актив облiковується за первiсною вартiстю мiнус накопичена амортизацiя та накопиченi збитки вiд зменшення
корисностi. Нематерiальний страховий актив амортизується протягом строку дiї придбаних контрактiв вiдповiдно до
методу амортизацiї вiдстрочених аквiзицiйних витрат, як описано у роздiлi "Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати". Амортизацiя
вiдноситься на витрати у складi прибутку чи збитку.
Крiм того, нематерiальний страховий актив враховується при проведеннi перевiрки адекватностi зобов’язань на кiнець
кожного звiтного перiоду, як описано у роздiлi «Страховi резерви». Будь-який нематерiальний страховий актив,
списаний за результатами цiєї перевiрки, не пiдлягає вiдновленню в облiку. Нематерiальний страховий актив списується
з балансу пiсля здiйснення остаточних розрахункiв за вiдповiдними контрактами або їх продажу. В 2013 та 2014 роцi
портфелi страхових контрактiв не придбались те нематерiальнi страховi активи не створювались
Примiтка 4.10. Оперативний лiзинг (оренда) 
У звiтному роцi Страховою компанiєю не здiйснювалися операцiї по залученню основних засобiв в оперативний лiзинг,
лише з надання основних засобiв в оперативний лiзинг. Об’єктом оперативного лiзингу є нежитловi примiщення. 
Примiтка 4.11. Фiнансовий лiзинг (оренда) 
У 2014 роцi Страховою компанiєю не здiйснювалися операцiї по наданню або залученню основних засобiв у фiнансовий
лiзинг. 
Примiтка 4.12. Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та активи групи вибуття 
Компанiя класифiкує необоротнi активи як утримуванi для продажу,якщо на дату прийняття рiшення щодо їх продажу
виконуються наступнi умови: 
- стан необоротних активiв дає змогу здiйснити негайний продаж; 
- iснуєвисокийступiньiмовiрностiпродажунеоборотнихактивiвпротягомрокуздати класифiкацiї. 
На балансi Компанiї не облiковуються активи, призначенi для продажу 
Примiтка 4.13.Запаси
Запасами визнаються активи, якi призначенi для продажу протягом звичайного операцiйного циклу або для виробництва
з метою виготовлення та реалiзацiї продукцiї. В Страхової компанiї запаси представленi лише групою
- сировина i матерiали, необхiднi для виробництва;
Активи, що не вiдносяться до основних засобiв, визнаються або в якостi товарно-матерiальних запасiв, або в якостi
витрат того перiоду, в якому вони були придбанi
Оцiнка виробничих запасiв на звiтну дату здiйснюється за меншою з таких величин: собiвартостi i чистої вартостi
реалiзацiї. Собiвартiсть запасiв включає в себе: витрати на придбання, що складаються з: цiни придбання, iмпортних мит,
iнших податкiв (крiм тих, що пiдлягають вiдшкодуванню податковими органами), витрат на транспортування, витрат на
обробку, iнших витрат, пов'язаних з придбанням запасiв; витрати на переробку; iншi витрати, здiйсненi для доведення
запасiв до їх поточного стану та мiсця розташування.
Витрати, якi не включаються до собiвартостi запасiв i визнаються як витрати в перiодi їх виникнення: наднормативнi
втрати сировини, працi або iнших виробничих витрат; витрати на зберiгання, якщо тiльки вони не потрiбнi в процесi
виробництва для переходу до наступної стадiї виробництва; адмiнiстративнi витрати; витрати на збут.
При перевищеннi балансової вартостi запасiв над чистою вартiстю реалiзацiї Страхова Компанiя здiйснює часткове
списання вартостi запасiв до чистої вартостi їх реалiзацiї. 
Оцiнка вибуття матерiалiв, сировини визначається з використанням методу середньозваженої собiвартостi. 
При продажу запасiв їх балансова вартiсть визнається як витрати в тому перiодi, в якому визнається вiдповiдний дохiд
вiд реалiзацiї.
Примiтка 4.15. Дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю.
Страхова компанiя здiйснює окремий облiк по наступним компоненти дебiторської заборгованостi за страховою
дiяльнiстю: премiї до отримання вiд власникiв страхових полiсiв, дебiторська заборгованiсть вiд страхових агентiв,
брокерiв та посередникiв, дебiторська заборгованiсть за регресами та сума резервiв на зменшення корисностi, визнаних
щодо кожного компоненту дебiторської заборгованостi за страховою дiяльнiстю. 



Премiї до отримання вiд власникiв страхових полiсiв визнаються в повнiй сумi у момент укладання страхового контракту.
Дебiторська заборгованiсть вiд страхових агентiв, брокерiв та посередникiв визнається за сумами премiй, отриманих
ними, але не переданих страховику до закiнчення звiтного перiоду.
Дебiторська заборгованiсть за регресами визнається у момент визнання кредиторської заборгованостi за вiдповiдними
страховими виплатами. Визнанi суми оцiнюються з урахуванням очiкуваних грошових потокiв до отримання та строкiв
таких грошових потокiв на основi минулого досвiду страховика щодо отримання коштiв у порядку регресу.
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя перевiряє дебiторську заборгованiсть за операцiями страхування
щодо зменшення її корисностi i визнають вiдповiдний резерв, якщо необхiдно.
Примiтка 4.16. Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю
Страхова Компанiя розподiляє i такi компоненти кредиторської заборгованостi за страховою дiяльнiстю: кредиторська
заборгованiсть за страховими виплатами, премiї, отриманi авансом, кредиторська заборгованiсть перед страховими
агентами, брокерами та посередниками.
Кредиторська заборгованiсть за страховими виплатами перед власниками страхових контрактiв визнається при
виникненнi зобов’язання.
Кредиторська заборгованiсть перед страховими агентами, брокерами та посередниками визнається у момент надання
вiдповiдних послуг страховику.
Примiтка 4.17. Технiчнi резерви
Страхова компанiя формуються резерви згiдно вимог встановлених «Правилами формування, облiку та розмiщення
страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя», затверджених розпорядженням Державної
комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 17.12.2004 N 3104, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї
України 10.01.2005 за N 19/10299(iз змiнами та доповненнями). Згiдно п.п.2.2. даного положення Страхова компанiя
прийняла рiшення про запровадження з початку календарного року за методикою, наведеною у цих Правилах,
формування i ведення облiку таких технiчних резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя:
резерв незароблених премiй;
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв;
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв (reported but not settled claims reserve - RBNS), - оцiнка обсягу зобов'язань
страховика для здiйснення виплат страхових сум (страхового вiдшкодування) за вiдомими вимогами страхувальникiв,
включаючи витрати на врегулювання збиткiв (експертнi, консультацiйнi та iншi витрати, пов'язанi з оцiнкою розмiру
збитку), якi не оплаченi або оплаченi не в повному обсязi на звiтну дату та якi виникли в зв'язку зi страховими подiями, що
мали мiсце в звiтному або попереднiх перiодах, та про факт настання яких страховика повiдомлено вiдповiдно до вимог
законодавства України та/або умов договору.
Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв визначається за кожним видом страхування з урахуванням умов
вiдповiдних договорiв на пiдставi вiдомих вимог страхувальникiв, отриманих у будь-якiй формi (письмова заява,
факсимiльне повiдомлення тощо) у залежностi вiд сум фактично зазнаних або очiкуваних страхувальниками збиткiв
(шкоди) у результатi настання страхового випадку. Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв визначається
як сума резервiв заявлених, але не виплачених збиткiв, розрахованих за всiма видами страхування. Величина резерву
заявлених, але не виплачених збиткiв за видом страхування, визначається страховиком за кожною неврегульованою
претензiєю. Якщо про страховий випадок заявлено (повiдомлено), але розмiр збитку не визначений, для розрахунку
резерву використовують максимально можливу величину збитку, яка не перевищує страхової суми за договором.
Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв вiдповiдає сумi заявлених збиткiв у звiтному перiодi, збiльшенiй
на суму не виплачених збиткiв на початок звiтного перiоду за попереднi перiоди, зменшенiй на суму виплачених збиткiв у
звiтному перiодi плюс витрати на врегулювання збиткiв у розмiрi 3 вiдсоткiв вiд суми невиплачених збиткiв на кiнець
звiтного перiоду.
Резерв незароблених премiй (unearned premium reserve) включає частки вiд сум надходжень страхових платежiв
(страхових внескiв, страхових премiй), що вiдповiдають страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату. Розрахунок
резерву незароблених премiй здiйснюється за кожним видом страхування окремо. Загальна величина резерву
незароблених премiй дорiвнює сумi резервiв незароблених премiй, розрахованих окремо за кожним видом страхування.
Страхова компанiя розраховує величини резерву незароблених премiй методом, визначеним Законом України "Про
страхування", а саме:
величина резервiв незароблених премiй на будь-яку звiтну дату встановлюється залежно вiд часток надходжень сум
страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв), якi не можуть бути меншими 80 вiдсоткiв загальної суми
надходжень страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв), з вiдповiдних видiв страхування у кожному мiсяцi
з попереднiх дев'яти мiсяцiв (розрахунковий перiод) i обчислюється в такому порядку:
частки надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) за першi три мiсяцi розрахункового
перiоду множаться на одну четверту;
частки надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) за наступнi три мiсяцi розрахункового
перiоду множаться на одну другу;
частки надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) за останнi три мiсяцi розрахункового
перiоду множаться на три четвертих;
одержанi добутки додаються.

Станом на кiнець кожного звiтного перiоду Страхова компанiя оцiнює адекватнiсть визнаних ним страхових резервiв,
використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв за страховими контрактами. Оцiнка, яку виконує
страховик (перевiрка адекватностi зобов’язань), включає поточнi розрахунки всiх контрактних грошових потокiв та
пов’язаних з ними таких грошових потокiв, як витрати на врегулювання збиткiв, а також грошових потокiв, що походять



вiд вбудованих опцiонiв та гарантiй. Якщо така оцiнка показує, що балансова вартiсть страхових зобов’язань (за
вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та нематерiальних страхових активiв) є недостатньою, тобто
меншою за чисту поточну вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв, нестачу слiд визнавати у складi витрат.
Неадекватнiсть зобов’язань вiдноситься на витрати у складi прибутку чи збитку та визнається таким чином: спочатку
зменшуються нематерiальнi страховi активи та ВАВ, а у подальшому – визнається додаткове зобов’язання за залишком
збитку (додатковий резерв ризику, що не сплинув, у складi iнших страхових резервiв).
Так, як Страхова компанiя здiйснює лише короткостроковi страховi контракти, ТАСО оцiнку адекватностi своїх страхових
резервiв, здiйснює порiвнявши суму очiкуваних витрат на страховi виплати та витрат на врегулювання збиткiв,
неамортизованих аквiзицiйних витрат i витрат на обслуговування з вiдповiдними резервами незароблених премiй та
резервами збиткiв.
Страховик розкриває у примiтках до фiнансової звiтностi структуру страхових резервiв у валовiй сумi та за вирахуване
перестрахування за категорiями резервiв. Нижче наведено приклад такого розкриття:
Резерви формується виключно в нацiональної валютi,.
Примiтка 4.18. Похiднi фiнансовi iнструменти 
Похiдний iнструмент (дериватив) - це фiнансовий iнструмент, який має всi три такi характеристики: 
- його вартiсть змiнюється у вiдповiдь на змiну встановленої ставки вiдсотка, цiни фiнансового iнструменту, цiни
споживчих товарiв, валютного курсу, iндексу цiн чи ставок, показника кредитного рейтингу чи iндексу
кредитоспроможностi або подiбної змiнної; 
- не вимагає початкових чистих iнвестицiй або вимагає початкових чистих iнвестицiй менших, нiж тi, що були б потрiбнi
для iнших типiв контрактiв, якi мають подiбну реакцiю на змiни ринкових умов; 
- який погашається на майбутню дату. 
Протягом року Компанiй не здiйснювались операцiї з похiдними фiнансовими iнструментами з метою хеджування. 
Примiтка 4.19. Податок на прибуток 
Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань та вiдстроченого податку i визнаються у складi
фiнансового результату.
Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити або вiдшкодувати у податкових органiв щодо
оподатковуваного прибутку чи збиткiв поточного або попереднiх перiодiв.
Ведення податкового облiку у 2014 роцi здiйснювалось: 
- по поточному податку на прибуток – на пiдставi «Податкового кодексу України» вiд 02.12.2010р. №2755-VI (далi –
Податковий Кодекс) з урахуванням особливостей оподаткування прибутку страховикiв
- по вiдстроченому податку на прибуток - МСФЗ (IFRS) 12 «Податок на прибуток», з врахуванням норм Податкового
Кодексу України. 
Поточний податок на прибуток за 2014 рiк-Ставка по поточному податку на прибуток за 2014 р. складала: по доходам
страховика 3% и 18% по iншим доходам.
У 2014 роцi за даними фiнансового облiку отримано прибуток до оподаткування 838 тис. грн., а за даними податкового
облiку отримане значення об’єкту оподаткування в розмiрi 972,1 тис. грн.
Рiзниця мiж розрахованими розмiрами податку на прибуток за даними податкової декларацiї та виходячи з облiкового
прибутку за даними бухгалтерського облiку обумовлена коригуванням балансових показникiв доходiв та витрат на
розрахованi суми вiдхилень, що пояснюється вiдмiнностями в правилах ведення бухгалтерського та податкового облiку.
Зокрема, на дану рiзницю суттєво вплинули: встановленi в податковому облiку окремi правила розрахунку результату по
операцiях з цiнними паперами; включення до оподаткування доходiв та витрат, якi визнаються частиною фiнансового
iнструменту (дисконти/премiї), та доходiв, якi вiдносяться до майбутнiх перiодiв; особливостi оподаткування страхової
дiяльностi можливiсть включення до витрат податкового облiку вартостi полiпшень основних фондiв, якi пiдлягають
капiталiзацiї у бухгалтерському облiку (в межах 10% вiд балансової вартостi основних фондiв на початок року);
встановленi в податковому облiку обмеження щодо включення до витрат сум сформованих Компанiєю резервiв пiд
вiдпустки, пiд дебiторську заборгованiсть; витрат соцiально-культурного та представницького призначення,
представницьких витрат не пов`язаних з господарською дiяльнiстю, тощо; застосування рiзних способiв, ставок та
вартостi основних фондiв для розрахунку амортизацiйних вiдрахувань;.
Вiдстрочений податковий актив. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань
вiдносно перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою
базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстрочений податок
оцiнюється за податковими ставкам, якi дiють або плануються до введення в дiю на звiтну дату i якi, як очiкується,
будуть застосовуватися в перiодах, коли буде сторнована тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий
збиток. Вiдстрочений податок на прибуток станом на 31.12.2014 р. та на 31.12.2013 р. визначено, виходячи з ставок
податку на прибуток, що дiятимуть протягом перiодiв, у яких планується реалiзацiя або використання активу та
погашення зобов'язання. Ставка податку розраховувалась окремо для кожного активу та зобов’язання як
середньозважена величина, виходячи з встановлених ставок для наступних перiодiв: 19% - 2013 року; 18% - на 2014 рiк.
У 2014 роцi змiна вiдстроченого податку на прибуток визнавалась за рахунок створення резервiв по дебiторської
заборгованостi, створення резервiв вiдпусток. В звiтному перiодi невикористанi податковi пiльги вiдсутнi. 
Примiтка 4.21. Доходи та витрати 
В ТАСТ можливi наступнi вiдстроченi аквiзицiйнi витрати
- комiсiйнi страховим агентам;
- витрати на страхування;
- витрати на оформлення страхових полiсiв.
Для зiставлення цих витрат з вiдповiдним доходом вiд страхових премiй вiдстроченi аквiзицiйнi витрати аналiзуються за



категорiями страхових контрактiв вiдповiдно до їхньої класифiкацiї, яка застосовується при визнаннi доходу вiд
страхових премiй (див. роздiл «Валовi премiї пiдписанi» для бiльш детальної iнформацiї). На початок 2013, 2014 та 2015
року в ТАСТ вiдсутнi вiдстроченi аквiзицiйнi витрати .
Викупнi суми – це вартiсть грошових коштiв, якi страхова компанiя виплачує власнику страхового полiсу у випадку
добровiльного розiрвання його чи її страхового контракту до настання строку його закiнчення або до виникнення
страхового випадку. 
При визнаннi доходiв та витрат Компанiї застосовується - принцип нарахування та вiдповiдностi, тобто усi доходи i
витрати, що вiдносяться до звiтного перiоду, вiдображаються у цьому ж перiодi незалежно вiд того, коли отриманi кошти
та порiвняння доходiв звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненнi для отримання цих доходiв, з метою визначення
фiнансового результату звiтного перiоду. 
Сума доходiв (витрат) за операцiями обмiну неподiбними активами визначається за справедливою вартiстю активiв,
послуг, що отриманi (наданi) або пiдлягають отриманню (наданню) компанiєю, зменшеною або збiльшеною вiдповiдно на
суму переданих або отриманих грошових коштiв та їх еквiвалентiв. 
Якщо справедливу вартiсть активiв, робiт, послуг, якi отриманi (наданi) або пiдлягають отриманню (наданню) за
операцiями обмiну, достовiрно визначити неможливо, то дохiд (витрати) визначається за справедливою вартiстю активiв,
робiт, послуг (крiм грошових коштiв та їх еквiвалентiв), що переданi (отриманi) за цими контрактами. Якщо актив
забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визнаються шляхом
систематичного розподiлу його вартостi (наприклад, амортизацiя) мiж вiдповiдними звiтними перiодами. 
Страхова компанiя уключає витрати на операцiю, що безпосередньо пов'язанi з визнанням фiнансового iнструменту, у
суму дисконту (премiї) за цим фiнансовим iнструментом. 
Страхова компанiя визнає будь-якi витрати або винагороди, як iншi операцiйнi доходи або витрати на погашення, якщо
обмiн борговими фiнансовими iнструментами або змiна умов за фiнансовим iнструментом вiдображається в
бухгалтерському облiку як погашення первiсного фiнансового iнструменту та визнання нового фiнансового iнструменту. 
Витрати на заробiтну плату, внески до загальнодержавних соцiальних фондiв, оплачуванi щорiчнi вiдпустки, виплати за
листками непрацездатностi, премiї, а також негрошовi винагороди нараховуються в тому роцi, у якому вiдповiднi послуги
надавалися працiвниками. В складi витрат на утримання персоналу вiдображаються витрати на формування резервiв на
оплату вiдпусток. 
Примiтка 4.22 Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти включають готiвку в касi,депозити до запитання в банках i iншi короткостроковi
високолiквiднi iнвестицiї з вихiдним строком погашенням три мiсяцi чи менше. Грошовi кошти i їх еквiваленти
облiковуються по амортизованiй вартостi по методу ефективної процентної ставки. Банкiвськi овердрафти
вiдображаються у складi кредитiв i займiв роздiлу короткострокових забов’язань у звiтi про фiнансовий стан. Залишки
грошових коштiв з обмеженням використання виключаються зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей
пiдготовки звiту про рух грошових коштiв. Залишки грошових коштiв з обмеженням на обмiн чи використання для
погашення зобов’язань на протязi як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати включаються до складу iнших
поточних активiв.
Примiтка 4.23 Iноземна валюта 
Функцiональною валютою Страхової компанiї є нацiональна валюта України
українська гривня (грн.). 
В балансi Страхової компанiї вартiсть iноземної валюти вiдображається в грошовiй одиницi України в гривневому
еквiвалентi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України до iноземної валюти.
Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в
iноземнiй валютi iз застосуванням офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют на дату здiйснення операцiї (дата
визнання активiв, зобов’язань, власного капiталу, доходу, витрат). 
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу: 
- усi монетарнi статтi в iноземнiй валютi вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi до
iноземної валюти на дату балансу; 
- немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що облiковуються за собiвартiстю, вiдображаються в бухгалтерському облiку за
офiцiйним курсом гривнi до iноземної валюти на дату визнання (дату здiйснення операцiї); 
- немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що облiковуються за справедливою вартiстю, вiдображаються в бухгалтерському
облiку за офiцiйним курсом гривнi до iноземної валюти на дату визнання їх справедливої вартостi. 
Доходи i витрати (нарахованi, отриманi, сплаченi) в iноземнiй валютi вiдображаються в бухгалтерському облiку у
нацiональнiй валютi за офiцiйним курсом гривнi до iноземної валюти на дату їх визнання. 
Активи i зобов’язання в iноземнiй валютi вiдображаються у фiнансовiй звiтностi в гривневому еквiвалентi за офiцiйним
курсом на дату складання звiтностi або на дату їх визнання. 
Переоцiнка (перерахунок гривневого еквiвалента залишкiв iноземної валюти) усiх монетарних статей в iноземнiй валютi
здiйснюється пiд час кожної змiни офiцiйного курсу до iноземної валюти. 
Результат за операцiями купiвлi-продажу iноземної валюти визначається як рiзниця мiж вартiстю продажу iноземної
валюти та вартiстю її купiвлi. 
У балансi Страхової компанiї активи i пасиви в iноземнiй валютi вiдображенi за офiцiйним курсом, встановленим
Нацiональнiм банком України: 
Iноземна валюта Станом на Станом на Станом на
31.12.14р. 30.12.13р. 31.12.12р.
за 1 долар США (USD) 15,7686 грн. 7,993 грн. 7,993 грн.
Примiтка 4.24 Капiтал (iнше)



Рядок «Iнше» в капiталi включає всi iншi компоненти капiталу, якi не показуються окремо у складi капiталу (iншi резерви у
капiталi). Якщо згiдно iз законодавством страховик зобов’язаний створювати резерви катастроф та резерви коливання
збитковостi (резерви вирiвнювання), вiн розраховує суми цих резервiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства та
вiдповiдних нормативних актiв, i вiдображає їх у складi iнших резервiв у капiталi як розподiл нерозподiленого прибутку, а
не як витрати у звiтi про сукупнi доходи. Будь-яке використання цих резервiв показується як переведення з категорiї
iнших резервiв у капiталi до категорiї нерозподiленого прибутку.
Резерви коливання збитковостi, вiдображений у капiталi, не пiдлягає перевiрцi адекватностi зобов’язань.
Примiтка 4.25. Припинена дiяльнiсть 
У 2013 роцi згiдно повiдомлення Моторного (транспортного) страхового бюро України №6/3-05-17916 вiд 09.07.2013р.
ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» втратило статус асоцiйованого члена МТСБУ у зв’язку iз заборгованiстю понад два мiсяцi
до фондiв МТСБУ i з липня 2013р. страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних
засобiв не здiйснювало.
Складання фiнансової звiтностi вiдбувається iз застосуванням Керiвництвом Страхової компанiї професiйних суджень,
оцiнок та припущень, якi мають вплив на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов’язань,
доходiв та витрат, що вiдображенi у фiнансової звiтностi, а також мають вплив на розкриття iнформацiї щодо
потенцiйних активiв та зобов’язань. Оцiнки та судження регулярно переглядаються й базуються на досвiдi Керiвництва
та iнших зовнiшнiх i внутрiшнiх факторах, уключаючи майбутнi подiї, очiкування яких за наявних умов є обґрунтованим.
Результати перегляду вiдображаються в перiодi, коли перегляд вiдбувається, та дiють до наступного перегляду оцiнок,
припущень та суджень. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд застосованих оцiнок, припущень та суджень. 
Найсуттєвiшi оцiнки, припущення, професiйнi судження та основнi джерела невизначеностi були наступними: 
Знецiнення дебiторської заборгованостi страховика. Страхова компанiя регулярно аналiзує свiй страховий портфель
щодо можливого знецiнення. Пiд час визначення обсягiв резервiв незароблених премiй, провiдний управлiнський
персонал застосовує професiйнi судження про наявнiсть ознак, що свiдчать про зменшення майбутнiх грошових потокiв
за кожним страховим контрактом, та контрактам з перестрахування у страховому портфелi Страхової компанiї. Такi
ознаки мають данi, якi можна визначити та якi характеризують негативну змiну платоспроможностi клiєнтiв, а також
змiну економiчних умов, пов’язаних з виплатою по страховим випадкам. Iнформацiя стосовно класифiкацiї страхової
операцiй та рiвня формування резервiв вiдображає оцiнку якостi страхового портфеля управлiнським персоналом
Страхової компанiї, яка здiйснена на пiдставi внутрiшнiх положень Компанiї, розроблених виходячи з вимог ДКРРФП
щодо формування темничних резервiв страхової компанiї, з урахуванням накопиченого Компанiй досвiду з страхового
обслуговування iнших страхових компанiї (перестрахування, юридичних та фiзичних осiб. Iнформацiя щодо створених
технiчних резервiв для вiдшкодування можливих втрат за страховими операцiями розкрита: в примiтцi 8.7 «Доля
перестраховикiв в резервах компанiї», примiтцi 8.8. «Заборгованiсть клiєнтiв», примiтцi 8.7 «Резерви за зобов'язаннями»
та примiтцi 4.17. 
Ефективна ставка вiдсотка. Вiдповiдно до суджень керiвництва Страхової компанiї ефективна ставка вiдсотка не
розраховувалась за фiнансовими iнструментами на вимогу або короткострокових продуктiв, по яких взагалi неможливо
наперед визначити майбутнi грошовi потоки, та якщо вплив застосування ефективної ставки вiдсотка дуже незначний, а
також за коштами, якi за своєю економiчною суттю та строковiстю можуть бути до них вiднесенi: 
- фiнансовi iнструменти за поточними рахунками та поточними страховими контрактами; 
- кошти на вимогу для здiйснення операцiй з використанням платiжних карток; 
- за депозитами «овернайт»; 
- страхування за окремими контрактами, у разi погашення премiй за заздалегiдь непередбаченим графiком, тощо. 
Податкове законодавство та визнання вiдстрочених податкiв. Податкове, валютне та митне законодавство України
обумовлює iснування рiзних тлумачень, що спричиняє iснування значних розбiжностей щодо оцiнки сум податкiв та iнших
платежiв в бюджет. Вiдстроченi податковi активи визнаються Страховою компанiєю лише в тiй мiрi, в якiй iснує
ймовiрнiсть отримання оподаткованих прибуткiв в наступних перiодах, оцiнка яких базується на середньостроковому
планi розвитку Компанiї. В основi побудови таких планiв знаходиться обґрунтованi припущення Керiвництва, якi
вважаються такими за поточними обставинами. 
Операцiї з пов’язаними сторонами. У ходi звичайної дiяльностi Страхова компанiя здiйснює операцiї з пов’язаними
сторонами. Правила бухгалтерського облiку вимагають облiковувати фiнансовi iнструменти при первiсному визнаннi за
справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку таких операцiй, для того щоб визначити, чи здiйснювались такi
операцiї за ринковими або неринковими процентними ставками, використовуються професiйнi судження. Пiдставою для
таких суджень є цiноутворення щодо подiбних видiв операцiй з непов’язаними сторонами i аналiз ефективної процентної
ставки. 
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. Якщо справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових
зобов’язань, вiдображених у звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi цiн на активному ринку, вона
визначається з використанням рiзних моделей оцiнок, що включають математичнi моделi. Вихiднi данi для таких моделей
визначаються на пiдставi спостережуваного ринку, якщо таке можливо; в iнакшому випадку, для визначення
справедливої вартостi слiд застосовувати судження. 
Безперервна дiяльнiсть. Керiвництво Страхової компанiї здiйснило оцiнку можливостi Компанiї продовжувати
безперервну дiяльнiсть i отримало задовiльнi докази того, що Страхова компанiя має ресурси, необхiднi для
продовження дiяльностi в майбутньому. Крiм цього, керiвництву невiдомо про будь-якi суттєвi невизначеностi, що можуть
поставити пiд сумнiв можливiсть Страхової компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть. Отже, складання фiнансової
звiтностi продовжується з урахуванням принципу безперервної дiяльностi. 

Продовження тексту приміток



Примiтка 5. Економiчне середовище, в якому страхова компанiя здiйснює свою дiяльнiсть 
Ринок страхових послуг залишається найбiльш капiталiзованим серед iнших небанкiвських фiнансових ринкiв. Загальна
кiлькiсть страхових компанiй станом на 30.09.2014 становила 389 (станом на 30.09.2013 – 411 компанiй), у тому числi:
СК "life"1– 58 компанiй (на 30.09.2013 р." – 62 компанiї);СК "non-life" – 331 компанiя (на 30.09.2014 р. – 349 компанiй).
За 9 мiсяцiв 2014 порiвняно з аналогiчним перiодом минулого року, при зменшеннi кiлькостi страхових компанiй,
спостерiгається деяке збiльшення загальних активiв на 2 315 млн грн (до 68 120 млн грн), активiв, якi можуть бути
використанi для представлення коштiв страхових резервiв на 1 698 млн грн (до 38 229 млн грн) та збiльшення обсягу
сплачених статутних капiталiв на 33 млн грн (до 15 139 млн грн).
Збiльшення активiв дозволених для представлення коштiв страхових резервiв, обумовлене збiльшенням обсягiв акцiй на
7,9% (до 18 487,3 млн грн), якi складають близько 48,4% зазначених активiв; коштiв на поточних рахунках (на 13,2%);
iпотечних сертифiкатiв (на 177,1%), цiнних паперiв, що емiтуються
державою (на 2,4%).
Страховi резерви станом на 30.09.2014 порiвняно з 30.09.2013 зросли на 2,6% за рахунок збiльшення резервiв зi
страхування життя на 31,3%. Примiтка 6. Застосування нових або змiнених стандартiв та iнтерпретацiй що були
випущенi, але ще не вступили в дiю.
Змiни до МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» – цi змiни вдосконалюють подання компонентiв iншого сукупного доходу. 
Внесено змiни по тексту – посилання на МСФЗ9, МСФЗ10,МСФЗ13, Концептуальну основу фiнансової звiтностi;
- уточнено визначення Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;
- змiнено назву Звiту про сукупнi прибутки та збитки на Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд ;
- доповнено МСБО1.69: умови зобов’язання, якi можуть за вибором контрагента, привести до його погашення випуском
iнструментiв власного капiталу, не впливають на класифiкацiю [поточних зобов’язань].
В основному суб’єкти повиннi групувати статтi, що подаються у iншому сукупному доходi, залежно вiд їх наступної
рекласифiкацiї до прибуткiв або збиткiв. 
Змiни мають вплив виключно на подання и не зачiпають фiнансовий стан чи фiнансовi результати дiяльностi
Товариства. 
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя i оцiнка» 
МСФЗ (IFRS) 9, виданий по результатам першого етапу проекта ради по МСФЗ по замiнi МСФЗ (IFRS) 39,
застосовується у вiдношеннi класифiкацiї i оцiнки фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань, як вони визначенi в
МСФЗ (IFRS) 39. Стандарт вступає в дiю у вiдношеннi рiчних звiтних перiодiв, що починаються 01 сiчня 2013 року чи
пiсля цiєї дати. В ходi наступних етапiв рада по МСФЗ розгляне облiк хеджування i припинення визнання. Очiкувалося,
що проект завершиться в серединi 2011 р.. Застосування першого етапу МСФЗ (IFRS) 9 здiйснить вплив на класифiкацiю
i оцiнку фiнансових активiв Товариства, однак, можливо не здiйснить впливу на класифiкацiю i оцiнку фiнансових
зобов’язань Товариства. Для представлення завершальної картини Товариство оцiнить вплив цього стандарту на
вiдповiднi суми у фiнансовiй звiтностi в ув’язцi з iншими етапами проекту пiсля їх публiкацiї.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 9, якi опублiкованi в груднi 2011 р., змiнили дату обов’язкового застосування, згiдно
поправкам стандарт повинен застосовується не у вiдношеннi рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. чи
пiсля цiєї дати, а у вiдношеннi рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 01 сiчня 2015 р. чи пiсля цiєї дати.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» в редакцiї на листопад 2009 р. стосується тiльки фiнансових активiв. Змiненi
вимоги до розкриття iнформацiї вiдображають наслiдки застосування стандарту для:
а) компанiй, якi застосовують МСФЗ вперше i
б) iнформацiї, що розкривається вiдповiдно МСФЗ (IFRS) 7 всiма iншими компанiями. Однак iншi супутнi поправки (до
МСФЗ (IFRS) 3, МСФЗ (IFRS) 4, МСФЗ (IAS) 1, МСФЗ (IAS) 2, МСФЗ (IAS) 8, МСФЗ (IAS) 12, МСФЗ (IAS) 18, МСФЗ
(IAS) 21, МСФЗ (IAS) 27, МСФЗ (IAS) 28, МСФЗ (IAS) 31, МСФЗ (IAS) 32, МСФЗ (IAS) 36, МСФЗ (IAS) 39, до
Iнтерпретацiї IFRIC 10 i Iнтерпретацiї IFRIC 12) не були вiдображенi, оскiльки вказанi поправки призвели лише до змiни
термiнологiї, а також вимог до класифiкацiї i оцiнки, а не до змiни вимог до розкриття iнформацiї.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя i оцiнка» в редакцiї на жовтень 2010 р, мiстить вимоги як у
вiдношеннi фiнансових активiв фiнансових активiв, та i фiнансових зобов’язань. Змiненi вимоги до розкриття iнформацiї
вiдображають вплив застосування стандарта для а) компанiй, що застосовують МСФЗ вперше, i б) iнформацiї, що
розкривається вiдповiдно МСФЗ (IFRS) 7 всiма iншими компанiями. Однак iншi супутнi поправки (до МСФЗ (IFRS) 3,
МСФЗ (IFRS) 4, МСФЗ(IFRS) 5, МСФЗ (IAS) 1, МСФЗ (IAS) 2, МСФЗ (IAS) 8, МСФЗ (IAS) 12, МСФЗ (IAS) 18, МСФЗ (IAS)
20, МСФЗ (IAS) 21, МСФЗ (IAS) 27, МСФЗ (IAS) 28, МСФЗ (IAS) 31, МСФЗ (IAS) 32, МСФЗ (IAS) 36, МСФЗ (IAS) 37,
МСФЗ (IAS) 39, до Iнтерпретацiй IFRIC 2, IFRIC 5, IFRIC 10, IFRIC 12, IFRIC19 i Iнтерпретацiї ПКI-27) i вiдкликання
Iнтерпретацiї IFRIC 19 не були вiдображенi, оскiльки вказанi поправки призвели лише до змiни термiнологiї, а також
вимог до класифiкацiї i оцiнки, а не до змiни вимог до розкриття iнформацiї.
Змiни до МСБО 32 з назвою «Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань»(опублiкований у груднi 2011
року) – змiни стосуються недолiкiв поточної практики застосування критерiїв взаємозалiкiв у МСБО 32, i полягає у
поясненi сутi фрази «зараз має законно набуте право взаємозалiку» i що деякi системи валових розрахункiв можуть
вважатись еквiвалентними нетто-розрахункам. Припускається, що данi поправки не матимуть впливу на фiнансовий стан,
або фiнансовi результати дiяльностi Товариства. Поправки набирають чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються 1
липня 2014 року або пiсля цiєї дати. 
Примiтка 7. Ефект змiн в облiковiй полiтицi, застосування та виключення.
Страхова компанiя вперше надавала повний пакет фiнансової звiтностi за Мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi –МСФЗ (IFRS) за 2014 рiк, за 2013 рiк надавалась попередня фiнансова звiтнiсть за МСФЗ.
Протягом 2014 року не було виявлено суттєвих помилок минулих рокiв у статтях фiнансової звiтностi, проте для надання



зiставленої iнформацiї у фiнансових звiтах та примiтках згiдно з МСФО були здiйсненi перерахунок деяких статей
звiтностi за 2013 рiк. Повторне оприлюднення звiтностi за 2012рок не здiйснювалось
Оцiночнi значення, використанi Страховою компанiєю для представлення цих сум згiдно МСФIЗ, вiдображають умови на
01 сiчня 2014 р. i на 31 грудня 2014 р.
Застосування та виключення.
Страхова компанiя застосувало наступнi виключення:
1. Основнi засоби, якi є власнiстю Страхової компанiї, але не є iнвестицiйною нерухомiстю, вiдображались у звiтi про
фiнансовий стан, по iсторичнiй собiвартостi
2. Страхова Компанiя застосувала перехiднi положення в Iнтерпретацiї IFRIC 4 «Як визначити, чи має угода ознаки
оренди» i проаналiзувало всi угоди на основi умов, якi мали мiсце на дату переходу на МСФЗ. МСФЗ (IFRS)1. D9.
3. Страхової компанiї визначило деякi дольовi iнструменти, якi утримуються на 01 сiчня 2014
4. Поточна дебiторська та кредиторська заборгованiсть Страхової компанiї, не дiсконтувалась.
5. Iншi фiнансовi iнвестицiї враховувались компанiй по вартiсть бiржових котировок цiнних паперiв
Примiтка 8. Розкриття даних звiтностi.
8.1. Нематерiальнi активи
У балансi Страхової компанiї на кiнець 2014 року нематерiальнi активи значаться у сумi 175 тис. грн. по залишковiй
вартостi i 225 тис. по первинної вартостi , що вiдповiдає даним бухгалтерського облiку. Нематерiальнi активи
пiдприємства складаються з лiцензiй (214 тис. грн.) та програмного забезпечення (11 тис. грн.)
Руху нематерiальних активiв за 2014 рiк не вiдбувалося. 
8.2.Основнi засоби та iнвестицiйна нерухомiсть
В 2014 роцi первiсна вартiсть основних засобiв склала 15269 тис. грн., знос 2814 тис. таким чином залишкова вартiсть
склала 12455 тис. грн. До складу основних засобiв Страхова компанiя вiдносить основнi засоби, вартiсть придбання яких
перевищує 2500 гривень та термiн використання складає понад 1 року, У разi якщо вартiсть матерiального активу нижче
порогу суттєвостi (Страховою компанiєю встановило порiг суттєвостi в розмiрi 2500,00 гривень), то такi активи
списуються на витрати перiоду. 
Будiвлi компанiї якi здаються в оренду вiднесено до с кладу iнвестицiйної нерухомостi. Станом на 31.12.2014 року
балансова вартiсть склала 12292 тис. грн., а знос 2135 тис. грн.
При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовується прямолiнiйний метод. Нарахування амортизацiї
починається з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому об’єкт передано в експлуатацiю i закiнчується з
першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об’єкту.
Структура основних засобiв в 2014 роцi складала:
Групи основних засобiв На 01.01.2013 р. На 31.12.2013 р. На 31.12.2014 р.
Первiсна вартiсть Залишкова вартiсть Первiсна вартiсть Залишкова вартiсть Первiсна вартiсть Залишкова вартiсть
- будинки та спорудження 14321 12224 14321 12224 14321 12292
- транспортнi засоби 436 309 210 87 206 78
iншi основнi засоби 868 51 882 187 742 85
Разом: 15625 12584 15413 12498 15269 12455
Придбання та вибуття будiвель в 2014р. не вiдбувалось.
В березнi 2014 року було продано ряд об’єктiв групи «Iншi основнi засоби» по договорнiй цiнi вище балансової вартостi. 
Iнвестицiйна нерухомiсть
2012 2013 2014 
Залишок на 1 сiчня 12794 14427 14427 МСФО (IAS)40.76
Придбання (дооцiнка) 1633 0 0 
Перемiщення 0 0 0 
Залишок на 31 грудня 14427 14427 14427 
Орендний доход, отриманий вiд iнвестицiйної нерухомостi 314 614,5 573,6 МСФО (IAS)40.75(f)
8.3.Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї – на балансi компанiї вiдсутнi
8.4.Довгострокова дебiторська заборгованiсть 
У 2014 роцi довгострокова дебiторська заборгованiсть у компанiї вiдсутнi
8.5. Вiдстроченi податковi активи
Станом на 31.12.14 р. вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток склали 16 тис. грн.
8.6. Оборотнi активи
Склад оборотних активiв Страхової компанiї розподiлився наступним образом :
запаси незначна стаття оборотних активiв , у сумовому вираженi склала 64 тис. грн. ( в свою чергу запаси складаються з
залишкiв ГСМ -1.7 тис. грн., iншi матерiали – бланки страхових полюсiв та iнше на 61,8 тис. грн.
- дебiторська заборгованiсть за товари роботи та послуги склала 47,1 % оборотних активiв , що в сумовому вираженi
дорiвнюється по чистiй реалiзацiйнiй вартостi склала 297 тис. грн., з урахуванням резерву сумнiвних боргiв у сумi 89,3
тис. грн.,
- iнша поточна заборгованiсть склала 12,4% оборотних активiв, що в сумовому вираженi дорiвнюється 78 тис. грн.;
- поточнi iнвестицiї на кiнець року вiдсутнi, так як акцiї компанiй якi рахувались на балансi Товариства вилучено з обороту
рiшенням НКЦП України.;
- грошовi кошти склали 5,56% оборотних активiв, що в сумовому вираженi дорiвнюється 35 тис. грн. складеться iз
грошевих коштiв на рахунках компанiї в нацiональнi валютi.
8.7.Власний капiтал



Власний капiтал Страхової компанiї станом на 31.12.2014р. дорiвнює 22798 тис.грн.
Власний капiтал товариства складається з:
На 01.01.2014 рiк статутний фонд було сформовано повнiстю в розмiрi 8073 000 грн. Протягом перiоду, що перевiрявся,
змiни до статутного фонду не вносились.
Статутний фонд пiдприємства розподiлено мiж учасниками придбаних простих iменних та привелiрованих акцiй
номiнальною вартiстю 1630 грн. наступним чином:
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника
Мiсцезнаходження Вiдсоток акцiй (часток, паїв), якi належать засновнику та/або учаснику (вiд загальної кiлькостi)
Кiлькiсть акцiй 
Сумма
Одеська залiзниця 01071315 65012, Україна, Одеська обл.,
мiсто Одеса, Пантелеймонiвська, буд.19 
65,6168 
3250 
5297500
Физичнi особи 24 осiб 9,2671 459 748170
Вилученi акцiї 25,1161 1244 2027720
Усього 100,000 4953
8073390
Таким чином, акцiонерами, що володiють понад 5% акцiй є 1 пiдприємство:
ДП «ОДЕСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ» ЕДРПУ 01071315
ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» створено згiдно зi ст.2 Закону України «Про страхування» та на момент створення
Статутний фонд вiдповiдав вимогам цього закону, статутним документам та вимогам Цивiльного та Господарського
кодексiв України. Згiдно ст.30 Закону України «Про страхування» мiнiмальний розмiр статутного фонду страховика 1
млн. євро (що за обмiнним валютним курсом України на момент створення, що менше нiж Статутний фонд страхової
компанiї – 8073 тис. грн.)
Чистi активи пiдприємства на 31.12.2014 року складають 22798 тис. грн. Чистi активи перевищують розмiр уставного
фонду (8073 тис. грн. ) що вiдповiдає вимогам с. 155 ЦКУ та вiдповiдає вимогам п.2.5 Лiцензiйних умов проведення
страхової дiяльностi, затверджених розпорядженням НКДРРФП України №40 вiд 28 серпня 2003 року.
Резервный капитал достовiрно вiдображено в сумi 66тис. грн.
В 2012 роцi було здiйснено переоцiнку та трансформацiйнi що до додаткового капiталу (примiтки 7.3та 7.6) i на кiнець
поточного року додатковий капiтал склав 15217 тис. грн.
В 2014 роцi ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» було одержано прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi в сумi 783
тис. грн., нерозподiлений прибуток на 31.12.2014р. склав 1470 тис. грн..
8.8.Забезпечень майбутнiх виплат та платежiв
Забезпечень майбутнiх виплат та платежiв складають 5,72 % валюти балансу i складається з темничних резервiв
страховика 1507 тис. грн. ( з них резерв заявлених але не виплачених збиткiв 1377 тис. грн., та резерв незароблених
премiй 130 тис. грн.) крiм того було створено резерв вiдпусток у сумi 22 тис. грн.
8.9. Зобов’язання
У 2014 року у Страхової компанiї довгострокових зобов’язань не було. 
Склад поточної кредиторської заборгованостi станом на 31.12.2014 р.:
Склад кредиторської заборгованостi Сума, тис. грн.
Розрахунки за товари, роботи, послуги 0
Поточнi забезпечення 22
Поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування 3
Поточнi зобов’язання за учасниками 438
Поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi 89
Iншi поточнi зобов’язання 1498
Разом: 2050
Поточна кредиторська заборгованiсть у структурi джерел формування коштiв пiдприємства складає 7,78%. 
Розрахунки з заробiтної плати, iз пiдзвiтними особами, з постачальниками, з бюджетом i позабюджетними фондами
здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства України. 
Станом на 31.12.2014 рiк Страховою компанiєю була проведена iнвентаризацiя кредиторської заборгованостi.
Простроченої заборгованостi постачальникам немає. Заборгованiсть по заробiтнiй платi дорiвнює заборгованостi за 3
останнi мiсяцi звiтного року. Заборгованiсть зi страхування поточна. Заборгованiсть з податкiв та платежiв до бюджету
вiдсутня.
8.9. Розкриття iнформацiї що до обсягу чистого прибутку (сукупного прибутку).
Iнформацiю щодо обсягу прибутку розкрито Страховою компанiєю наведено у Звiтi про фiнансовi результати.
Бухгалтерський облiк доходiв акцiонерного товариства здiйснювався вiдповiдно до Нацiонального Положення
(стандарту) № 15 «Доходи», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 29.11.99 р. № 290. Звiтнiсть була
трансформована згiдно вимог МСФЗ та урахуванням обмежень Першого застосування Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ 1). Особливостi складання фiнансової звiтностi ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» вплив на
фiнансовi результати вимог МСФЗ 4 «Страховi контракти». Контракт є страховим контрактом, тiльки якщо вiн передає
значний страховий ризик. Страховий ризик є значним, якщо i тiльки якщо страховий випадок може змусити страховика
здiйснити значнi додатковi виплати за будь-яким сценарiєм, за винятком сценарiїв, яким бракує комерцiйної сутностi



(тобто, якi не мають жодного очевидного впливу на операцiю в економiчному контекстi). Якщо значнi додатковi виплати
пiдлягали б здiйсненню за сценарiєм, який має комерцiйну сутнiсть, умова, наведена в попередньому параграфi, може
виконуватися, навiть якщо страховий випадок є надзвичайно маловiрогiдним або навiть якщо очiкувана (тобто, зважена з
урахуванням ймовiрностi) теперiшня вартiсть можливих грошових потокiв є лише невеликою часткою очiкуваної
теперiшньої вартостi всiх залишкових контрактних грошових потокiв. Страхова компанiя визначає мiнiмальне числове
значення значного страхового ризику: виплата страхового вiдшкодування пiсля настання страхового випадку, яка
принаймнi на 10% перевищує суму виплат в разi ненастання страхового випадку, але першочергове значення в будь-
якому разi має аналiз сутностi операцiї.
Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань та вiдстроченого податку i визнаються у складi
фiнансового результату. Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити або вiдшкодувати у
податкових органiв щодо оподатковуваного прибутку чи збиткiв поточного або попереднiх перiодiв. Ведення
податкового облiку у 2014 роцi здiйснювалось: 
- по поточному податку на прибуток – на пiдставi «Податкового кодексу України» вiд 02.12.2010р. №2755-VI (далi –
Податковий Кодекс) з урахуванням особливостей оподаткування прибутку страховикiв
- по вiдстроченому податку на прибуток - МСФЗ (IFRS) 12 «Податок на прибуток», з врахуванням норм Податкового
Кодексу України. 
Поточний податок на прибуток за 2014 рiк: Ставка по поточному податку на прибуток за 2014 р. складала: по доходам
страховика 3% i 18% по iншим доходам. У 2014 роцi за даними фiнансового облiку отримано прибуток до оподаткування
838 тис. грн., а податок на прибуток склав 55тис. грн. Рiзниця мiж розрахованими розмiрами податку на прибуток за
даними податкової декларацiї та виходячи з облiкового прибутку за даними бухгалтерського облiку обумовлена
коригуванням балансових показникiв доходiв та витрат на розрахованi суми вiдхилень, що пояснюється вiдмiнностями в
правилах ведення бухгалтерського та податкового облiку. Зокрема, на дану рiзницю суттєво вплинули: встановленi в
податковому облiку окремi правила розрахунку результату по операцiях з цiнними паперами; включення до
оподаткування доходiв та витрат, якi визнаються частиною фiнансового iнструменту (дисконти/премiї), та доходiв, якi
вiдносяться до майбутнiх перiодiв; особливостi оподаткування страхової дiяльностi можливiсть включення до витрат
податкового облiку вартостi полiпшених основних фондiв, якi пiдлягають капiталiзацiї у бухгалтерському облiку (в межах
10% вiд балансової вартостi основних фондiв на початок року); встановленi в податковому облiку обмеження щодо
включення до витрат сум сформованих Компанiєю резервiв пiд вiдпустки, пiд дебiторську заборгованiсть; витрат
соцiально-культурного та представницького призначення, представницьких витрат не пов`язаних з господарською
дiяльнiстю, тощо; застосування рiзних способiв, ставок та вартостi основних фондiв для розрахунку амортизацiйних
вiдрахувань. 
Сума виручки з надання послуг склала 3851 тис. грн. Сума податку на додану вартiсть вiд реалiзацiї послуг склала 0 тис.
грн. Чистий дохiд вiд реалiзацiї 3851 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї та товарiв – 766 тис. грн.
Валовий прибуток вiд реалiзацiї складає 3085тис. грн. Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi – прибуток до
оподаткування 838 тис. грн., а пiсля оподаткування склав 783 тис. грн.

Склад iнших доходiв Стразової компанiї за перiод, що перевiряється:
Найменування показника Сума, тис. Грн.
Iншi операцiйнi доходи: 11
Доход вiд списання кредиторської заборгованостi 0
Iншi операцiйнi доходи 11
Iншi фiнансовi доходи (% по депозитам) 89
Дохiд вiд участi в капiталi 0
Iншi доходи: 650
Доход вiд операцiйної оренди активiв 573,6
Доход вiд списання безнадiйної кредиторської заборгованостi 47,2
Доход вiд не операцiйною курсової рiзницi 0
Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi 29,2
Операцiйнi витрати Страхової компанiї у перiодi, що перевiряється, склали
2216 тис. грн. Структура елементiв операцiйних витрат i їхня частка має наступний вигляд:
Найменування Сума, тис. грн. Частка, % за перiод
Матерiальнi витрати 363 16,4
Витрати на оплату працi 622 28,1
Вiдрахування на соцiальнi заходи 211 9,5
Амортизацiя 76 3,4
Iншi операцiйнi витрати 944 42,6
РАЗОМ: 2216 100,00
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала 766 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати 1420 тис. грн.,
витрати на збут склали 30 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати на 0,0 тис. грн.
Розшифровка iнших витрат пiдприємства за 2014 р., якi вiдображенi в рядках 2180, 2250 та 2270 Ф.2 «Звiт про фiнансовi
результати»:
Найменування показника Сума тис. грн.



Сумнiвнi та безнадiйнi борги 
Штрафи, пенi, неустойки 
Витрати от операцiйною курсовою рiзницi 
собiвартiсть iноземної валюти 
Iншi операцiйнi витрати (формування резервiв податки та другi обов’язковi платежi крiм податку на прибуток) 
Разом iншi операцiйнi витрати: 0
Вiдсотки 
Разом фiнансовi витрати: 6
Сумнiвнi та безнадiйнi борги 127,0
Списання необоротних активiв 5,2
Iншi витрати 31,8
Разом iншi витрати: 164

Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi за звiтний перiод - прибуток у розмiрi 783 тис. грн. , Нерозподiлений
прибуток на кiнець звiтного року склав 1470 тис. грн.
Примiтка 9.УМОВНI ФIНАНСОВI АКТИВИ ТА УМОВНI ФIНАНСОВI ЗОБОВЯ`ЗАННЯ
У процесi своєї звичайної дiяльностi для задоволення потреб клiєнтiв Страхова компанiя виступає стороною щодо
фiнансових iнструментiв iз позабалансовими ризиками. Данi iнструменти, якi несуть у собi кредитнi ризики рiзного
ступеня, не вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан.
Оподаткування – Внаслiдок наявностi в українському господарському, зокрема, податковому законодавствi, положень,
якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також внаслiдок практики, яка склалася в загалом нестабiльному
економiчному середовищi через довiльне тлумачення податковими органами рiзних аспектiв господарської дiяльностi,
Страхова компанiя, можливо, буде змушений визнати додатковi податковi зобов’язання, штрафи та пеню у разi, якщо
податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва компанiї. Така невизначенiсть
може стосуватись оцiнки фiнансових iнструментiв, резервiв збиткiв вiд знецiнення, а також вiдповiднiсть цiноутворення
ринковим умовам. На думку керiвництва, Страхова компанiя сплатила усi податковi зобов’язання, тому ця фiнансова
звiтнiсть не мiстить резервiв на покриття податкових збиткiв. Податкова звiтнiсть залишається вiдкритою для перевiрок
податковими органами протягом одного року. 
Пенсiї та пенсiйнi плани – Працiвники отримують пенсiйнi виплати згiдно з пенсiйним законодавством України, згiдно з
яким роботодавець здiйснює поточнi внески, якi розраховуються як процент вiд поточної валової суми заробiтної плати;
причому такi виплати робляться у тому перiодi, в якому зароблена вiдповiдна зарплата. Працiвники мають право
отримувати пенсiю у сумi таких накопичених платежiв з державного пенсiйного фонду. Станом на 31 грудня 2013 та на
01.01.2015 року Страхова компанiя не немає жодних iнших зобов’язань iз виплати пенсiй, з охорони здоров’я, страхових
або iнших компенсацiйних виплат перед своїми теперiшнiми або колишнiми працiвниками.

Претензiйна робота та робота з судовими позивами.
Станом на 31.12.2014 року в адресу ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» маються несплаченi позиви по страховим випадкам в
стадiї судового розгляду: 14 справ на загальну суму 362,4 тис. грн., 
Умовнi фiнансовi активи у виглядi позивача судових справ
Станом на 31.12. 2014 року Страховою компанiю передано в суд та не отримано вiдшкодувань по страховим випадкам
компанiї по 9 судових позивах на суму 121,2 тис. грн.
Примiтка 10. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
До пов’язаних сторiн або операцiй з пов’язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 “Розкриття iнформацiї щодо
пов’язаних сторiн”, вiдносяться: 
(а) сторони, якi прямо або опосередковано, через одного або бiльше посередникiв контролюють або перебувають пiд
контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом iз Страховою компанiєю (до них вiдносяться материнськi
компанiї, дочiрнi пiдприємства та спорiдненi дочiрнi пiдприємства); мають частку участi в Страхової компанiї, яка надає їм
змогу суттєво впливати на Страховою компанiю, такою стороною є ДП «Одеська залiзниця» 65,62 % акцiй;Операцiї з ДП
«Одеська залiзниця» вiдбувались в значнiм обсязi.
(г)члени провiдного управлiнського персоналу Страхової компанiї були посадовими особами ТОВ «ОТ «СУПЕР-
КЕНТАВР» (Арсонов В.В., Мандрик Н.М.). Операцiї з ТОВ «ОТ «СУПЕР-КЕНТАВР» були не суттєвими»

Продовження тексту приміток

Примiтка 11.УПРАВЛIНЯ КАПIТАЛОМ ТА ЗНИЖНННЯ РИЗКIВ
Страхова компанiя здiйснює управлiння капiталом з метою забезпечення продовження дiяльностi Страхової компанiї,
максимiзуючи прибуток акцiонерiв, шляхом оптимiзацiї спiввiдношення запозичених коштiв i власного капiталу, зменшуючи
риночнi ризики та ризики лiквiдностi, якi впливають на загрозу подальшої дiяльностi
Структура капiталу Страхової компанiї представлена капiталом, який включає акцiонерний капiтал, резерви i
нерозподiлений прибуток, iнформацiя про якi розкривається в звiтi про змiни в капiталi
Примiтка 12. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
В країнi склалось складне внутрi та заовнiшньополiтичне становище, яке вплинуло на економiчний стан країни. Був
принятий та, вступив в дiю закон "Про запобiгання фiнансовiй катастрофi i створення передумов для економiчного
зростання в Українi», який внiс сутеви змiнi в дiюче податкове законодавство.



Генеральний директор 
ПрАТ "СК "ТАСТ-Гарантiя" Арсонов В.В.
Головний бухгалтер Мандрик Н.М.
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