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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» 

Примітки до річної фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ  
за рік, який закінчився  31 грудня 2019року. 
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1. ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЩОДО ПІДГОТОВКИ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ  
 
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно 
відображає фінансовий стан  Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«АВАНГАРД» станом на 31 грудня 2019 року, а також результати його діяльності, рух 
грошових коштів та зміни в капіталі за рік, який закінчився 31 грудня 2019  року, у 
відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
 
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО 
 
Приватне акціонерне товариство  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» (далі 
«Товариство») було створено 17.11.2004 року відповідно до чинного законодавства України. 
Код ЄДРПОУ 33152560. 
Юридична адреса Компанії: вул. Євгена Коновальця, б. 32-б  м. Київ, 01113.  
Основним видом діяльності Товариства  є надання   страхових послуг фізичним та 
юридичним особам, прийняття в перестрахування ризиків від інших страхових компаній, а 
також здійснення фінансової діяльності, пов`язаної з формуванням, розміщенням активів для 
покриття страхових резервів та управління активами на території України. 
КВЕД 65.12.  
Основна мета Товариства – одержання прибутку. 
Середньооблікова кількість працівників Товариства складає 22 (двадцять дві ) особи. 
Станом на 31.12.2019 року компанія не має філій. 
Учасниками  Товариства є фізичні особи – резиденти України. 
Страхова компанія здійснює свою діяльність  на підставі  12 (дванадцяти) безстрокових 
ліцензій (9 у формі  добровільних видів страхування,  3 у формі  обов’язкових видів 
страхування), які були видані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 
України, а саме: 

Номери отриманих ліцензій та дати їх видачі 

Ліцензія Номер Дата 

У формі добровільного страхування:   

Страхування від нещасних випадків АЕ №284285 20.12.2005 

Медичне страхування (безперервне страхування 

здоров'я) 
АЕ №284290 26.08.2009 

Страхування наземного транспорту (крім 

залізничного) 
АЕ №284280 20.12.2005 

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) АЕ №284288 20.12.2005 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ 
АЕ №284281 20.12.2005 

Страхування майна (іншого, ніж передбачено 

пунктами 7-12) 
АЕ №284282 20.12.2005 
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Страхування відповідальності перед третіми 

особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14 

цієї статті) 

АЕ №284286 20.12.2005 

Страхування фінансових ризиків АЕ №284291 20.12.2005 

Страхування медичних витрат АЕ №284289 20.12.2005 

У формі обов’язкового страхування   

Особисте страхування працівників відомчої (крім 

тих, які працюють в установах і організаціях, що 

фінансуються з Державного бюджету України) та 

сільської пожежної охорони і членів добровільних 

пожежних дружин (команд) 

АЕ №284284 18.12.2007 

Страхування цивільної відповідальності суб'єктів 

господарювання за шкоду, яку може бути 

заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах 

підвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, 

господарська діяльність на яких може призвести до 

аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного 

характеру 

АЕ №284287 18.12.2007 

Страхування відповідальності суб'єктів 

перевезення небезпечних вантажів на випадок 

настання негативних наслідків при перевезенні 

небезпечних вантажів 

АЕ №284283 18.12.2007 

 
 
Товариство є членом Асоціація "Страховий бізнес". 
 
3. ОСНОВИ І ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ТА СКЛАДАННЯ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.   
 
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка 
сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів 
діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого 
кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.  
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 
2019 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні 
стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2019 
року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає 
всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2019 
року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а 
саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 
Перед складанням річного фінансового звіту була проведена суцільна річна інвентаризація 
активів і зобов’язань Товариства, що обліковуються на балансі, відповідно до наказу № 069-АГ 
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від 29.11.2019 р. Результати інвентаризації відображені в балансі Товариства станом на 
31.12.2019 р. 
Відповідно до вимог МСБО 1 «Подання фінансової звітності» повний комплект фінансової 
звітності включає:  
а) Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року ;  
б) Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за рік, який закінчився 31 грудня 
2019року;  
в) Звіт про зміни у власному капіталі за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року;  
г) Звіт про рух грошових коштів за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року; 
ґ) Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення; 
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних 
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності в Україні,  які не протирічать вимогам МСФЗ. Відповідно до 
вимог МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та  Наказу Міністерства фінансів України від 
07.02.2013 року за № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» фінансова звітність за 
МСФЗ  включає: 
▪ Баланс (звіт про фінансовий стан) (далі – баланс);  
▪ Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (далі – звіт про фінансові 
результати); 
▪ Звіт про рух грошових коштів;  
▪ Звіт  про власний капітал; 
Примітки до річної фінансової звітності.   
Фінансова звітність підготовлена за рік, що завершився 31 грудня 2019 р.  
Функціональною валютою цієї фінансової звітності є національна валюта України, гривня. 
Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти Товариства, вважаються 
операціями у іноземних валютах. 
Усі дані фінансової звітності представлені в тисячах українських гривень без десяткових 
знаків.  
 
4. ОСНОВОПОЛОЖНІ  ПРИПУЩЕННЯ  
 
Дана фінансова звітність була підготовлена на основі методу нарахування (за винятком звіту 
про рух грошових коштів). Відповідно до цього методу, результати операції визнаються за 
фактом їх здійснення (а не за фактом отримання або витрачання грошових коштів або їх 
еквівалентів), відображаються в облікових записах і включаються у фінансову звітність 
періодів, до яких відносяться, з урахуванням пріоритету економічного змісту над юридичною 
формою з дотриманням принципу оцінки за первісною вартістю, за винятком фінансових 
інструментів, які визначені для продажу і які оцінюються за справедливою вартістю та 
фінансових інструментів, що оцінюються за дисконтованою вартістю.  
Товариство застосовує відповідні до МСФЗ методи визначення справедливої вартості.  
Фінансові інструменти, щодо яких Товариство визначає справедливу вартість, є  такими , що  
мають котирування  на активному ринку, їх ціни регулярно доступні та відображають 
фактичні і регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. 
  
Існування опублікованих цін котирування на активному ринку є, як правило, найкращим 
доказом справедливої вартості, який застосовується Товариством для оцінки фінансового 
інструменту. 
Оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості Товариства здійснюється первісно за її 
номінальною (контрактною) вартістю, в подальшому базуючись на припущені того, що 
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дебіторська та кредиторська заборгованість є короткостроковою, Товариство вважає, що її 
номінальна вартість є справедливою і не амортизуєтеся. 
Дана фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Товариство є 
підприємством, яке здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у 
найближчому майбутньому.  Це припущення передбачає реалізацію активів і виконання 
зобов'язань в ході звичайної діяльності. Управлінський персонал та учасники мають намір і в 
подальшому продовжувати  свою діяльність. Управлінський персонал Товариства  вважає 
припущення щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі 
прийнятним. 
На дату затвердження звітності Товариство функціонує в нестабільному середовищі, 
пов’язаному як із світовою економічною кризою, так і  економічною та політичною кризою в 
Україні, що триває протягом останнього часу. Поліпшення економічної ситуації в Україні в 
значній мірі залежатиме від ефективності фіскальних і інших заходів, які здійснюються 
Урядом України. Тому неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної 
ситуації на ліквідність і дохід Товариства, стабільність і структуру операцій із споживачами 
і постачальниками. В результаті виникає істотна невизначеність, яка може вплинути на 
майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Товариства і здатність 
Товариства обслуговувати і платити по своїх боргах у міру настання термінів їх погашення. 
Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті 
такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і 
зможуть бути оцінені. 
Фінансова звітність Товариства є окремою фінансовою звітністю, на неї не поширюються 
вимоги щодо складання консолідованої фінансової звітності. 
 Оцінки і припущення, що лежать в їх основі,  переглядаються на регулярній основі. 
Коригування в попередніх оцінках визнаються у тому звітному періоді, в якому  ці оцінки були 
переглянуті, і  в будь-яких  наступних періодах,  яких вони стосуються. 
 
5. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ  ТА ЗАСТОСОВАНІ 
ОБЛІКОВІ ОЦІНКИ: 
 
Положення облікової політики застосовуються послідовно у всіх звітних періодах, 
представлених  в цій фінансовій звітності. 
 
5.1. Основні засоби.  
До основних засобів за винятком нерухомості, відносяться матеріальні активи,  первісна 
вартість яких більша за 2 500,0 грн., з 01 вересня 2015 року 6 000,0 грн, в яких очікуваний 
строк експлуатації більше одного року для використання при наданні послуг та  в 
адміністративних цілях,.. при цьому є ймовірність отримання майбутніх економічних вигід.  
Основні засоби обліковуються за моделлю собівартості: по фактичних витратах за 
вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності.  
Об’єкти нерухомості відображаються по справедливій вартості, яка підлягає переоцінці на 
регулярній основі і залежить від ринкової вартості об’єкта.  Товариство володіє земельними 
ділянками, які придбані з метою приросту капіталу. Зміна вартості відображається у складі 
прибутку або збитку. Ліквідаційна вартість встановлена на рівні нуль гривень. Ліквідаційну 
вартість та строк корисної експлуатації активу Товариство переглядає на кінець кожного 
фінансового року. 
Обліковою одиницею бухгалтерського обліку основних засобів прийнято об’єкт основних 
засобів.  
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Амортизація основних засобів нараховується по методу рівномірного нарахування зношування 
протягом передбачуваного строку їх корисного використання і визнаються у складі прибутку 
або  збитку. По земельних ділянках амортизація не нараховується. 
 
Строки корисного використання основних засобів встановлено по групах, а саме: 

 Група Термін  корисного використання 

 Земля  безстроково 
Меблi 5 років 
Офісне устаткування 3 років 
Інші 1 рік 
  
 
5.2. Нематеріальні активи.  
Нематеріальний актив є ідентифікованим, якщо він:  
– може бути відокремлений, тобто його можна відокремити або відділити і продати, 
передати, ліцензувати, здати в оренду або обміняти індивідуально або разом з пов’язаним з 
ним контрактом, ідентифікованим активом чи зобов’язанням, незалежно від того, чи має 
Товариство намір зробити це, або  
– виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть вони 
бути, передані або відокремлені від Товариства або від інших прав та зобов’язань. 
Товариство контролює актив для отримання майбутніх економічних вигод та обмежує 
доступ інших до цих вигод. Здатність Товариства контролювати майбутні економічні вигоди 
від нематеріального активу виходить з юридичних прав, які можна забезпечити в судовому 
порядку.  
Майбутні економічні вигоди від використання нематеріального активу, сприяють скороченню 
майбутніх витрат.  
Нематеріальні активи обліковуються за моделлю собівартості: по фактичних витратах за 
вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності.  
Обліковою одиницею бухгалтерського обліку нематеріальних активів прийнято об’єкт 
нематеріальних активів.  
Термін корисного використання нематеріальних активів визначається по кожному об’єкту 
окремо, в момент  готовності до використання, виходячи з:  
– терміну використання подібних нематеріальних активів;  
– передбачуваного морального зносу, правових чи інших подібних обмежень щодо строків 
використання та інших факторів.   
Товариство не має нематеріальних активів з невизначеним терміном корисного 
використання.  
Нематеріальні активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються 
прямолінійним  способом протягом встановленого терміну і оцінюються на предмет 
знецінення, якщо є ознаки знецінення даного нематеріального активу. Період і метод 
нарахування амортизації для нематеріального активу з обмеженим строком корисного 
використання переглядається кожного звітного періоду.  
Витрати на амортизацію нематеріальних активів  визнаються у складі прибутку або збитку.  
 
Строки корисного використання нематеріальних активів встановлено по групах, а саме: 

Група Термін  корисного використання 

Програмне забезпечення 3-5 років 
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Ліценції на здійснення страхування 10 років безстроково 

Інші 1 рік 

 
Товариство може прийняти рішення щодо проведення переоцінки (шляхом внесення 
відповідних змін до облікової політики), яка здійснюватиметься з достатньою частотою для 
забезпечення впевненості в тому, що справедлива вартість переоціненого активу не 
відрізняється суттєво від його балансової вартості.  
Припинення визнання раніше визнаних основних засобів і нематеріальних активів, 
відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання 
економічних вигод від їх використання або вибуття. Дохід або витрати, що виникають в 
результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від 
вибуття та балансовою вартістю активу), результати визнаються у складі прибутку та 
витрат  року, в якому визнання активу було припинено.  
 
5.3. Переоцінка іноземної валюти.  
Функціональною валютою Товариства є національна валюта України - гривня. 
Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються у функціональну 
валюту за офіційним обмінним курсом Національного банку України (НБУ) за станом на 
кінець відповідного звітного періоду. Прибуток та збитки, що виникають у результаті 
розрахунків по операціях в іноземній валюті і від перерахунку монетарних активів і 
зобов'язань у функціональну валюту за офіційним обмінним курсом НБУ на кінець року, до 
визнаються у  складі прибутку або збитку (як прибуток або збитки від курсових різниць).  
Негрошові активи й зобов’язання, виражені в іноземній валюті і відображені по фактичним 
витратам, перераховуються у функціональну валюту за валютним курсом, що діяв на дату 
здійснення операції. Тому перерахунок за обмінним курсом на кінець звітного періоду до таких 
статей балансу не застосовується. 
Основні обмінні валютні курси, що використовувались протягом звітного періоду були такі:: 

 31 грудня 2018 р., гривень 31 грудня 2019 р., гривень 
1 долар США 27,688264 23,6862 
1 євро 31,714138 26,422 
 
5.4. Фінансові інструменти.  
Фінансові активи та фінансові зобов’язання визнаються в Балансі Товариства у  той момент, 
коли Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив, згідно з умовами 
договору.  
Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюються за історичною вартістю. 
Справедлива вартість фінансового інструменту коригується на витрати, які визнаються у 
звіті про фінансовий результат за поточний період або відображається у складі власного 
капіталу, якщо фінансовий інструмент є результатом операції з капіталом. 
Товариство класифікує свої фінансові інструменти при їх первісному визнанні.  

 
До складу фінансових інструментів відносяться: 

 інвестиції в боргові та інші цінні папери; 

 позики і торговельна та інша дебіторська заборгованість;  

 залишок коштів у  централізованих страхових резервних фондах; 

 грошові кошти та їх еквіваленти; 

 торговельна та інша кредиторська заборгованість 
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Фінансові активи 
 
Припинення визнання фінансового активу. Визнання фінансового активу (або, частини 
фінансового активу або частини групи аналогічних фінансових активів) припиняється, якщо:  
– термін дії прав на отримання грошових потоків від активу минув;  
– Товариство передало свої права на отримання грошових потоків від активу або взяло на себе 
зобов'язання по виплаті третій стороні одержуваних грошових потоків у повному обсязі та 
без істотної затримки по «транзитній» угоді; і або (а) Товариство передало практично всі 
ризики і вигоди від активу, або (б) Товариство не передало, але й не зберігає за собою, 
практично всі ризики і вигоди від активу, але передало контроль над цим активом.  
 
Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю ( облігації, депозити, 
дебіторська заборгованість) 
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим 
інструментом у розмірі, що дорівнює: 
- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату 
не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання; 
- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний 
ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання. 
У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між 
договірними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; 
і грошовими потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь. 
Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим 
інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої 
оцінки Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну 
ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії 
фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання 
дефолту (невиконання зобов'язань) за фінансовим інструментом станом на звітну дату з 
ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом станом на дату первісного 
визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є 
доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з 
моменту первісного визнання. 
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим 
інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було 
з'ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на звітну 
дату. 
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є 
придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює 
очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та 
теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною 
ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в 
прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності. 
Відносно банківських депозитів СК „Авангард” має наступну модель розрахунку збитку від 
знецінення фінансового активу: 
- при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу 
uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз “стабільний», що присвоюється 
рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових 
агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитків розраховується в залежності 
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від строку та умов розміщення (при розміщенні від 1 до 3-х місяців – розмір збитку складає 
0%, від 3-х місяців до 1 року – 1% від суми розміщення, більше 1 року – 2%); 
- при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний 
рівень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного 
реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв 
збитку розраховується у розмірі від 7% до 20% від суми вкладу в залежності в розміру ризиків. 
Дебіторська заборгованість - утримується  для отримання платежів від дебіторів, тобто 
утримується до погашення, як того і вимагає  облік за амортизованою вартістю.  
Довгострокова дебіторська заборгованість згідно до облікової політики Компанії обліковується 
по третій бізнес-моделі: утримання до погашення за справедливою вартістю з визнанням ії 
змін в прибутку або збитку. 
   Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки в іншому сукупному доході 
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 
результату переоцінки в іншому сукупному доході, СК відносить акції  господарських 
товариств (інструмент капіталу - фінансові інвестиції в акції підприємств). За своєю 
природою такі інвестиції не дають права на отримання грошових коштів, а будь-які платежі 
за ними прямо залежать від результатів діяльності емітента.  
Грошові потоки за інструментами капіталу ніколи не є виплатами основного боргу та 
відсотків. Такі активи згідно до облікової політики Компанії з 01.01.2018 року обліковуються 
за  справедливою вартістю через інший сукупний капітал. 
  Можливість переоцінки інструментів капіталу через інший сукупний  дохід 
передбачена лише для активів, які відповідають визначенню інструментів капіталу в  МСБО 
32 «Фінансові інструменти: подання». За визначенням МСБО 32, інвестиції в частки  ТОВ, 
учасники яких мають право вийти з товариства та забрати свою частку грошима, або в паї 
інвестиційних фондів, які мають обмежений строк діяльності або зобов’язані викуповувати 
свої паї у інвесторів, не є інструментами капіталу. 
МСФЗ 9  не робить винятку для інвестицій, що не мають котирувань  (на відміну від МСБО 
39). Визначення їх справедливої вартості є досить  складний процес. При цьому, дивіденди від 
них все одно  визнаються в прибутку або збитку,  але всі інші зміни справедливої вартості 
ніколи не переносяться до прибутку або збитку, навіть при вибутті.  
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом 
організатора торгівлі. 
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості 
активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за 
відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень 
на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу 
активу, приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за 
найсприятливіший ринок. 
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які 
відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, 
максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання 
закритих вхідних даних. 
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, 
Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення 
можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами 
кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у 
кон’юнктурі фондового ринку. 
Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які 
включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням 
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наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності 
таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних 
вигід. 
 
Позики і торговельна та інша дебіторська заборгованість: 
 
Позики та дебіторська заборгованість є не котировані на активному ринку фінансові 
активи, що передбачають одержання фіксованих або тих, що можуть бути достовірно 
визначеними платежів.  
 
Дебіторська заборгованість за послуги – це дебіторська заборгованість, що виникла в 
результаті реалізації послуг Товариства своїм страхувальникам, і є дебіторською 
заборгованістю, що не призначена для перепродажу, і обліковується за справедливою вартістю 
(фактичною первісною вартістю за вирахуванням резерву сумнівних боргів).  
 
Дебіторська заборгованість від перестраховиків за страховими виплатами 
визнається у момент визнання кредиторської заборгованості за відповідними страховими 
виплатами. 
  
Дебіторська заборгованість від страхових агентів, брокерів та посередників 
визнається за сумами премій, отриманих ними, але не переданих страховику до закінчення 
звітного періоду.  
 
Дебіторська заборгованість за регресами визнається у момент визнання кредиторської 
заборгованості за відповідними страховими виплатами. Визнані суми оцінюються з 
урахуванням очікуваних грошових потоків до отримання та строків таких грошових потоків 
на основі минулого досвіду страховика щодо отримання коштів у порядку регресу.  
 
Для формування резерву іншої дебіторської заборгованості Товариство застосовує метод 
індивідуального аналізу кожного дебітора.  
 
Грошові кошти та їх еквіваленти  включають кошти на поточних рахунках у банках, 
інших рахунках в банках (депозитні), грошові кошти в касі Товариства, грошові кошти в 
«дорозі», які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються 
незначним ризиком зміни їх вартості.  
 
До еквівалентів грошових коштів Товариство відносить кошти розміщені на депозитних 
рахунках, термін повернення яких на звітну дату, не перевищує 2 дні. 
 
Фінансові зобов'язання. 
Товариство може мати  наступні фінансові зобов'язання:  

 кредиторська заборгованість за послуги та інша поточна кредиторська заборгованість; 

 дивіденди, що підлягають виплаті учасникам. 
 
Кредиторська заборгованість за послуги – включає розрахунки з постачальниками та 
підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконанні роботи і надані послуги, в 
тому числі з компаніями – перестраховиками і посередниками щодо продажу послуг 
Товариства.  
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Інша поточна кредиторська заборгованості – включає розрахунки за усіма видами 
платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, розрахунки з 
підзвітними особами, розрахунками за страхуванням, розрахунки за іншими операціями, в 
тому числі розрахунки із страхувальниками за страховими випадками.  
 
Тестування на знецінення фінансових зобов’язань Товариство проводить аналогічно тесту на 
знецінення фінансових активів.  
 
Припинення визнання. Визнання фінансового зобов’язання в балансі припиняється якщо 
зобов’язання погашено, анульовано або термін його дії минув.  
Якщо фінансове зобов’язання замінюється іншим зобов’язанням перед тим самим кредитором 
на суттєво інших умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, така заміна 
або зміни враховуються як припинення визнання первісного зобов'язання і початок визнання 
нового зобов'язання, а різниця в їх балансової вартості визнається у звіті про фінансові 
результати.  
 
Договори перестрахування  як фінансові інструменти. 
  
Товариство здійснює перестрахування ризиків  за договорами страхування  і отримує суми 
перестрахового відшкодування у відповідності до умов договорів перестрахування. Передані 
ризики за договорами перестрахування , згідно із Законом України «Про страхування», не 
звільняють Товариство від відповідальності за договорами страхування.  
Обсяг страхових зобов'язань перестраховика, що зменшують  страхові зобов’язання  
Товариства, на кожну звітну дату оцінюється одночасно з розрахунком страхових резервів. 
Одночасно, на кожну звітну дату Товариство  переглядає  частки перестраховиків у 
страхових зобов’язаннях на предмет їх знецінення. Товариство моні торить фінансовий стан 
перестраховика.  Договорами перестрахування передбачено  надання  перестраховиком   
проміжної фінансової звітності . 
Дебіторська і кредиторська заборгованість за договорами перестрахування є 
короткостроковою і оцінюються згідно відповідних МСФЗ. 
  
Зазначені оцінки фінансових активів і фінансових зобов’язань забезпечує достовірність та 
співставність показників фінансової звітності Товариства.  
 
5.5. Операції з оренди (лізингу) 
Операційна оренда. Коли Компанія виступає в ролі орендаря в рамках договору оренди, за 
яким всі ризики та вигоди, притаманні володінню активом, в основному не передаються 
орендодавцем Компанії, загальна сума орендних платежів відноситься на прибуток або збиток 
із використанням методу рівномірного списання протягом строку оренди. 
Оренда, включена в інші договори, виділяється, якщо (а) виконання договору пов'язане з 
використанням конкретного активу або активів та (б) договір передбачає передачу права на 
використання активу. 
Фінансова оренда – це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, 
пов'язані з правом власності на актив. Право власності може з часом передаватися або не 
передаватися. 
Класифікації оренди як фінансової оренди: 
а) оренда передає орендареві право власності на актив наприкінці строку оренди; 
б) орендар має право вибору придбати актив за ціною, що, як очікується, буде значно нижчою 
за справедливу вартість на дату, коли вибір може бути здійснений, і достатньою для 
обґрунтованої впевненості на початку оренди в тому, що вибір буде здійснено; 
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в) строк оренди становить більшу частину строку економічної експлуатації активу, навіть 
якщо право власності не передається; 
г) на початку оренди теперішня вартість мінімальних орендних платежів дорівнює принаймні 
в основному всій справедливій вартості орендованого активу; 
ґ) орендовані активи мають такий особливий характер, що тільки орендар може 
використовувати їх, не здійснюючи значних модифікацій. 
На початку строку оренди Компанія визнає фінансову оренду, як активи та зобов'язання у 
своїх звітах про фінансовий стан за сумами, що дорівнюють справедливій вартості 
орендованого майна на початку оренди, або (якщо вони менші за справедливу вартість) за 
теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів, яка визначається на початку оренди. 
Ставка дисконту застосовується при обчисленні теперішньої вартості мінімальних орендних 
платежів, є припустима ставка відсотка при оренді, якщо її можна визначити; якщо ні,  
застосовуємо відсоткову ставку додаткових запозичень Компанії. Будь-які первісні прямі 
витрати Компанії додаються до суми, визнаної як актив. 
Операції та інші події відображаються в обліку і подаються відповідно до їхньої сутності та 
фінансової реальності, а не просто за юридичною формою. Хоча юридична форма угоди про 
оренду є такою, що Компанія може не отримати юридичного права власності на орендований 
актив, у випадку фінансової оренди сутність та фінансова реальність такі, що Компанія 
отримує економічні вигоди від використання орендованого активу протягом більшої частини 
строку його економічної експлуатації в обмін на зобов’язання сплатити за це право суму, що 
приблизно дорівнює (на початку оренди) справедливій вартості активу, та пов’язані з ним 
фінансові витрати. 
Компанії визнає фінансову оренду у звіті про фінансовий стан, як актив і як зобов’язання 
сплатити майбутні орендні платежі. На початку строку оренди актив та зобов’язання щодо 
майбутніх орендних платежів визнаються у звіті про фінансовий стан за однаковими сумами, 
за винятком первісних прямих витрат орендаря, які додаються до суми, визнаної як актив. 
Мінімальні орендні платежі  Компанія розподіляє між фінансовими витратами та 
зменшенням непогашених зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період 
протягом строку оренди так, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок 
зобов’язань. Непередбачені орендні плати  відображаємо, як витрати в тих періодах, у яких 
вони понесені. 
Фінансова оренда призводить до витрат на амортизацію активів, що амортизуються, а 
також фінансових витрат за кожний обліковий період. Політика нарахування амортизації на 
орендовані активи, що амортизуються,  узгоджується з політикою щодо власних активів, що 
амортизуються; визнану амортизацію обчислюємо відповідно до МСБО 16 «Основні засоби» 
та МСБО 38 «Нематеріальні активи». 
5.6. Резерви за зобов'язаннями та платежами.  
Резерви за зобов'язаннями та платежами - це не фінансові зобов'язання, сума й термін яких не 
визначені. Вони нараховуються, коли Компанія має поточне юридичне або конструктивне 
зобов'язання, що виникло внаслідок минулих подій, та існує ймовірність, що для погашення 
такого зобов'язання знадобиться відтік ресурсів, які передбачають економічні вигоди, а суму 
цього зобов'язання можна розрахувати з достатнім ступенем точності. 
 
5.7. Операції страхування.  
 
Договори страхування та перестрахування  
Всі договори (контракти), укладені Товариством відповідно до отриманих ліцензій на право 
здійснення страхової діяльності, аналізуються на предмет відповідності критеріям визнання 
договору страхування (страхового контракту) згідно МСФЗ 4, а саме: чи є на початок дії 
договору невизначеність (або  ризик) щодо хоча б одного з трьох моментів: 
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- ймовірності настання страхового випадку; 
- періоду  його настання; 
- розміру можливої компенсації не можна передбачити. 
Договір (контракт) є договором страхування тільки в тому випадку, якщо Страхувальник  
передає значний страховий ризик. Визнання страхових премій підтверджується фактом  
передачі страхового ризику страховику. Страхові премії не визнаються у  звітності та не 
підлягають нарахуванню без  дотримання цієї вимоги. Датою визнання  факту прийняття 
Страховиком страхового ризику  є дата сплати страхової премії, якщо  інше не передбачено  
договором (контрактом) страхування. 
За  договорами, що передбачають сплату страхової премії  в розстрочку, застосовується 
метод нарахування. 
Страхові премії, що відносяться до звітного періоду, відображаються з урахуванням усіх змін 
та уточнень, що виникають у звітному періоді щодо цим  премій, причому, додаткові премії 
або повернення премій  розглядаються як уточнення розміру первісної премії.  
При достроковому припиненні  договору страхування несплачена частина дебіторської 
заборгованості Страхувальника, що  відноситься  до періоду, в якому страхування не 
здійснювалося, розглядається як зменшення страхової премії. 
 
Перестрахування 
У ході страхової діяльності Товариство передає ризики в перестрахування. Політика 
Товариства передбачає перестрахування всіх значних ризиків. Сума власного утримання 
залежить від величини Статутного капіталу і сформованих страхових резервів та залежить 
від  виду страхового продукту. Договори, які Товариство укладає з перестраховиками, згідно з 
якими воно передає частину страхового ризику та має право на відшкодування збитків у разі 
настання страхового випадку по одному або більше договорів страхування, які відповідають 
вимогам класифікації страхових договорів, класифікуються як договори перестрахування. 
Договори, що не відповідають цим вимогам класифікації, відносяться до категорії фінансових 
активів.  
Договори страхування, передані в перестрахування, не звільняють Товариство від її зобов'язань 
перед власниками страхових полісів. Активи перестрахування – це частки від перестраховика 
по виплачених страхових відшкодуваннях та витрати на врегулювання страхових подій. 
Кредиторська заборгованість по перестрахуванню – це зобов'язання Товариства сплатити 
перестраховикам премії з перестрахування. 
Компанія регулярно оцінює свої активи перестрахування на предмет знецінення. Якщо існує 
об'єктивне свідчення того, що актив перестрахування знецінено, Компанія зменшує балансову 
вартість цього активу до його вартості відшкодування і визнає у Звіті про доходи та 
витрати. Компанія збирає об'єктивні свідчення знецінення активу перестрахування з 
використанням тих же методів, які вона застосовує до фінансових активів. Збиток від 
знецінення також розраховується на підставі аналогічного методу, який застосовується до 
цих фінансових активів. 
Передані премії та отримані частки страхового відшкодування від перестраховика 
відображаються у складі прибутку та витрат за звітний період. 
Премії по договорам, прийнятим у перестрахування, відображаються у складі доходів по 
прямому страхуванню відповідно до класифікації первісних договорів страхування. 
 
5.8.  Визнання доходів від страхової діяльності 
В нараховані (підписані) премії включаються  суми, які  належать Товариству за що набули 
чинності, незалежно від того, отримані ці премії, чи ні.  Об'єкт оподаткування, до якого 
застосовується ставка, визначена відповідно до підпунктів 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 
статті 136 Податкового Кодексу України, розраховується як сума страхових платежів, 
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страхових внесків, страхових премій, нарахованих за договорами страхування і 
співстрахування. При цьому страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами 
співстрахування включаються до складу об'єкта оподаткування тільки в розмірі його частки 
страхової премії, передбаченої договором співстрахування. Підписані премії зменшуються на 
суму премій за анульованими  та розірваними договорами страхування. Якщо очікується , що 
премії будуть сплачені кількома внесками протягом терміну дії договору страхування, то до 
підписаних (нарахованих) премій  включають премії за весь термін дії договору страхування. 
Зароблені  страхові премії формуються  на підставі договорів страхування, що набули 
чинності.   
 
5.9.  Технічні резерви 
Склад технічних резервів, які формує страховик 

Страховик здійснює формування і ведення обліку технічних резервів за  видами 
страхування, відповідно до отриманих та діючих ліцензій, а саме:  

Страхування наземного транспорту (крім залізничного)  
- резерв незароблених премій (резерви премій); 

       - резерв заявлених, але не виплачених збитків. 
Страхування медичних витрат  
 -резерв незароблених премій (резерви премій); 
- резерв заявлених, але не виплачених збитків; 
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені. 
Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту 
(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу 
(вантажобагажу)]  
- резерв незароблених премій (резерви премій); 
- резерв заявлених, але не виплачених збитків; 
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені. 
Страхування від нещасних випадків  
- резерв незароблених премій (резерви премій); 
- резерв заявлених, але не виплачених збитків. 
Медичне страхування (безперервне страхування здоров"я)  
- резерв незароблених премій (резерви премій); 
- резерв заявлених, але не виплачених збитків. 
Страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок 
настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів  

- резерв незароблених премій (резерви премій); 
- резерв заявлених, але не виплачених збитків. 

Страхування фінансових ризиків  
- резерв незароблених премій (резерви премій); 
- резерв заявлених, але не виплачених збитків. 

Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності 
власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, 
відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]  

- резерв незароблених премій (резерви премій); 
- резерв заявлених, але не виплачених збитків. 

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)  
- резерв незароблених премій (резерви премій); 
- резерв заявлених, але не виплачених збитків; 
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені. 
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Страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку може 
бути заподіяно пожежами та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об`єкти 
- резерв незароблених премій (резерви премій); 

- резерв заявлених, але не виплачених збитків. 
Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і 
організаціях, що фінансуються з державного бюджету україни) та сільської пожежної 
охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);  
- резерв незароблених премій (резерви премій); 
- резерв заявлених, але не виплачених збитків. 
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ  
- резерв незароблених премій (резерви премій); 
- резерв заявлених, але не виплачених збитків; 
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені. 

Резерв незароблених премій 

Методи формування резерву незароблених премій (UPR) вказані в таблиці: 

 

Вид страхування Метод формування резерву 

незароблених премій (UPR) 

Страхування наземного транспорту (крім залізничного)  метод "1/4" 
Страхування медичних витрат  метод "1/365" 
Страхування майна [крім залізничного, наземного, 

повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та 

інших видів водного транспорту), вантажів та багажу 

(вантажобагажу)]  

метод "1/365" 

Страхування від нещасних випадків  метод "1/4" 
Медичне страхування (безперервне страхування здоров"я)  метод "1/4" 
Страхування відповідальності суб`єктів перевезення 

небезпечних вантажів на випадок настання негативних 

наслідків при перевезенні небезпечних вантажів  

метод "1/4" 

Страхування фінансових ризиків  метод "1/4" 
Страхування відповідальності перед третіми особами [крім 

цивільної відповідальності власників наземного транспорту, 

відповідальності власників повітряного транспорту, 

відповідальності власників водного транспорту (включаючи 

відповідальність перевізника)]  

метод "1/4" 

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)  метод "1/365" 
Страхування цивільної відповідальності суб`єктів 

господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами 

та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечні об`єкти та об`єкти, господарська 

діяльність на яких може призве  

метод "1/4" 

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які 

працюють в установах і організаціях, що фінансуються з 

державного бюджету україни) та сільської пожежної охорони і 

членів добровільних пожежних дружин (команд);  

метод "1/4" 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ  метод "1/365" 
 

 

Резерв незароблених премій.  Товариство розраховує резерв незароблених премій (UPR) 
методом 1/365.  з урахуванням 100% суми страхових платежів. Визнання зобов’язань за 
договором зазвичай починається з дати підписання, але якщо зобов’язання за контрактом 
починаються пізніше дати підписання, компанія визнає свої зобов’язання з дати початку 
покриття ризиків за договором, що повністю відповідає вимогам Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку. 
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Резерв заявлених збитків. Резерв заявлених збитків (RBNS) розраховується журнальним 
методом на підставі оцінки зобов’язань за кожним зверненням окремо. Збитки визнаються та 
резерв нараховується Товариством при першому звернені застрахованої особи. Сума резерву 
визначається з інформації отриманої від страхувальника. Остаточний розмір збитку 
уточняється за результатами експертизи або за іншими документами, що його посвідчують. 
З огляду на політику компанії щодо визнання збитків, Товариство, як правило, використовує 
найвищу оцінку збитку при формуванні резерву заявлених збитків ( RBNS) за всіма видами 
страхування, якщо не всі збитки підтверджені експертизою на звітну дату, то оцінка є більш 
пруденціальною. 
Резерв збитків які виникли, але не заявлені Резерв збитків, які виникли, але не заявлені 

Методи формування резерву збитків, які виникли, але не заявлені  (IBNR) вказані в таблиці: 

 

Вид страхування Метод формування резерву збитків, які 

виникли, але не заявлені  (IBNR) 

Страхування наземного транспорту (крім залізничного)  не формується 

Страхування медичних витрат  метод фіксованого відсотка 

Страхування майна [крім залізничного, наземного, 

повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та 

інших видів водного транспорту), вантажів та багажу 

(вантажобагажу)]  

метод фіксованого відсотка 

Страхування від нещасних випадків  не формується 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров"я)  не формується 

Страхування відповідальності суб`єктів перевезення 

небезпечних вантажів на випадок настання негативних 

наслідків при перевезенні небезпечних вантажів  

не формується 

Страхування фінансових ризиків  не формується 

Страхування відповідальності перед третіми особами [крім 

цивільної відповідальності власників наземного транспорту, 

відповідальності власників повітряного транспорту, 

відповідальності власників водного транспорту (включаючи 

відповідальність перевізника)]  

не формується 

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)  метод фіксованого відсотка 

Страхування цивільної відповідальності суб`єктів 

господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами 

та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечні об`єкти та об`єкти, господарська 

діяльність на яких може призве  

не формується 

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які 

працюють в установах і організаціях, що фінансуються з 

державного бюджету україни) та сільської пожежної охорони і 

членів добровільних пожежних дружин (команд);  

не формується 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ  метод фіксованого відсотка 

Резерви збитків, які заявлені і резерви незаявлених збитків  не дисконтуються через відносно 
швидкий характер повідомлень про збитки та їхнього врегулювання. 
Використовувані методи  і розрахункові оцінки переглядаються на регулярній основі. 
 
Резерв витрат на врегулювання збитків. Товариство  використовує припущення, що 
розмір витрат на врегулювання страхових подій не перевищує 3% від розміру резерву. 
 
На звітну дату  Компанія здійснює тестування достатності сформованих 
технічних  резервів для майбутніх страхових випадків за поточними договорами 
(LAT).  
При проведенні тесту на достатність сформованих страхових резервів використовується 
краща оцінка. На основі цих розрахунків формується оцінка щодо рівня збитковості видів 
страхування та оцінка майбутніх грошових потоків, за всіма дійсними на звітну дату 
договорами страхування Тест проводиться на рівні агрегації за  кожним видом страхування, 
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так як кожен вид страхування в Товаристві є портфелем однорідних ризиків з подібними 
характеристиками щодо ризику. Це означає, що навіть якщо сукупний результат тесту 
виявиться профіцитом, URR все одно буде визнаватись на рівні кожного виду страхування 
окремо. 
Всі договори страхування містять суттєвий ризик і не містять вкладених деривативів або 
інших конструкцій, що не відповідають визначенню страхового контракту за МСФЗ. 
 Одночасно розраховувались частки перестраховиків у резерві незароблених премій та у резерві 
заявлених, але не виплачених  збитків. 
 Величина технічних резервів відображається у відповідній окремій статті балансу 
Товариства, як зобов’язання (крім резерву коливання збитковості). Збільшення (зменшення) 
величини технічних резервів у звітному періоді відповідно зменшує (збільшує) дохід від 
страхування. 
 
5.10. Інші доходи 
Товариство розраховує податок на прибуток за ставкою, визначеною відповідно до пункту 
136.1 статті 136 Податкового Кодексу України, та податок на дохід за ставкою, визначеною 
відповідно до підпунктів 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статті 136 ПК.  
Нарахований Товариством податок на дохід за ставкою, визначеною в підпункті 136.2.1 
пункту 136.2 статті 136 цього Кодексу, є різницею, яка зменшує фінансовий результат до 
оподаткування. 
Фінансовий результат до оподаткування страховика збільшується: 

 на суму витрат на формування страхових резервів (технічних або математичних) 
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 
стандартів фінансової звітності;  

 на суму коригування (зменшення) страхових резервів (технічних або математичних) 
відповідно до методики, яка визначається Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг за погодженням з центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 
політику (далі - Методика). 
Фінансовий результат до оподаткування страховика зменшується: 

 на суму коригування (зменшення) страхових резервів (технічних або математичних), 
на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 
звітності; 

 на суму страхового резерву (технічного або математичного) сформованого в розмірі та 
порядку, передбачених Методикою. 

Фінансовий результат до оподаткування збільшується: 

 на суму від'ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних 
паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового 
(звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
або міжнародних стандартів фінансової звітності; 

 на суму уцінки цінних паперів (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих 
позик), інвестиційної нерухомості і біологічних активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю, відображених у складі фінансового результату до оподаткування податкового 
(звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
або міжнародних стандартів фінансової звітності, що перевищує суму раніше проведеної 
дооцінки таких активів. 

Фінансовий результат до оподаткування зменшується: 
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 на суму позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних 
паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового 
(звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
або міжнародних стандартів фінансової звітності. 
 
5.11. Визнання витрат 
Товариство несе витрати на здійснення основної  операційної діяльності, а також інші 
витрати, які не пов'язані із надання послуг зі страхування. 
Витрати признаються в звіті про сукупний прибуток, якщо виникає зменшення в майбутніх 
економічних вигодах, пов'язаних із зменшенням активу або збільшенням зобов'язання, які 
можуть бути достовірно оцінені. 
Витрати визнаються в звіті про сукупний прибуток на основі безпосереднього зіставлення 
між понесеними витратами і прибутками по конкретних статтях доходів 
 Витрати визнаються в звіті про сукупний прибуток негайно, якщо витрати не створюють 
великі майбутні економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не відповідають або 
перестають відповідати вимогам визнання як актив в звіті про фінансовий стан. 
Платежі до МТСБУ, інші ніж платежі безпосередньо до централізованих страхових резервних 
фондів (наприклад, платежі до Фонду попереджувальних заходів), відносяться на витрати 
того періоду, в якому вони виникли.  
 
5.12. Зобов`язання за пенсійними програмами  
Товариство  нараховує та сплачує єдиний соціальний внесок  у відповідності  до вимог 
законодавства України. Товариство не є учасником інших пенсійних програм. 
 
5.13. Зобов`язання за виплатами працівникам 
Товариство не здійснює інших виплат працівникам, ніж виплати із заробітної плати. Інших 
зобов’язань  немає. 
 
5.14. Оподаткування 
Поточні витрати на сплату   податку з основної діяльності розраховуються згідно вимог 
українського податкового законодавства. 
Для цілей фінансової звітності  поточні витрати з податку на прибуток коригуються на 
суми відстрочених податків, що виникають із-за наявності тимчасових різниць між 
балансовою вартістю активів та зобов’язань і їх вартістю, що обліковується для цілей 
оподаткування.   Такі коригування приводять,  за  необхідності, до  відображення у звітності 
відстрочених  податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань. 
 Для визначення витрат з податку за основною діяльністю, а також з податку на прибуток від 
іншої діяльності, застосовується метод розрахунку зобов’язань по звіту про фінансовий стан. 
Сума активів і зобов'язань по відстроченому оподаткуванню розраховується на основі 
очікуваної ставки податку, яка повинна бути застосована в тих роках, коли сума тимчасових 
різниць може бути відшкодована або реалізована. 
Відстрочені податкові активи визнаються лише в тих випадках, коли існує вірогідність того, 
що майбутньої суми прибутку до оподаткування буде досить для реалізації відстрочених 
податкових активів. На кожну дату складання звіту про фінансовий стан Товариство 
переоцінює невизнані відстрочені податкові активи. Товариство визнає раніше не визнаний 
відстрочений податковий актив тільки в частині, в якій існує вірогідність його реалізації при 
отриманні майбутніх прибутків, що підлягають оподаткуванню. І навпаки, Товариство 
зменшує балансову вартість відстроченого податкового активу у разі, коли зникає вірогідність 
повної або часткової реалізації такого активу в майбутніх прибутках. 
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З 1  січня 2013 Змінами, внесеними Законом № 5412 до ст. 156 Податкового кодексу, 
закріплено діючу систему оподаткування страховиків, тобто ставка податку на прибуток з 
«валових премій» становила 3 %.У цілях оподаткування до доходів від страхової діяльності 
разом зі страховими преміями за договорами страхування, перестрахування і співстрахування 
(зменшеними на перестрахувальні платежі) включено низку інших страхових доходів, 
нарахованих страховиком при здійсненні страхової діяльності. 
 
До таких доходів, зокрема, включено: 
 
• суми винагород, належних страховику за укладеними договорами страхування, 
співстрахування, перестрахування; доходи від реалізації права регресної вимоги страховика до 
страхувальника або іншої особи, відповідальної за заподіяні збитки, в частині перевищення над 
виплаченими страховими відшкодуваннями; 
 
• суми винагород, нарахованих страховиком за надання ним послуг сюрвейєра, аварійного 
комісара та аджастера, страхового брокера та агента; суми повернення частки страхових 
платежів за договорами перестрахування у разі їх дострокового припинення; 
 
• винагороди і тантьєми за договорами перестрахування тощо. 
 
Для розрахунку податку на прибуток від іншої діяльності застосовувалися  наступні ставки 
податку на прибуток: 
 
з 1 січня 2014 року  до 31 грудня 2019року 18 %. 
З 01.01.2015 року до Податкового кодексу внесено  суттєві зміни щодо  оподаткування 
прибутку від страхової діяльності. Страхові компанії було переведено на загальну систему 
оподаткування за ставкою 18%, а також залишено, як складову частину податку на прибуток,  
податок на доходи від надходжень  страхових премій за ставкою 3%. Тобто , страхові премії за 
договорами страхування фактично оподатковуються двічі: за ставкою 3% від валового 
надходження  та за ставкою 18% у складі зароблених страхових премій.  
5.15. Інші положення облікової політики. Вплив зміни облікової політики.  
 
Вплив зміни облікової політики на події і операції, що відбуваються (відбувались) в 
Товаристві: 
Доцільність зміни того чи іншого положення облікової політики Товариства встановлюється 
у разі:  
– змін статутних вимог (тобто при внесенні змін до статуту Товариства);  
– змін вимог органу, що затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку (вносяться 
зміни чи доповнення до тих чи інших стандартів);  
– зміни забезпечать достовірніше відображення подій або операцій у фінансовій звітності 
Товариства.  
Вплив зміни облікової політики на події й операції минулих періодів Товариство відображає у 
звітності шляхом:  
– коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року;  
– повторного надання порівняльної інформації стосовно попередніх звітних періодів; 
Зміна облікової політики, вибір відображення впливу зміни на облікову політику Товариство 
розкриває й обґрунтовує у примітках до фінансової звітності за поточний звітний період. 
Облікова політика застосовується Товариством щодо подій і операцій з моменту їх 
виникнення. 
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Внутрішня політика з формування технічних резервів ПрАТ «Страхова компанія 
«АВАНГАРД» (далі – Внутрішня політика) розроблена відповідно до Методики формування 
страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, в редакції, що 
затверджена Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг 18 вересня 2018 року N 1638 та зареєстрована в Міністерстві 
юстиції України 17 жовтня 2018 р. за N 1169/32621 (далі - Методика) затверджена 
30.12.2019р. 
Ця Внутрішня політика встановлює порядок формування страхових резервів страховика та 
визначає: 
- склад технічних резервів, які формує страховик, за кожним  видом страхування, на 

провадження діяльності з якого страховик отримав ліцензію; 

- методи розрахунку кожного з видів технічних резервів, які формує страховик, за кожним 
видом страхування, на провадження діяльності з якого страховик отримав ліцензію; 
- методи визначення розміру прав вимоги до перестраховиків щодо відповідних видів 
технічних резервів за видами страхування, на провадження діяльності з яких страховик 
отримав ліцензії; 
- порядок визнання вимоги за договором, що надійшла страховику, такою, що є заявленою 
вимогою; 
- перелік витрат, які страховик відносить до аквізиційних витрат та використовує для 

визначення розміру відстрочених аквізиційних витрат. 

 Страховик відносить до аквізиційних витрат наступні видатки: 
- витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату в частині проведеної 

працівниками страховика або інших осіб роботи з оцінки ризику; розроблення умов, правил і 
договорів, проведення актуарних розрахунків; підготовку та укладання договорів; 

- витрати на винагороди страховому агенту, страховому (перестраховому) брокеру та 
іншим особам, у тому числі страховикам за надані послуги з метою укладання договорів;  

- витрати на оплату послуг медичних, експертних та інших організацій або осіб щодо 
огляду фізичних осіб та об’єктів страхування перед укладанням договорів;  

- витрати на оплату послуг з оцінки ризику, визначення страхової вартості майна; 
- витрати на оплату послуг за тендерну документацію та її підготовку, якщо тендер 

проводиться для вибору страховика; 
- витрати на проведення передпродажних та рекламних заходів щодо страхових послуг; 
- вартість використаних бланків (страхових полісів, свідоцтв, сертифікатів, 

квитанцій) або плати за адміністрування інформації про договори у електронному вигляді; 
- програмне / інформаційне забезпечення для обслуговування процесу укладення 

договорів; 
- інші видатки, що виникають у процесі укладання договорів. 

Страховик не формує відстрочені аквізаційні витрати. 
Не є зміною облікової політики встановлення облікової політики для:  
– подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій;  
– подій або операцій, які не відбувались раніше. 
Якщо неможливо розрізнити зміну облікової політики та облікових оцінок, то це 
розглядається і відображається як зміна облікових оцінок. 
Не є зміною облікової політики Товариства зміна визначення облікових оцінок. 
Облікова оцінка – це попередня оцінка, яка використовується Товариством з метою розподілу 
витрат і доходів між відповідними звітними періодами. Вона може бути переглянута, якщо 
змінюються обставини, на яких вона ґрунтувалася, або отримано додаткову інформацію. 
Зміни облікових оцінок впливають тільки на майбутнє і не стосуються минулого.  
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Наслідки змін в облікових оцінках Товариство включає до тієї статті звіту про фінансові 
результати, яка раніше застосовувалась для відображення доходів або витрат, пов’язаних з 
об’єктом такої оцінки, в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також в наступних періодах, 
якщо зміна впливає на ці періоди.  
Внесення змін до облікової політики, що стосуються майбутніх періодів, застосовуються з 
початку нового звітного періоду, і оформлюється відповідним наказом про внесення змін до 
облікової політики Товариства.  
У випадках, коли Товариство розпочинає здійснювати нові операції, або у випадку змін окремих 
законодавчих норм, введення положень з обліку щодо яких Товариство  не могло передбачити 
заздалегідь, зміни в облікову політику можуть бути внесені протягом звітного періоду (року) і 
застосовуватися Товариством з дати затвердження таких змін.  
Керівництво Товариства вважає, що декларуючи  перехід до складання  фінансової звітності 
Компанії за МСФЗ з 01.01.2012 року  та керуючись  Законом  № 3332 — Закон України від 
12.05.2011 р. № 3332-VI «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» для складання фінансової звітності Товариство у звітному 
періоді  здійснювало відповідні  послідовні процедури із  застосування Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (за текстом — МСФЗ), якщо вони не суперечать Закону «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 
 
5.16. Капітал 
Капітал. Капітал Товариства формується відповідно до Законів України «Про господарські 
товариства» та  «Про страхування», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу 
України. Статутний капітал  та його зміни  фіксуються у Статуті Товариства.   
 
6. НОВІ СТАНДАРТИ ТА ТЛУМАЧЕННЯ  
 
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено 
стандарти: 
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» набуває чинності з 01 січня 2018 року; 
МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» - 01 січня 2016 року; 
МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» - 01 січня 2017 року. 
Також з 1 січня  2016 року  або після цієї дати,  застосовуються  зміни до наступних 
стандартів: 
МСФЗ 11 «Спільна діяльність» щодо  придбання часток у спільних операціях; 
МСБО 16 «Основні засоби»; 
МСБО 38 «Нематеріальні активи», що встановлюють, що «дохідний» метод амортизації є 
неприйнятним; 
МСБО 27 «Окрема фінансова звітність» згідно з яким суб’єкту господарювання надається 
можливість оцінки інвестицій  за методом участі в капіталі при складанні окремої звітності. 
 
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», що замінює  діючі інструкції та вимоги  МСБО 39 
«Фінансові  інструменти: визнання та оцінка». МСФЗ 9 містить переглянуті інструкції з 
питань класифікації та оцінки фінансових інструментів, включаючи нову модель очікуваних 
кредитних втрат для підрахунку знецінення  фінансових активів, а також  нові загальні 
вимоги щодо обліку операцій з хеджування. До нього перенесені  інструкції з питань визнання 
та припинення визнання фінансових інструментів, які  раніше містилися у  МСБО 39. 
МСФЗ 9 чинний для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 р. або пізніше, і при цьому 
суб’єкт господарювання має право на його дострокове застосування. Товариство розуміє, що 
новий стандарт вносить багато змін до обліку фінансових інструментів і може значно 



 

 
 

 
22 

вплинути на фінансову звітність. Товариство не має наміру  застосовувати цей стандарт 
достроково.  Тому вплив змін буде проаналізовано по мірі випуску  нових  редакцій стандарту. 
МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» набуває чинності  для періодів, які 
починаються з/після  01 січня 2017 року. Він дозволяє раннє застосування, але керівництво не 
прийняло рішення про дострокове застосування цього стандарту, оскільки Товариство не 
входить в сферу дії цього стандарту.  
МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» встановлює  принципи необхідності 
визнання та моменту визнання доходу від реалізації продукції (товарів, послуг, робіт). Він 
замінює чинні  інструкції  з питань визнання доходу від реалізації, які зараз містяться  у 
МСБО 18 «Визнання доходу», МСБО «Будівельні контракти» та КТМФЗ 13 «Програми 
лояльності  клієнта», КТМФЗ 15 (IFRIC 15) "Договори на будівництво нерухомості", КТМФЗ 
18 (IFRIC 18) "Отримання активів від клієнтів", ПКТ 31 (SIC 318 "Виручка: бартерні 
операції, які включають рекламні послуги". Стандарт набуває чинності  для періодів, які 
починаються з/після  01 січня 2017 року. Він дозволяє раннє застосування, але Товариство не 
прийняло рішення про дострокове застосування цього стандарту до договорів, крім договорів, 
що потрапляють до сфери застосування «Страхові контракти».  
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда».  
Початок обов’язкового застосування в фінансовій звітності з 01 січня 2019 року або після цієї 
дати (був опублікований 13 січня 2016 року Радою МСФЗ (IASB).  Дострокове застосування 
цього стандарту дозволено. Цей стандарт докорінно змінює облік у орендарів. Він зобов’язує 
відображати активи і зобов'язання в звіті про фінансовий стан.  
Згідно МСФЗ (IFRS) 16 орендні зобов’язання розраховуються як дисконтування вартості 
майбутніх орендних платежів, а активом є право користуння орендованого майна (right-of-
useasset (ROU)), зникає визначення «операційна оренда». 
 В подальшому активи ROU обліковуються відповідно МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 36 
«Зменшення корисності активів».  
Таким чином у звіті про прибутки і збитки у орендаря будуть відображатися витрати з 
амортизації, фінансові витрати з оренди, а також можливі збитки від знецінення активу 
ROU.     Згідно МСФЗ 16 будь-яка оренда для орендатора – це операція фінансування. 
Очікується збільшення активів і пасивів у бухгалтерському балансі. Зміни торкнуться 
характеру витрат і моделі визнання.  
Новий стандарт вплине майже на всі фінансові показники: співвідношення власного і 
позикового капіталу, коефіцієнт поточної ліквідності, оборотність активів, коефіцієнт 
покриття. МСФЗ 16 Приватне АТ „СК „Авангард”  застосує з початку обов’язкового 
застосування. 
Зміни до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» уточнюють формат подання іншого 
сукупного доходу. Товариство не відображало інший сукупний дохід. 
Зміни в МСБО 28  «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства», МСФЗ 10 
«Консолідована фінансова звітність», МСФЗ 12 «Розкриття  інформації про частки участі в 
інших суб’єктах господарювання». Стислий опис змін: якщо  материнська компанія 
(інвестиційний суб’єкт  господарювання) оцінює вкладення в дочірні підприємства за 
справедливою вартістю через прибуток/збиток, вона звільняється від консолідації. Товариство 
не оцінювало вплив наведених змін. 
 
7. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ  

тис. грн. 
 на 31 грудня 2018 р на 31 грудня 2019 р 

* На поточних рахунка у національній валюті 195 2179 

* На депозитних рахунках у національній валюті                   265 17885 

* На депозитних рахунках у валюті - - 

http://ifrs.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ000636
http://ifrs.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ000636
http://ifrs.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ000636
http://ifrs.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ000636
http://ifrs.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ000636
http://ifrs.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ000636
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* Кошти в дорозі - - 

* Готівка в касі 0 - 

Всього: 460 20064 

 
Нижче у таблиці подано зведену інформацію щодо грошових коштів та їх еквівалентів за 
кредитною якістю на основі рейтингів за національною шкалою, наданих рейтинговими 
агентствами 
При складанні  звіту про рух коштів за 2019 рік використано прямий метод.  Товариство не 
має  залишків коштів та їх еквівалентів, що утримуються ним та є недоступними для 
використання. 
Основними джерелами надходження грошових коштів у 2019 році були надходження від  
страхових внесків (премій, платежів) за договорами страхування, надходження  за 
депозитними вкладами. 
Основними  напрямами витрачання грошових коштів були виплати страхових відшкодувань 
(виплат), аквізіційні витрати (агентські винагороди),Відрахування у централізовані  страхові 
резервні фонди, витрати, пов’язані з урегулюванням страхових випадків, придбання 
фінансових активів. 
Депозитні рахунки  в банках 

тис. грн. 
 на 31 грудня 2018 на 31 грудня 2019 
Депозити в гривнях, у т.ч., 265 17885 
не прострочені  і не знецінені, рейтинг  uaA- та вище 258 17885 

 
Товариство не має депозитних вкладів, що є простроченими та знаходяться у банках,  що 
мають проблеми  з виконання зобов’язань перед клієнтами. 
Грошові кошти на депозитних рахунках розміщені у банках, які є надійними.  
За даними рейтингу надійності банків, що здійснюється рейтинговим агентством, яке 
внесене до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР банки мають 
кредитний рейтинг інвестиційного рівня uaAA  . Кредитний ризик визначений як низький. 
Враховуючи той факт, що строк розміщення коштів на депозитному рахунку є 
короткостроковий (до 3х місяців), очікуваний кредитний збиток Товариством визнаний при 
оцінці цього фінансового активу становить «0». 
Депозитні рахунки в іноземній валюті відсутні. 
Відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій, враховуються у  складі 
фінансових доходів. 
 
8. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 

тис.грн. 

Показник 

Машин
и та 

обладн
ання 

Інструменти, 
прилади,  
інвентар 
(меблі) 

НМА Інвестицій
на 

нерухоміс
ть 

Разом 

Первісна вартість на 01.01. 2019 р. 50,4 90,4 206,3 0 347,1 
Надходження за 2019р 0 2,1 18,4 3873,4 3893,9 
Переоцінка вартості       

Вибуття 0 0 1,4 0 1,4 
Первісна вартість на 31.12.2019 р. 50,4 92,5 223,3 3873,4 4239,6 
Накопичений знос  на 31.12.2019р.  49,2 90,5 204,9  344,6 

Чиста балансова вартість на 31.12.2019  р. 1,2 2 18,4 3873,4 3895 

 
9. ФІНАНСОВІ АКТИВИ 
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Інші фінансові інвестиції 
 
Цінні папери 
Станом на 31.12.2019 р. за даними обліку та звітності Товариства довгострокові фінансові 
інвестиції складають -4135 тис. грн. 
Станом на 31.12.2019 р. за даними обліку та звітності Товариства довгострокові поточні 
фінансові інвестиції складають -15003 тис. грн. 
У складі Довгострокових фінансових інвестицій відображено: 
- участь Товариства в статутному капіталі інших підприємств за собівартістю придбання  
у розмірі 3025 тис. грн. ; 
- вартість акцій , що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки в іншому сукупному доході Товариства у розмірі 1110,00 тис. грн. 
 
У складі Поточних фінансових інвестицій відображено вартість облігацій, емітентом яких є 
держава. Вартість оцінки облігацій на 31.12.2019р. визначена на рівні собівартості придбання 
в розмірі 15003,0 тис. грн. 
 
Дебіторська заборгованість 
Дебіторська заборгованість ПрАТ „СК „Авангард”  представлена: 
- дебіторською заборгованістю за продукцію, роботи, товари , послуги; 
- дебіторською заборгованість за розрахунками з бюджетом; 
- іншою дебіторської заборгованістю; 
- дебіторською заборгованістю за виданими авансами (передплати). 
За строками погашення дебіторська заборгованість класифікується на: 
- поточну, яка виникає в ході нормального операційного циклу або стосовно якої є  впевненість, 
що вона буде погашена протягом року від дати балансу; 
- довгострокову, тобто заборгованість, відмінну від поточної, щодо якої є впевненість, що вона 
не буде погашена протягом року від дати балансу. 
Визнання дебіторської заборгованості за операціями зі страхування  відбувається одночасно з 
визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг. 
 

 Поточна дебіторська заборгованість на 31.12.2019р. складає – 6793 тис.грн.(на 31.12.18р.- 10 
тис.грн.) і є: 
- дебіторською заборгованістю за продукцію, роботи, товари , послуги (за договорами, строк 
сплати яких не настав)  
- платежів за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на 
користь страховика; 
Ознаками  можливого знецінення дебіторської заборгованості можуть бути: 
- значні фінансові труднощі боржника; 
- неплатежі; 
- початок процедури банкротства боржника; 
- низька ймовірність  позитивного судового рішення. 
 У випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що ПрАТ «СК «Авангард» не зможе 
отримати повну суму заборгованості відповідно до початкових умов, створюється резерв під 
знецінення дебіторської заборгованості.  
 
Дебіторська заборгованість за послуги (тис. грн.) 

тис.грн. 
2018 2019 
10,0 6793 



 

 
 

 
25 

 
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів, тис. грн. 

тис.грн. 
2018 2019 

0 47,4 
 
Інша поточна дебіторська заборгованість, тис. грн. 

тис.грн. 
2018 2019 

5 19 
 

Довгострокова дебіторська заборгованість 
2018 2019 
724 621 

 

 

 

 Довгострокова дебіторська заборгованість  на 31.12.2019 р складає 621 тис.грн. 
представлена: 
- ПАТ «КБ "Хрещатик" – 519тис.грн. 
В 2018 році,  внаслідок визнання  НБУ  Банку «Хрещатик»  неплатоспроможним,  Компанії не 
було повернуто залишки за поточним та депозитним рахунками  загальною сумою   1 037 
888,06 грн. Товариством було прийнято рішення  заборгованість банку класифікувати як 
довгострокову дебіторську заборгованість(наказ № 0090-АГ від 29.12.17р.)     та відображати 
цю заборгованість за собівартістю грошових коштів з врахуванням  їх знецінення.  
   -  ТОВ "Покровитель страхової турботи" – 102 тис.грн. (позовна заява До Господарського 
суду міста Києва про стягнення заборгованості 08 жовтня 2018р.). Товариством були 
отримані свідчення , щодо можливого  
- значні фінансові труднощі боржника; 
- неплатежі (податковий борг); 
 Був створений  резерв під знецінення дебіторської заборгованості у розмірі 102 тис. грн.. 
 
10. ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  
 
Станом на 31.12.2019. Товариство оцінює відстрочені податкові активи 1,1 тис. грн. 
 
11. СТРАХОВІ ТА ІНШІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
 
Страхові та інші фінансові зобов'язання складаються з наступних компонентів 

тис.грн. 
 31 грудня 2018р 31 грудня 2019 р. 
Зобов’язання  з податків та зборів 53 2519 
Зобов’язання за розрахунками з перестраховиками 3 88 
Зобов’язання за розрахунками  зі страхувальниками за 

страховими виплатами 0 28 
Зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів 24 56 
Зобов’язання за розрахунками з оплати праці, строк 

сплати якої не настав+ внески на з/п 28 0 
Поточні зобов’язання (резерв відпусток) 4 39 
Зобов’язання за розрахунками  з ассістансом 2 0 
Зобов’язання за розрахунками  з постачальниками 10 97 

Інші поточні зобов’язання 10 2000 
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Зобов’язання за поворотною допомогою 94 0 

Всього страхових та інших фінансових 
зобов’язань 221 4827 

 
12. СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ ТА ЧАСТКИ ПЕРЕСТРАХОВИКІВ У СТРАХОВИХ 
РЕЗЕРВАХ 

тис.грн. 
 31 грудня 2018 31 грудня 2019 

Загальні суми   

Резерв незароблених премій  245 25296 

Резерв на покриття збитків 6            2954 

Всього страхових резервів, загальна сума 251 28250 

  

Частка перестраховика   

Резерв незароблених премій  9 2922 

Резерв на покриття збитків   

Всього частка перестраховика у страхових резервах 9 2922 

  

Чисті суми   

Резерв незароблених премій  236 22374 

Резерв на покриття збитків 6 2954 

Всього страхових резервів, чиста сума 242 19420 

 
Перевірка адекватності зобов’язань проводиться згідно до параграфів 15-19 Міжнародного 
Стандарту Фінансової Звітності 4 (Страхові контракти). 
 
13.  ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
 
Статутний капітал 
Зареєстрований статутний капітал Товариства  станом  на  31.12.2019 року  складає  12 000 тис.  

грн. та розподілений між  засновниками  наступним чином: 
Назва / П.І.Б. власника цінних паперів Загальна кількість ЦП Загальна 

номінальна 

вартість ЦП 

Відс.у СК 

Беніцька Валентина Іванівна  2801913383 

Країна: УКРАЇНА 

 

1 140 1 140 000,00 9,5000000 

Беніцька Анастасія Валеріївна  3554910202 

Країна: УКРАЇНА 

 

1 140 1 140 000,00 9,500000 

Чепурда Павло Іванович  3024203915 

Країна: УКРАЇНА 

 

1 140 1 140 000,00 9,500000 

Моргунова Галина Костянтинівна  1859412747 

Країна: УКРАЇНА 

 

1 140 1 140 000,00 9,5000000 

Моргунов Костянтин Володимирович  2995718591 

Країна: УКРАЇНА 

 

1 141 1 141 000,00 9,508333 

Слабошпицька Наталя Валеріївна  2647413684 

Країна: УКРАЇНА 

 

598 598 000,00 4,983333 

Толстенко Оксана Юріївна  2623402789 

Країна: УКРАЇНА 

 

1 140 1 140 000,00 9,500000 
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Венгер Олена Миколаївна  2729202423 

Країна: УКРАЇНА 

 

1 140 1 140 000,00 9,500000 

Кобець Олександр Вікторович  3118512913 

Країна: УКРАЇНА 

 

1 140 1 140 000,00 9,500000 

Тищенко Олександр Сергійович  3513514099 

Країна: УКРАЇНА 

 

1 141 1 141 000,00 9,508333 

Тищенко Альбіна Володимирівна   2717415140 

Країна: УКРАЇНА 
1 140 1 140 000,00 9,500000 

 12000 12000000 100 

 

 

Зареєстрований, випущений і. повністю сплачений статутний капітал Приватного 
акціонерного товариства  „СК „Авангард”  складає 12 000 000,00грн.(за курсом НБУ на звітну 
дату 454166,98  євро та складається з 120000 простих акцій з номінальною вартістю 1000,00 
грн. за акцію (реєстр власників іменних цінних паперів вих. № 5297 від 03.02.20р.). 
Усі акції мають рівні права голосу, права на отримання дивідендів та повернення капіталу 
 
Резервний капітал 

 Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15% 
статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань 
від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До 
досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не 
може бути меншим ніж 5%  чистого  прибутку Товариства за рік. 

Залишок резервного капіталу  Товариства станом на 31.12.2019  року 214 тис. грн 
Інший додатковий капітал у розмірі 1 тис.грн сформовано за рахунок додаткових внесків 
акціонерів. 
В звітному періоді Компанія дивіденди не нараховувала та не виплачувала. 
Нерозподілений прибуток 

 Загальна сума нерозподіленого прибутку(збитку)  на 31.12.2018  року складає -11476  
тис. грн. 

 Чистий прибуток за 2019 рік складає     171  тис. грн. 

 Загальна сума нерозподіленого прибутку  на 31.12.2019  року складала  8430   тис. грн. 
 
14.  АНАЛІЗ СТРАХОВИХ ПРЕМІЙ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ ТА АКВІЗИЦІЙНИХ 
ВИТРАТ  
 
Аналіз страхових премій та виплат за видами страхової діяльності за 2019 рік подано нижче: 

тис.грн. 

Вид страхування (страхові премії) Сума в тис. грн. 

Страхування від нещасних випадків  1244 

Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)  1550 

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами  3410 

Добровільне страхування  медичних витрат  919 

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок 
настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів 

0.4 
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Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може 
бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може 
призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру 

189 

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і 
організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) 

1855 

Страхування вантажів та багажу  5577 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ  14262 

Страхування майна  15180 

Страхування наземного транспорту  2052.6 

Страхування фінансових ризиків  40153 

Разом 86393 

 
У звітному періоді  сума страхових виплат/страхових відшкодувань склала –тис. грн. 

Вид страхування Сума 
Страхування від нещасних випадків 0.3 
Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я ) 1181.7 
Страхування наземного транспорту, крім залізничного 52 
Страхування вантажів та багажу 12 

Страхування медичних витрат 41 

Всього: 1287 

 
15. ОЦІНКА ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ 
 
Методи, використані при прийнятті рішень про припущення. Для оцінки зобов'язань з 
виплати відшкодувань Товариство  використовує припущення, засновані на власній аналітиці. 
Аналітичні дані Товариства  надходять переважно з її щоквартальних звітів про виплату 
страхових відшкодувань. 
Товариство застосовує метод фіксованого відсотка для  оцінки  резерву збитків, що виникли, 
але не заявлені. Резерв на звітну  дату  формується  у розмірі 10 відсотків від заробленої 
страхової премії за чотири квартали, які передують звітній даті, з урахуаннням витрат  
Резерв на неврегульовані вимоги створюється на основі заявлених вимог. Резерв збитків 
понесених, але не заявлених розраховується для кожного періоду настання страхового випадку 
як різниця між прогнозованою сумою остаточних витрат на страхові відшкодування, понесені 
протягом цього періоду, і сумою страхових  відшкодувань, заявлених і виплачених або 
заявлених і невиплачених за цей же період. Сума резерву збитків понесених, але ще не заявлених 
за кожний період не може бути менше нуля. 
Резерв збитків складається з резерву заявлених, але не виплачених збитків та резерву збитків, 
які виникли, але не заявлені.  
Резерв  заявлених,  але  невиплачених збитків  -  оцінка  обсягу зобов'язань  страховика  для  
здійснення  виплат   страхових   сум (страхового  відшкодування)  за відомими вимогами 
страхувальників, включаючи витрати   на врегулювання збитків (експертні, консультаційні  
та  інші  витрати,  пов'язані  з  оцінкою  розміру збитку),  які не оплачені або оплачені  не  в  
повному  обсязі  на звітну  дату  та  які виникли в зв'язку зі страховими подіями,  що мали 
місце  в  звітному  або  попередніх  періодах. 
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Резерв збитків,  які виникли,  але не заявлені,  -  оцінка   обсягу зобов'язань страховика для 
здійснення страхових виплат,  включаючи витрати  на  врегулювання  збитків,  які  виникли  
у  зв'язку   зі страховими  випадками у звітному та попередніх періодах,  про факт настання 
яких  страховику  не  було  заявлено  на  звітну  дату. 
 
16. ДОХОДИ  
 
Структура доходів  отриманих у 2018   та 2019  роках  наступна: 

тис.грн. 

Показник 2018 рік 2019 рік 

Доходи від страхової діяльності всього 1164 50864 

Зароблені страхові премії 1066 50847 

Інші операційні доходи в. т.ч. 98 17 

Частки виплат, відшкодовані перестраховиками  7 

Інші операційні доходи 98 10 

Доходи інші  в т.ч. 22 16137 

Фінансові (від депозитів) 22 264 

Інші (операції з цінними паперами, курсові різниці, операції з 
основними засобами) 

 15873 

Всього доходів 1186 67001 

 
17. ВИТРАТИ 
 
Структура витрат  за 2018 та 2019  роки  наступна: 

тис.грн. 

Показник 2018 рік 2019 рік 

Витрати страхової діяльності 1068 23875 

Страхові виплати та відшкодування 6 1287 

Відрахування у технічні резерви, інші, ніж РНП 3 2950 

Аквізиційні витрати (агентські винагороди) 389 16921 

Витрати, пов’язані з урегулюванням страхових випадків 25                   1 

Інші  витрати, що належать до собівартості послуг  35 

Інші Адміністративні  витрати 643 2316 

 Інші витрати на збут 2 194 

Інші операційні витрати 0 171 

Інші витрати 0 40434 

Інші витрати  0 40434 

Витрати з податку на прибуток 48 2521 

Всього витрат 1116 66830 

 
 Адміністративні витрати 

тис.грн. 
Показник 2018 2019 
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Витрати на персонал 737,7 904 

Відрахування на соціальні заходи 162             149 

Оренда 12              704 

ІТ - витрати  18 

Консультаційні та інші послуги 36,8 276 

Банківські витрати 24,6 129 

Знос та амортизація 0,1 0,1 

Зв’язок 9,4 14,9 

Витрати на відрядження  19 

Матеріальні витрати 22,1 47 

Членські внески  11 

Послуги зберігача та комісія торговця ЦП 17,3 44 

Всього адміністративних витрат 1022 2316 

 
18. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Компанія використовує вимоги МСБО 12  «Податки на прибуток» для відображення в 
фінансової звітності та розкриття інформації, що стосується порядку визначення витрат з 
податку на прибуток та розрахунку відстрочених податків. На думку керівництва страхова 
компанія сплатила всі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові 
збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами 
протягом трьох років. 

Витрати Компанії за податками розраховуються з використанням податкових ставок, 
чинних на дату балансу 

 
тис.грн. 

Показник 2018 рік 2019 рік 
Податок на прибуток за ставкою 3%                                                26,7 2445 

Податок на прибуток за ставками 18%                                             21,3 76 
Відстрочені податкові активи 1 1 
Витрати з податку на прибуток 48 2521 

 
19.  Примітки до форми „Звіт про рух грошових коштів за 2019рік” 

„Звіт про рух грошових коштів” за результатами 2019 року складений з урахуванням вимог 
МСБО № 7. 
Під час заповнення розділів форми застосовується прямий метод, який базується на 
безпосередньому використанні даних з регістрів бухгалтерського обліку щодо дебетових або 
кредитових оборотів грошових коштів за звітний період у кореспонденції з рахунками 
бухгалтерського обліку операцій, активів або зобов’язань. 
У „Звіті про рух грошових коштів ” подається інформація про суму чистого надходження або 
чистого видатку грошової маси у підприємства за рік у розрізі операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності. Цей документ характеризує здатність Товариства своєю діяльністю 
генерувати приток грошових коштів, використовується для оцінювання потреб 
підприємства щодо напрямів та обсягів їх витрачання. Дозволяє побачити реальну 
ефективність кожного економічного виду діяльності підприємства – операційної, 
інвестиційної та фінансової. 
По підприємству за 2019 рік чистий рух коштів від операційної діяльності –  45353 тис. грн. 
(в 2018р. – (-219тис.грн.). 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності – перевищення  видатків грошових коштів 
над надходження грошових коштів у 2019 р.складає – 25622 тис. грн.(в т.ч. відсотки від 
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розміщення депозитів – 217  тис.грн.), 2018р. – 22 тис.грн.) (в т.ч. відсотки від розміщення 
депозитів - 22тис.грн.), витрачання на придбання фінансових інвестицій  - 25240тис.грн. 
необоротних активів-3908 тис. грн ) 
За 2019 рік чистий рух коштів від фінансової діяльності –  (- 94 тис. грн.)  ( в 2018р. – 
(44тис.грн.). 
Чистий рух грошових коштів за звітний період складає – 19604тис.грн. 
На кінець 2019 року в касі, на поточних та депозитних рахунках СК „Авангард”   
обліковується 20064тис.грн., що відповідає випискам банку, касовій книзі і оборотному 
балансу. Станом на 31.12.2019 р. грошові кошти в банках, що недоступні до використання у 
Компанії не враховуються.  
    
 
20. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ТА СТРАХОВИМИ РИЗИКАМИ 
 
Функція управління ризиками в Товаристві здійснюється стосовно фінансових ризиків 
(кредитного, ринкового та ризику ліквідності), а також операційних та юридичних ризиків. 
Фінансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числі валютний ризик, процентної ставки 
та інший ціновий ризик), кредитний ризик і ризик ліквідності. Товариство не вважає ці 
ризики істотними, отже, не встановлює конкретні завдання і не розробляє політику з 
управління цими ризиками. Управління операційними та юридичними ризиками спрямовано 
на забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики для скорочення 
цих ризиків до мінімуму. 
Кредитний ризик. Компанія піддається кредитному ризику, який визначається як ризик 
того, що одна сторона фінансового інструменту понесе збиток внаслідок невиконання іншою 
стороною своїх зобов'язань. Основні статті, у зв'язку з якими у Товариства виникає 
кредитний ризик, - це грошові кошти,  депозити в банках, дебіторська заборгованість, 
довгострокові та фінансові інвестиції. 
Товариство здійснює моніторинг невиконання зобов’язань клієнтами та іншими 
контрагентами, та вводить цю інформацію в свої процедури  контролю кредитного ризику..  
Кредитний ризик для грошових коштів та депозитів на рахунках банків  є несуттєвим, 
оскільки Товариство розміщує грошові кошти та депозити лише в банках з високою 
репутацією та зовнішніми кредитними рейтингами, що підтверджують їх достатньо високу 
якість.. 
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість фінансового інструмента або 
майбутні грошові потоки за фінансовим інструментом будуть коливатися у зв’язку із 
змінами процентних ставок, курсів валют, які схильні до впливу загальних і специфічних 

коливань ринку: 

 валютний ризик - це ризик зміни вартості фінансового інструмента внаслідок 
коливань валютних курсів. Товариство проводить операції переважно в гривнях, 
валютний ризик не суттєвий; 

 ризик процентної ставки. Товариство піддається ризику у зв'язку з впливом 
коливань домінуючих рівнів ринкової процентної ставки на її фінансовий стан та 
грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватися в результаті таких змін, але 
може також зменшуватися або приносити збитки в разі непередбачених змін. У 
Товаристві відсутня політика і процедури для управління ризиком процентної ставки, 
оскільки керівництво вважає, що цей ризик для діяльності Компанії є несуттєвим. 
Інформація про процентні активи і зобов'язання Товариства представлена у 
Примітках 8 та 19. За станом на кінець кожного звітного періоду у Товариства не було 
фінансових активів чи зобов’язань зі змінною процентною ставкою. Станом на 31 
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грудня 2018 року та 31 грудня  2019 року зміни процентних ставок не мали впливу на 
прибуток або збиток і / або капітал Товариства. 

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство зіткнеться з 
труднощами при виконанні фінансових зобов'язань. В наслідок повсякденної діяльності у 
Товариства  виникають зобов’язання  щодо сплати коштів  постачальникам за  товари і 
послуги та  страхових відшкодуванням. Керівництво аналізує прогнозні грошові потоки 
Товариства. Станом на 31 грудня 2018 року та  31 грудня 2019  року всі фінансові зобов'язання 
Компанії погашаються за вимогою або протягом місяця.     Недисконтовані грошові потоки за 
фінансовими зобов'язаннями на вимогу дорівнюють балансовій вартості. Термін погашення 
всіх страхових  зобов'язань Товариства не перевищує одного року. Управлінський персонал 
вважає, що доступні очікувані операційні грошові потоки достатні для фінансування 
поточних операцій Товариства. 
 
Ризики страховика. 
Ризик - ймовірна подія, що може призвести до отримання непередбачуваних збитків або 
іншим чином негативно вплинути на діяльність страховика і на його здатність виконувати 
свої зобов’язання 
Товариством контролюється наступні класи ризиків: 
Андерайтингові ризики – ризики, пов’язані із укладанням договорів страхування; 
Ризик недостатності резервів (збитків) - ризик неадекватності страхових резервів збитків 
майбутнім зобов’язанням; 
Ризик недостатності премій (перевищення нетто-премій) - ризик неадекватності страхових 
тарифів майбутнім зобов’язанням; 
Ризик недостатності премій (перевищення витрат) - відповідність фактичних витрат 
закладеним у бюджет. 
Ризик катастроф - ризик, викликаний неточністю прогнозів настання надзвичайних подій та 
оцінок їх наслідків. 
У відповідності до МСФЗ 4 страховий ризик - це ризик настання невизначеної в майбутньому 
події, позначеної договором страхування, яка може призвести до виплати страховиком 
відшкодування власникові поліса (договору страхування). З метою мінімізації страхового 
ризику Компанія виробляє оцінку значущості ризику страхування за кожним договором 
страхування при його отриманні від Страхувальника з використанням розроблених правил 
андеррайтингу для кожного виду страхування. Компанією оцінюється страхова історія 
кожного об'єкта страхування, а також страхова сума, яка може бути залишена на власному 
утриманні в залежності від виду страхування та діючої політики АТ „СК „Авангард” щодо 
диверсифікації ризиків страхового портфеля. У разі перевищення страхової суми по окремому 
предмету договору страхування 10% від суми статутного капіталу і сформованих вільних 
резервів та страхових резервів, СК „Авангард” передає ризики в сумі перевищення зазначеного 
розміру у перестрахування. 
На 31 грудня 2019 року Приватне АТ „СК „Авангард”  не має суттєвих страхових претензій, 
що виникли в минулих звітних періодах, по яких зберігається невизначеність відносно суми й 
строків відшкодування.  
Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент 
приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та 
застосовуючи наявні ресурси. 
Заходами по зниженню фінансових ризиків є їх оптимізація, щодо не фінансових  ризиків 
(юридичний ризик порушення або недотримання вимог діючого законодавства, стратегічний 
ризик неправильних управлінських рішень) – їх мінімізація. 
Відповідно до  пункту  7  частини  першої  статті  27  Закону України "Про фінансові  
послуги  та    державне  регулювання  ринків фінансових  послуг"  (  2664-14  ),  основних 
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заходів з реалізації Концепції  розвитку  страхового  ринку  України  до   2010   року, 
затвердженої розпорядженням   Кабінету   Міністрів   України   від 23 серпня  2005  року  
N369-р  (369-2005-р  ),  ПрАТ “СК “Авангард” було проведено стрес-тестування, як елементу  
загальної  системи  управління  ризиками, відповідно до Методичних рекомендацій             щодо 
загальних підходів до застосування  страховиками стрес-тестів, затверджених Державною 
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України  05.12.2006  N 6496 від 05.12.2006р. 
Результати стрес-тестів показують, що рівень ризиків страховика не перевищує допустимих 
границь і не потребує додаткових заходів управління ризиками.  
Ринкові ризики – ризики, пов’язані зі зовнішнім середовищем і ринками, на яких працює 
Товариство, які можуть призвести до зміни ринкової вартості фінансових інструментів або 
зміни в ринкових індикаторах, що можуть вплинути на величину активів та/або зобов’язань 
Товариства; 
Ризик інвестицій в акції - ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів, зобов’язань та 
фінансових інструментів страховика до коливання ринкової вартості акцій; 
Ризик процентної ставки - ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань 
страховика до коливання вартості позикових коштів; 
Валютний ризик - ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань 
страховика до коливання курсів обміну валют; 
Ризик спреду - ризик, пов’язаний із чутливістю активів та зобов’язань страховика до 
коливання різниці в доходності між облігаціями підприємств та державних облігацій України з 
тим самим (або близьким) терміном до погашення; 
Майновий ризик - ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань 
страховика до коливання ринкових цін на нерухомість. 
Ризик ринкової концентрації - ризик, пов’язаний із недостатньою диверсифікованістю 
портфеля активів або у зв’язку зі значним впливом одного або кількох емітентів цінних 
паперів на стан активів. 
Ризики дефолту контрагента – ризик неспроможності контрагента (перестраховика, 
боржника та будь-якого дебітора) виконати взяті на себе будь-які договірні зобов’язання перед 
страховиком; 
Ризик дефолту Страхувальника/Перестрахувальника - ризик неспроможності 
Страхувальника/Перестрахувальника виконати взяті на себе будь-які договірні зобов’язання 
перед Товариством; 
Ризик дефолту Перестраховика - ризик неспроможності Перестраховика виконати взяті на 
себе будь-які договірні зобов’язання перед Товариством; 
Ризик дефолту банку - ризик неспроможності банків виконати взяті на себе будь-які договірні 
зобов’язання перед Товариством; 
Операційні ризики – ризик фінансових втрат страховика, що виникає через недоліки 
управління, процесів оброблення інформації, контрольованості, безперервності роботи, 
надійності технологій, а також помилки та несанкціоновані дії персоналу; 
Ризик персоналу - ризик фінансових втрат Товариства, що виникає через помилки та 
несанкціоновані дії персоналу; 
Інформаційний ризик - ризик фінансових втрат страховика, що виникає в результаті 
недоліків надійності технологій; 
Організаційний ризик - ризик фінансових втрат страховика, що виникає через недоліки 
управління, недосконалість бізнес процесів; 
Правовий ризик - ризик втрат в результаті недотримання закону, ризик судових розглядів. 
Товариство здійснює страхову діяльність виключно в Україні, і всі договори страхування 
укладаються в українських гривнях. Керівництво аналізує концентрацію страхового ризику за 
напрямками страхової діяльності.  
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21. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 
 
Управління капіталом Товариством спрямовано на досягнення наступних цілей: 
(i) дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором; 
(ii) забезпечення здатності Товариством безперервно-діючого функціонування. Товариство 

вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі 
капіталу, показаного в балансі. За станом на кінець кожного звітного періоду 
Товариство аналізує наявну суму власного капіталу.  

На Товариство поширюються зовнішні вимоги до капіталу. Основні зовнішні вимоги до 
капіталу - це мінімальна сума статутного капіталу, а також ряд нормативів 
платоспроможності. Компанія дотримувалася всіх зовнішніх регуляторних вимог до капіталу 
у 2019 році. 
Власний капітал включає всі компоненти капіталу, такі як: акціонерний капітал, резервний 
капітал, нерозподілений прибуток  і т.п. 
На Товариство поширюються зовнішні регулятивні вимоги до капіталу. 
Приватним АТ „СК „Авангард”  дотримано норми ст. 30 Закону України від 07.03.1996 р. № 
85/96-ВР «Про страхування»: а) сплачений статутний капітал, б) сформовано страхові 
резерви, яких достатньо для майбутніх виплат, в) перевищення фактичного запасу 
платоспроможності над нормативним, г) на момент реєстрації мінімальний розмір 
статутного капіталу складав 1 млн. євро. 
З метою забезпечення впевненості в стабільності фінансової діяльності страховика, страхова 
компанія повинна постійно мати в розпорядженні власні фонди, які повинні бути більше або 
рівні певної маржі платоспроможності. 
Норматив платоспроможності та достатності капіталу станом на 31.12.19р. виконано.  
Станом на 31.12.2019 розмір чистих активів ПрАТ „СК „Авангард ” який визначається з 
урахуванням норм Цивільного Кодексу України, Закону України  «Про акціонерні товариства» 
та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і відображений у формі1 Баланс  станом на 
31.12.2019р.,  складає 20628 тис. грн.,  що на 8628 тис. грн. більше розміру зареєстрованого 
статутного капіталу Приватного акціонерного товариства „СК „Авангард”  
Показник фактичного запасу платоспроможності  (нетто-активів) ПрАТ „СК „Авангард” 
станом на 31.12.2019р. становить 20628 тис.грн. Більший із показників нормативного запасу 
платоспроможності становить  14344 тис. грн. Величина перевищення фактичного запасу 
платоспроможності над розрахунковим (нормативним) запасом платоспроможності 
становить 6284 тис. грн.  
 
 
22. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 
 
  Приватне акціонерне товариство „СК „Авангард”  використовує МСБО 24  «Розкриття 
інформації про зв’язані сторони» для забезпечення розкриття у фінансовій  звітності    
інформації,  необхідної  для  привернення  уваги  до  можливого впливу  на фінансовий  стан  і  
на  прибуток  чи  збиток, спричиненого  існуванням  зв’язаних  сторін,  а  також  операціями  
та  залишками заборгованості, в тому числі зобов’язаннями між такими сторонами.   
У ході своєї звичайної діяльності Приватне акціонерне товариство „СК „Авангард”  здійснює 
операції з пов’язаними сторонами. Сторони вважаються пов’язаними у тому випадку, коли 
одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або здійснює суттєвий вплив на 
іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. 
Страхова Компанія здійснює операції з пов'язаними сторонами в ході нормальної економічної 
діяльності. Пов'язані сторони включають в себе асоційовані підприємства, контролюючу 
групу акціонерів, компанії, що перебувають під спільним контролем власників Компанії, 
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ключовий керівний персонал та їх близьких родичів, а також компанії, що перебувають під 
контролем або суттєвим впливом акціонерів.  
 
Перелік повязаних осіб-      Статус 
  

Тищенко Олександр Сергійович- Акціонер, член Наглядової Ради  
Моргунов Костянтин Володимирович- Акціонер 
Кобець Олександр Вікторович- Голова Наглядової Ради, акціонер 
Беніцька Валентина Іванівна- Акціонер 
Венгер Олена Миколаївна- Акціонер 
Беніцька Анастасія Валеріївна- Акціонер 
Слабошпицька Наталя Валеріївна- Акціонер, член Правління 
Толстенко Оксана Юріївна- Акціонер 
Чепурда Павло Іванович- Акціонер 
Моргунова Галина Костянтинівна- Акціонер, член Наглядової Ради 
Тищенко Альбіна Володимрівна- Акціонер, Голова Правління  

 
Операції з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2019р. можуть бути представлені таким 
чином: 

-  з акціонером Беніцькою В.І. був укладений договір про надання юридичних послуг № 

101019 вiд 10.10.2019р за яким виплачена винагорода та надані юридичні послуги на 
суму 16 тис. грн. ; 

- Кобцю О.В. як Голові Наглядової ради Товариством виплачувалася, сума – 62 тис.грн . 
Голова Наглядової Ради – це його штатна посада. 
Інших винагород та оплат товариство акціонерам не сплачувало. 

   Наглядова рада є органом управління страхової компанії, який утворюється та 
відкликається Загальними зборами акціонерів компанії. 
Голова та члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень 
Загальних зборів акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та 
Статуту СК „Авангард”. 
Основний управлінський персонал - це особи, які мають повноваження та є відповідальними, 
прямо або опосередковано, за планування, керівництво і контроль діяльності Компанії. 
Перелік управлінського персоналу: 
Тищенко Альбіна Володимирівна- Голова Правління; 
Слабошпицька Наталя Валеріївна- член Правління; 
Ким Сергій Віталійович-член Правління. 
Операції з основним управлінським персоналом як штатними одиницями Товариства: 
Протягом звiтного перiоду управлінському персоналу виплачена заробітна плата у розмірі: 
Тищенко Альбіні Володимирівні-78тис. грн. 
Слабошпицькій Наталі Валеріївні-62 тис. грн. 
Киму Сергій Віталійовичу -78 тис. грн 
Розмір винагороди  ключового управлінському персоналу за 2019р. в вигляді нарахованої 
заробітної плати складає 218 тис. грн. (у 2017 році – 180 тис. грн.). 
 
23. Сегменти 
Компанія через свої особливості і практику організації, що склалася, займається одним видом 
діяльності. У зв'язку з цим господарсько-галузеві сегменти не виділені. 
Приватне акціонерне товариство „СК „Авангард” займається господарською діяльністю 
тільки на території України, в зв’язку з чим географічні сегменти не виділяються. 
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В випадку розширення масштабів діяльності страхової компанії товариство буде 
представляти фінансову звітність згідно МСФЗ 8 «Операційні сегменти». 
 

24. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 
 
Компанія складає фінансову звітність з урахуванням  подій після звітного періоду, у 
відповідності до вимог   Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 10 “Події після 
звітного періоду” .  
Події після  звітного  періоду – це  всі  події до дати  затвердження фінансової звітності , 
навіть якщо ці події відбуваються після оприлюднення прибутку чи іншої вибіркової 
фінансової інформації.     
Звичайно   датою затвердження фінансової звітності є Загальні збори акціонерів. Але якщо 
оприлюднення фінансової інформації відбувається раніше шляхом подання звітності 
регулюючим органам ( НКЦПФР, НКДРРФП, органи статистики) таку інформацію має 
право затверджувати Правління Компанії. Правління Компанії має  повноваження  вносити  
зміни  до фінансової  звітності після оприлюднення до дати затвердження, в разі, якщо 
відбулися суттєві події, або в результаті перевірки незалежними аудиторами були виявлені 
суттєві помилки. Компанія  розкриває інформацію про цей факт в примітках до фінансової 
звітності.   
АТ „СК „Авангард”  коригує статті активів і зобов'язань, доходів і витрат, власного 
капіталу шляхом сторнування та/або додаткових записів в регістрах бухгалтерського обліку 
коригуючою проводкою, для  відображення  подій,  які  вимагають коригування після звітного 
періоду.  Компанія коригує суми, що визнані у звітності на дату балансу, на які вплинули події 
після дати балансу, та визнає суми, що не були відображені у звітності на дату балансу з 
певних причин. 
Компанія розкриває інформацію в примітках до фінансової звітності про кожну суттєву 
категорію подій, які  вимагають коригування після звітного періоду:  
Не відбувалось ніяких подій після звітної дати, які могли б вплинути на фінансову звітність 
за 2019 рік. Також не відбувалося ніяких подій, які могли б вимагати коригування фінансової 
звітності за 2019 рік. 
 
 
 
 
Голова Правління                                                 А.В. Тищенко 

 
 
 
 
 
 

Головний бухгалтер                                    Н.В.  Слабошпицька 


