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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Тищенко А.В. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "АВАНГАРД" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33152560 

4. Місцезнаходження: 01133, д/н р-н, м. Київ, вул. Євгена  Коновальця, буд. 32-Б, офiс 1016 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 502-22-70, (044) 502-22-69 

6. Адреса електронної пошти: head@avangard-ic.com 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 03.04.2020, Затвердити регулярну рiчну 

iнформацiю про АТ "СК "АВАНГАРД"  за 2019 рiк (протокол № 01/04) 

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

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

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

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://www.avangar

d-sk.com.ua/регуль

ована-iнформацiя-з

а-2020-рiк 07.04.2020 

 (адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв)  

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій X 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу X 

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

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

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

АТ "СК "АВАНГАРД" (далi - Емiтент, Товариство) є приватним акцiонерним товариством 

(щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю), тому 

вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", 

затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р.  № 2826 (iз змiнами) (далi - Положення 

2826) до складу регулярної рiчної iнформацiї не входить наступна iнформацiя: "Iнформацiя 

щодо посади корпоративного секретаря", "Iнформацiя про будь-якi винагороди або 

компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення", "Iнформацiя про 

змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй", "Iнформацiя про змiну 

осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями 

акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною 

пороговому значенню пакета акцiй", "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя про вчинення значних 

правочинiв", "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть", 

"Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть", "Iнформацiя про 



забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" (Емiтент не розмiщував боргових цiнних 

паперiв), "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, 

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

житлового будiвництва)" (Емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй), "Рiчна фiнансова 

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

цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" (Емiтент не розмiщував боргових 

цiнних паперiв). 

Також до складу регулярної рiчної iнформацiї Емiтента не включенi наступнi форми з таких 

причин: В роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента": не зазначенi банкiвськi реквiзити за 

поточним рахунком у iноземнiй валютi, оскiльки Емiтент не має рахунку в iноземнiй валютi;  

вiдсутнi форми "Iнформацiя про рейтингове агентство" - у звiтному перiодi Емiтент не 

користувався послугами рейтингового агентства; "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або 

iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" - Товариство не має фiлiалiв або 

iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв; "Судовi справи емiтента" -  в Товариствi 

вiдсутня iнформацiя про подання позовiв до суду протягом звiтного перiоду, стороною в яких 

виступає Емiтент, посадовi особи Емiтента, а також про судовi справи, рiшення за якими 

набрало чинностi в звiтному роцi; "Штрафнi санкцiї емiтента" - органами державної влади 

штрафнi санкцiї до фiнансової установи, у тому числi до членiв наглядової ради та 

виконавчого органу протягом звiтного перiоду не застосовувались. 

"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" - на 

кiнець звiтного перiоду засновники Емiтента не являються його акцiонерами. У складi "Звiту 

керiвництва (звiту про управлiння)" вiдсутнi вiдомостi в роздiлах "Iнформацiя про укладення 

деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це 

впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" 

та "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi 

полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої 

використовуються операцiї хеджування", "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових 

ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв"  у зв'язку з 

тим, що у звiтному перiодi вищезазначенi деривативи не укладалися, правочини не вчинялися, 

похiднi цiннi папери, базовим активом яких є акцiї Емiтента, вiдсутнi. Також до складу 

регулярної рiчної iнформацiї не включено форму "Iнформацiя про облiгацiї емiтента", 

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi 

папери", "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм 

акцiй) такого емiтента" - Емiтент не реєстрував випуски iнших цiнних паперiв, крiм випуску 

простих iменних акцiй; "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом 

звiтного перiоду" -  за звiтний перiод викупу власних акцiй, продажу ранiше викуплених 

власних акцiй або анулювання ранiше викуплених або iншим чином набутих Товариством 

акцiй не вiдбувалося; "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв 

емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних 

паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" -  в звiтному перiодi обмеження щодо 

обiгу акцiй Товариства, у тому числi й накладенi рiшенням суду або уповноваженого 

державного органу, вiдсутнi; також дiючою на звiтну дату редакцiєю статуту Товариства не 

передбачено переважне право акцiонерiв на придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх 

власником до вiдчуження (у т.ч. продажу) третiй особi; "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та 

iнших доходiв за цiнними паперами" - у звiтному перiодi рiшення про виплату дивiдендiв не 

приймалось, виплата дивiдендiв не здiйснювалась; "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв 

емiтента" - складається акцiонерними товариствами та емiтентами - товариствами з 

обмеженою вiдповiдальнiстю, окрiм тих, що здiйснюють банкiвську, страхову дiяльнiсть та 

дiяльнiсть iнститутiв спiльного iнвестування - Емiтент здiйснює страхову дiяльнiсть; 

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не заповненi, так як Емiтент не займається видами 



дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

Форми "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами 

(учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" та "Iнформацiя про будь-якi договори 

та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над 

емiтентом" вiдсутнi у зв'язку з тим, що станом на звiтну дату такi договори та/або правочини 

вiдсутнi. Емiтент не здiйснював випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та 

сертифiкатiв ФОН, тому iнформацiї стосовно цих цiнних паперiв не заповненi. 

Примiтка до пункту 10 "Банки, що обслуговують емiтента" роздiлу III "Основнi вiдомостi про 

емiтента": крiм зазначеного у цьому пунктi банку, який  обслуговує Емiтента за поточним 

рахунком у нацiональнiй валютi, Товариство має також рахунки у нацiональнiй валютi в 

наступних банках: ПЕЧЕРСЬКIЙ ФIЛIЇ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ 

БАНК "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711, поточний рахунок  

UA723007110000026505052600754), АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "КРЕДОБАНК", м Київ 

(МФО 325365, поточний рахунок UA593253650000000265180000179), АКЦIОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВI "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, поточний рахунок 

UA863003460000026516015217101). 

Примiтка до таблицi "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр 

пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" роздiлу IХ: 

Товариство вважає за необхiдне навести отриману 04.02.2020 року вiд ПАТ "НДУ" 

iнформацiю про змiну пакета акцiй у власникiв Житниченко Наталiї Олегiвни (№  з/п 12) та 

Тищенко Альбiни Володимирiвни (№ з/п 13) виходячи  з того, що зазначена iнформацiя 

отримана з реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного станом  на 31.12.2019 р., 

тобто наведенi змiни сталися у звiтному роцi. 

Примiтка до роздiлу XIХ "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi 

цiннi папери, що виникала протягом перiоду":  

1) За iнформацiєю, отриманою 28.03.2019 р. вiд депозитарiю ПАТ "НДУ",  вiдбулася 

змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим 

або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме: пакет акцiй, що належав Рогач Вiкторiї 

Леонiдiвнi, в результатi прямого вiдчуження акцiй змiнився з 9,983% до 0%; в результатi 

прямого набуття змiнилися пакети акцiй (з 0% до 9,5%) Бенiцької Валентини Iванiвни, 

Бенiцької Анастасiї Валерiївни, Чепурди Павла Iвановича, Моргунової Галини Костянтинiвни, 

Моргунова Костянтина Володимировича, Житниченко Наталї Олегiвни, Толстенко Оксани 

Юрiївни, Венгер Олени Миколаївни, Кобця Олександра Вiкторовича та Тищенка Олександра 

Сергiйовича. 

2) 30.04.2019 року рiчними загальним зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення 

про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 

Товариством протягом не бiльш як одного року з дати проведення зборiв. Вартiсть активiв 

Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1211 тис.грн. Попередньо надано 

дозвiл Головi виконавчого органу Товариства здiйснювати будь-якi значнi правочини, що 

вiдповiдають предмету дiяльностi Товариства, у вiдповiдностi до Статуту та чинного 

законодавства України, в тому числi, але не виключно, договори, якi своєю економiчною 

сутнiстю є кредитними, договорами позики, будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною 

сутнiстю аналогiчнi зазначеним i потребують заставу нерухомого та iншого майна Товариства. 

Всi значнi правочини Головi виконавчого органу Товариства здiйснювати за поданням 

Наглядової ради Товариства граничною сукупною вартiстю до 2 000 000 000,00 грн. 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 165152,7663%. 

3) 30.04.2019 року рiчними загальним зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення 

про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства та обрано нових 

членiв Наглядової ради. На засiданнi Наглядової ради, що вiдбулось 30.04.2019 року обрано 



голову Наглядової ради. 

Примiтка до таблицi "Вiдповiдно до статуту вашого акцiонерного товариства, до компетенцiї 

якого з органiв (загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради чи виконавчого органу) 

належить вирiшення кожного з цих питань?" роздiлу "Звiт про корпоративне управлiння" - 

вiдповiдно до статуту Емiтента: обрання членiв Наглядової ради, прийняття рiшення про 

припинення їх повноважень здiйснюється загальними зборами акцiонерiв, Голова Наглядової 

ради обирається на засiданнi Наглядової ради.  

Примiтка до таблицi "Як визначається розмiр винагороди членiв наглядової ради?" роздiлу 

"Звiт про корпоративне управлiння" - Головi Наглядової ради вiдповiдно до умов трудового 

договору, який з ним укладено, та умови якого затвердженi загальними зборами акцiонерiв, 

виплачується винагорода з фiксованою сумою. Двом iншим членам Наглядової ради 

вiдповiдно до умов укладених з ними цивiльно-правових договорiв, умови яких затвердженi 

загальними зборами акцiонерiв, винагорода не виплачується. 

Примiтка до таблицi "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного 

пакета акцiй емiтента" роздiлу "Звiт про корпоративне управлiння": в цiй таблицi наведено 

вiдомостi на звiтну дату з урахуванням того, що  вiдповiдно до ст. 2 Закону України "Про 

акцiонернi товариства" значний пакет акцiй - це пакет iз 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй 

акцiонерного товариства. 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД" 

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

 д/н 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 17.11.2004 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 12000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 22 

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

 65.12 - IНШI ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРIМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ 

ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", м.КИЇВ 

2) МФО банку 

 322669 

3) Поточний рахунок 

 UA433226690000026500300442430 

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

рахунком у іноземній валюті 

 д/н 

5) МФО банку 

 д/н 

6) Поточний рахунок 

 д/н 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Добровiльне страхування 

наземного транспорту (крiм 

залiзничного) 

АЕ № 284280 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 20.12.2005 безстроковий. 



Добровiльне страхування 

вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

АЕ № 284288 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 20.12.2005 безстроковий. 

Добровiльне страхування майна 

[крiм залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв 

та багажу (вантажобагажу)] 

АЕ № 284282 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 20.12.2005 безстроковий. 

Добровiльне страхування вiд 

нещасних випадкiв 

АЕ № 284285 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 20.12.2005 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

вiдповiдальностi перед третiми 

особами [крiм цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 

наземн. трансп., 

вiдповiдальностi власникiв 

повiтр. 

транспорту,вiдповiдальностi 

власникiв водн. транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника)] 

АЕ № 284286 16.01.2014  Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 20.12.2005 безстроковий. 

Обов.страх.цив.вiдп. суб'єктiв 

госп. за шкоду,яку може бути 

заподiяно пожежами та аварiями 

на об'єктах 

пiдвищ.небезпеки,вкл.пожежови

бухонебезпечнi об'єкти та 

об'єкти,госп. дiяльнiсть на яких 

може призвести до аварiй 

еколог. та сан.-епiдем.характеру 

АЕ № 284287 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 18.12.2007 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

медичних витрат 

АЕ № 284289 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
 Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 24.04.2007 безстроковий. 

Добровiльне медичне 

страхування (безперервне 

страхування здоров'я) 

АЕ № 284290 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 



Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 26.08.2009 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

фiнансових ризикiв 

АЕ № 284291 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 20.12.2005 безстроковий. 

Обов'язкове страхування 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

перевезення небезпечних 

вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при 

перевезеннi небезпечних 

вантажiв 

АЕ № 284283 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 18.12.2007 безстроковий. 

Обов'язкове особисте 

страхування працiвникiв 

вiдомчої (крiм тих, якi 

працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з 

Держ. бюджету України) та 

сiльської пожежної охорони i 

членiв добровiльних пожежних 

дружин (команд) 

АЕ № 284284 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 18.12.2007 безстроковий. 

Добровiльне страхування вiд 

вогневих ризикiв та ризикiв 

стихiйних явищ 

АЕ № 284281 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 20.12.2005 безстроковий. 

 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МКВ-КАПIТАЛ" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 43291571 

4) Місцезнаходження 

 01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 32-Б, офiс 1016 

5) Опис  

 На звiтну дату АТ "СК "АВАНГАРД" прямо володiє часткою в статутному капiталi  ТОВ 

"МКВ-КАПIТАЛ"  розмiром  3025000,00 грн., що складає 100%  статутного капiталу ТОВ 

"МКВ-КАПIТАЛ". Активи, наданих Емiтентом у якостi внеску, - грошовi кошти (станом на 

звiтну дату  сплачено 1525 тис.грн.). АТ "СК "АВАНГАРД"  належать права стосовно 

управлiння ТОВ "МКВ-КАПIТАЛ" вiдповiдно до Закону України "Про товариства з обмеженою 

та додатковою вiдповiдальнiстю". 

 



1) Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОЛТIК СТАФ" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 41741884 

4) Місцезнаходження 

 02225, м.Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 52, офiс 207 

5) Опис  

 На звiтну дату АТ "СК "АВАНГАРД" прямо володiє часткою в статутному капiталi  ТОВ 

"ОЛТIК СТАФ"  розмiром  50221000,00 грн., що складає 100%  статутного капiталу ТОВ 

"ОЛТIК СТАФ". Активи, наданих Емiтентом у якостi внеску, - грошовi кошти (станом на звiтну 

дату  сплачено 1500 тис.грн.). АТ "СК "АВАНГАРД"  належать права стосовно управлiння 

ТОВ "ОЛТIК СТАФ" вiдповiдно до Закону України "Про товариства з обмеженою та 

додатковою вiдповiдальнiстю". 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

У звiтному перiодi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв вiдбулись  змiни в органiзацiйнiй 

структурi Товариства, пов'язанi з введенням до штатного розпису наступних структурних 

пiдроздiлiв: Управлiння облiку та звiтностi, Вiддiл облiку, Управлiння з особистих видiв 

страхування (до складу якого входить вiддiл з особистих видiв страхування), 

Адмiнiстративно-господарський вiддiл, Юридичний вiддiл, Вiддiл внутрiшнього аудиту, 

Управлiння перестрахування, Управлiння фiнансового монiторингу, Управлiння страхування № 

1 та № 2, Вiддiли страхування № 1, № 2 та № 3. Також до штатного розпису введенi наступнi 

посади: Голова Наглядової Ради; Заступник Голови Правлiння - Головний бухгалтер;  

Заступник Голови Правлiння - начальник управлiння фiнансового монiторингу; Заступник 

Головного бухгалтера. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Станом на звiтну дату середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 22 

особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 

(осiб), - 2  особи (позаштатнi працiвники, для яких 31.12.2019 - останнiй робочий день), 

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб), - 

0  осiб. 

Фонд оплати працi складає 121400,00 грн. 

У зв'язку зi збiльшенням кiлькостi працiвникiв та збiльшенням посадових окладiв працiвникам 

Товариства фонд оплати працi вiдносно попереднього року значно збiльшився. 

Окрема кадрова програма Емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його 

працiвникiв операцiйним потребам, вiдсутня. Але Товариство притримується гнучкої кадрової 

полiтики, що забезпечує iндивiдуальний пiдхiд до своїх працiвникiв. У звiтному роцi кадрова 

робота з персоналом була спрямована на виявлення, розвиток та рацiональне використання 

кадрового потенцiалу. Головна мета кадрової полiтики полягає в збереженнi та додатковому 



залученнi висококвалiфiкованих спецiалiстiв. Основнi напрямки та змiст роботи з персоналом у 

звiтному роцi реалiзовувалися через вирiшення таких завдань: надання працiвникам реальних 

можливостей професiйного розвитку; забезпечення конкурентоспроможної оплати працi; 

створення умов для кар'єрного росту; забезпечення сприятливих i безпечних умов працi; 

забезпечення соцiального захисту працiвникiв. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

АТ "СК "АВАНГАРД" є членом Асоцiацiї "Страховий бiзнес" на пiдставi договору 

№16-16/07/15 вiд 16.07.2015 року (далi - Асоцiацiя).  Мiсцезнаходження Асоцiацiї: 04213, 

м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, будинок 47А. 

Асоцiацiя "Страховий бiзнес" є неприбутковим об'єднанням учасникiв ринку страхових послуг, 

яке створене з метою захисту iнтересiв цих учасникiв та розвитку ринку у сферi страхування, 

фiнансових та страхових послуг. Асоцiацiя працює на задоволення потреб суспiльства. 

Асоцiацiя не проводить комерцiйної дiяльностi. Метою дiяльностi Асоцiацiї є сприяння 

розвитку страхової дiяльностi в Українi, представництво iнтересiв учасникiв Асоцiацiї в органах 

державної влади та управлiння, громадських та комерцiйних органiзацiях, захист прав та 

iнтересiв учасникiв (членiв) Асоцiацiї, розвитку ринку у сферi страхування, фiнансових та 

страхових послуг, забезпечення зв'язкiв iз громадськiстю. Основними завданнями Асоцiацiї є: 

захист iнтересiв та прав учасникiв Асоцiацiї; розвиток ринку у сферi страхування, фiнансових та 

страхових послуг України; аналiз та дослiдження українських та свiтових страхових та 

фiнансових ринкiв; розробка та участь у розробцi нормативних та законодавчих актiв, якi 

пов'язанi або регулюють дiяльнiсть на страховому ринку, у сферi страхування, фiнансових та 

страхових послуг; надання допомоги у питаннях розвитку страхового законодавства, 

методологiї, технологiї та методики страхування; налагодження спiвпрацi iз органами державної 

влади, громадськими та мiжнародними органiзацiями з питань регулювання, законодавчого та 

нормативного забезпечення та функцiонування фiнансового ринку та ринку страхових послуг в 

Українi та за кордоном; сприяння професiйнiй дiяльностi учасникiв Асоцiацiї, здiйснення 

необхiдного їм консультування та органiзацiї допомоги у веденнi страхового бiзнесу; 

проведення заходiв щодо популяризацiї страхової дiяльностi серед населення та юридичних 

осiб, пiдвищення фiнансової та страхової грамотностi у суспiльствi; забезпечення учасникiв 

Асоцiацiї необхiдною iнформацiєю щодо прийнятих законодавчих та нормативних актiв, подiй 

та тенденцiй, що вiдбуваються на ринку фiнансових послуг, нових наукових та методичних 

розробок в Українi та за її межами; сприяння взаєморозумiнню та поглибленню дiлових зв'язкiв 

мiж учасниками Асоцiацiї, допомога у вирiшеннi взаємних конфлiктiв. 

АТ "СК "АВАНГАРД" є членом Асоцiацiї на добровiльних засадах та має права та обов'язки, 

передбаченi статутом Асоцiацiї. Термiн участi Товариства в Асоцiацiї  - безстроковий. 

Товариство не входить до складу керiвних органiв та органiв контролю Асоцiацiї. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

У звiтному перiодi АТ "СК "АВАНГАРД"  не проводило спiльну дiяльнiсть з iншими 

органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб до АТ "СК 

"АВАНГАРД"  не надходило. 



 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Товариство використовувало одну й ту ж облiкову полiтику у своїй звiтностi   у всiх перiодах, 

представлених у фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ.  

Облiкова полiтика вiдповiдає всiм МСФЗ, що вступили в силу на кiнець звiтного перiоду, за 

який пiдготовлена фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ. Товариство застосовує вимоги МСФЗ 8 

"Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки" щодо змiн облiкової полiтики в разi 

їх наявностi. Основнi положення облiкової полiтики та застосованi керiвництвом  Товариства 

облiковi оцiнки  наведено нижче:  

Основнi засоби облiковуються за моделлю iсторичної вартостi (собiвартостi) i вiдображаються 

за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi.  

Лiквiдацiйна вартiсть встановлена на рiвнi нуль. Лiквiдацiйну вартiсть та строк корисної 

експлуатацiї активу Компанiя переглядає на кiнець кожного фiнансового року. 

Облiковою одиницею бухгалтерського облiку основних засобiв прийнято об'єкт основних 

засобiв.  

Витрати на амортизацiю основних засобiв визнаються в звiтi про фiнансовi результати.  

Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом.  

Нематерiальнi активи облiковуються за моделлю iсторичної вартостi (собiвартостi) i 

вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд 

зменшення корисностi.  

Облiковою одиницею бухгалтерського облiку нематермальних активiв прийнято об'єкт 

нематерiальних активiв.  

Нарахування амортизацiї наявних нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом.  

Запаси оцiнюються за собiвартiстю. 

Фiнансовi iнструменти. До фiнансових iнструментiв вiдносяться iнвестицiї в борговi та iншi 

цiннi папери, торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi та прирiвнянi до них 

кошти, позики, а також торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 

Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв, визнаються на дату укладення угоди, або на 

дату, коли Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив, згiдно з умовами 

договорiв.  

Товариство класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi. 

Фiнансовi активи спочатку визнаються за iсторичною (первiсною) вартiстю. Справедлива 

вартiсть фiнансового iнструменту коригується на витрати на проведення операцiї, якi в 

подальшому вiдображуються у складi фiнансових результатiв.  

Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї.  

Фiнансовi активи, що переоцiнюються Товариством за справедливою вартiстю, вiдображаються 

в балансi у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй за справедливою вартiстю, а змiни 

справедливої вартостi визнаються у складi прибутку та збитку за перiод.  

Позики та дебiторська заборгованiсть є не котируванi на активному ринку фiнансовi активи, що 

передбачають одержання фiксованих або тих, що можуть бути достовiрно визначеними, 

платежiв.  

Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки в iншому сукупному доходi. 

До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки в iншому сукупному доходi, СК вiдносить акцiї  господарських товариств 

(iнструмент капiталу - фiнансовi iнвестицiї в акцiї пiдприємств). За своєю природою такi 

iнвестицiї не дають права на отримання грошових коштiв, а будь-якi платежi за ними прямо 

залежать вiд результатiв дiяльностi емiтента.  

Грошовi потоки за iнструментами капiталу нiколи не є виплатами основного боргу та вiдсоткiв. 

Такi активи згiдно до облiкової полiтики Компанiї з 01.01.2018 року облiковуються за  



справедливою вартiстю через iнший сукупний капiтал. 

Дебiторська заборгованiсть за послуги - це дебiторська заборгованiсть, що виникла в результатi 

реалiзацiї послуг Товариства своїм страхувальникам, i є дебiторською заборгованiстю, що не 

призначена для перепродажу, i облiковується за справедливою вартiстю (фактичною первiсною 

вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв).  

Дебiторська заборгованiсть вiд перестраховикiв за страховими виплатами визнається у момент 

визнання кредиторської заборгованостi за вiдповiдними страховими виплатами. 

Дебiторська заборгованiсть вiд страхових агентiв, брокерiв та посередникiв визнається за 

сумами премiй, отриманих ними, але не переданих страховику до закiнчення звiтного перiоду.  

Дебiторська заборгованiсть за регресами визнається у момент визнання кредиторської 

заборгованостi за вiдповiдними страховими виплатами. Визнанi суми оцiнюються з урахуванням 

очiкуваних грошових потокiв до отримання та строкiв таких грошових потокiв на основi 

минулого досвiду страховика щодо отримання коштiв у порядку регресу.  

Для формування резерву iншої дебiторської заборгованостi Товариство застосовує метод 

iндивiдуального аналiзу кожного дебiтора.  

Товариство класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi. Оцiнка 

фiнансових зобов'язань здiйснюється за тими ж принципами що i оцiнка фiнансових активiв. 

Тестування на знецiнення фiнансових зобов'язань Товариство проводить аналогiчно тесту на 

знецiнення фiнансових активiв.  

Припинення визнання. Визнання фiнансового зобов'язання в балансi припиняється якщо 

зобов'язання погашено, анульовано або термiн його дiї минув.  

Товариство здiйснює перестрахування ризикiв  за договорами страхування  i отримує суми 

пере страхового вiдшкодування у вiдповiдностi до умов договорiв перестрахування. Переданi 

ризики за договорами перестрахування , згiдно iз Законом України "Про страхування", не 

звiльняють Товариство вiдвiдповiдальностi за договорами страхування.  

Обсяг страхових зобов'язань перестраховика, що зменшують  страховi зобов'язання  

Товариства, на кожну звiтну дату оцiнюється одночасно з розрахунком страхових резервiв. 

Одночасно, на кожну звiтну дату Товариство  переглядає  частки перестраховикiв у страхових 

зобов'язаннях на предмет їх знецiнення. Товариство монi торить фiнансовий стан 

перестраховика.  Договорами перестрахування передбачено  надання  перестраховиком 

промiжної фiнансової звiтностi . 

Дебiторська i кредиторська заборгованiсть за договорами перестрахування є короткостроковою i 

оцiнюються згiдно вiдповiдних МСФЗ. 

Операцiйна оренда. Коли Товариство виступає в ролi орендаря в рамках договору оренди, за 

яким всi ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, в основному не передаються 

орендодавцем Товариству, загальна сума орендних платежiв вiдноситься на прибуток або збиток 

iз використанням методу рiвномiрного списання протягом строку оренди. 

На початку строку оренди Товариство визнає фiнансову оренду, як активи та зобов'язання у 

своїх звiтах про фiнансовий стан за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого 

майна на початку оренди, або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою 

вартiстю мiнiмальних орендних платежiв, яка визначається на початку оренди. Ставка дисконту 

застосовується при обчисленнi теперiшньої вартостi  мiнiмальних орендних платежiв, є 

припустима ставка вiдсотка при орендi, якщо її можна визначити; якщо нi,  застосовуємо 

вiдсоткову ставку додаткових запозичень Товариства. Будь-якi первiснi прямi витрати 

Товариства додаються до суми, визнаної як актив. 

За  договорами, що передбачають сплату страхової премiї  в розстрочку, застосовується метод 

нарахування - доходом, що враховується при розрахунку заробленої премiї, визнається вся 

страхова премiя, що є платою страхового ризику, переданого  Компанiї-страховику. 

Страховi премiї, що вiдносяться до звiтного перiоду, вiдображаються з урахуванням усiх змiн та 

уточнень, що виникають у звiтному перiодi щодо цих  премiй, причому, додатковi премiї або 

повернення премiй  розглядаються як уточнення розмiру первiсної премiї.  



При достроковому припиненнi  страхування несплачена частина дебiторської заборгованостi 

страхувальникiв, що  вiдноситься  до перiоду, в якому страхування не здiйснювалося, 

розглядається як зменшення страхової премiї. 

В нарахованi (пiдписанi) премiї включаються  суми, якi  належать Товариству за договорами  

(контрактами) страхування (перестрахування), що набули чинностi, незалежно вiд того, 

отриманi цi премiї, чи нi.  Пiдписанi премiї зменшуються на суму премiй за анульованими  та 

розiрваними договорами страхування. Якщо очiкується , що премiї будуть сплаченi кiлькома 

внесками протягом термiну дiї договору страхування, то до пiдписаних (нарахованих) премiй  

включають премiї за весь термiндiї договору страхування. 

Розрахунок розмiру резерву незароблених премiй здiйснюється на будь-яку дату методом, 

визначеним Законом України " Про страхування" та зазначенi в таблицi: 

Вид страхування Метод формування резерву незароблених премiй 

Добровiльне Страхування медичних витрат Метод 1/365 

Добровiльне Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) Метод 1/365 

Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ  Метод 1/365 

Добровiльне страхування майна (iншого) Метод 1/365 

Iншi види  Метод 1/4  

Вiдповiдно формувалися i частки перестраховикiв в резервах незароблених премiй. В звiтному 

перiодi було перестраховано договори страхування укладенi у попереднiх перiодах, вiдповiднi 

перестрахувальнi премiї враховувались в тих перiодах до яких належать договори страхування.  

- резерв збиткiв, що включають зарезервованi несплаченi страховi суми та страховi 

вiдшкодування за вiдомими вимогами страхувальникiв, з яких не прийнято рiшення щодо 

виплати або вiдмови у виплатi страхової суми чи страхового вiдшкодування за всiма видами 

страхування. 

Резерв збиткiв формується щодо  заявлених, але  не врегульованих збиткiв на звiтну дату. 

Оцiнка здiйснюється  на пiдставi iнформацiї, що отримує товариство пiд час врегулювання  

страхових випадкiв. Збiльшення (зменшення) величини резервiв у звiтному перiодi вiдповiдно 

зменшує (збiльшує) дохiд вiд здiйснення страхових операцiй. 

Метод формування резерву збиткiв, якi виникли але не заявленi (IBNR) вказанi в таблицi: 

Вид страхування Метод формування резерву збиткiв, якi виникли але не заявленi (IBNR) 

Добровiльне Страхування медичних витрат Метод фiксованого вiдсотка 

Добровiльне Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) Метод фiксованого вiдсотка 

Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ  Метод фiксованого 

вiдсотка 

Добровiльне страхування майна (iншого) Метод фiксованого вiдсотка 

Iншi види Не формується 

Витрати визнаються в звiтi про сукупний прибуток на основi безпосереднього зi ставлення мiж 

понесеними витратами i прибутками по конкретних статтях доходiв. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 



особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Предметом безпосередньої дiяльностi Товариства є проведення страхування, перестрахування i 

здiйснення фiнансової дiяльностi, пов'язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та 

їх управлiнням. Станом на звiтну дату Товариство має 12 лiцензiй на здiйснення страхової 

дiяльностi з обов'язкового та добровiльного страхування. Вiдомостi про наявнi лiцензiї 

зазначено в роздiлi "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" цiєї Рiчної 

iнформацiї.  

У звiтному роцi Товариство отримало чистi заробленi страховi премiї у розмiрi 50847 тис. грн. 

Товариство надає послуги страхування на внутрiшньому ринку України фiзичним та юридичним 

особам, тому частка експорту в загальному обсязi продажiв вiдсутня. Робота та обсяги продажiв 

Товариством полiсiв страхування  вiд сезонних змiн загалом не залежать. 

Основнi ринки збуту та основнi клiєнти знаходяться на територiї України.  Це ТОВ "ЗДРАВО" 

(мiсто Київ), ТОВ "КСМ-ГРУП" (мiсто Київ), ТОВ "ВОРВАРТС ФАРМА" (мiсто Київ). 

На всiх етапах своєї фiнансово-господарської дiяльностi, Товариство використовує систему 

управлiння ризиками. До основних факторiв ризику, що впливали на дiяльнiсть Товариства 

протягом звiтного року, можна вiднести: економiчна ситуацiя у державi та економiчне 

положення на страховому ринку, мiжнароднi подiї, форс-мажорнi обставини, дiї конкурентiв, 

наявнiсть фiнансових ресурсiв, прийняття управлiнських рiшень (управлiння трудовими, 

матерiальними, фiнансовими ресурсами). 

При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство систематизує ризики за такою класифiкацiєю: 

андеррайтинговий ризик (ризик недостатностi страхових премiй i резервiв, катастрофiчний 

ризик, ризик страхування здоров'я); ринковий ризик (ризик iнвестицiй в акцiї, ризик процентної 

ставки, валютний ризик, ризик спреду, майновий ризик, ризик ринкової концентрацiї); ризик 

дефолту контрагента; операцiйний ризик; ризик лiквiдностi. 

Iснуюча система ризик-менеджменту в Товариствi базується на використаннi свiтової практики i 

принципiв оцiнки та управлiння ризиками. Ця система спрямована на систематизацiю та 

комплексний пiдхiд до визначення ступеня ризикiв, що впливають на фiнансово-господарську 

дiяльнiсть товариства. Метою даної системи є передбачення i зниження ступеня ризику до бiльш 

низького рiвня, а в разi його виникнення - мiнiмiзацiї наслiдкiв. Органiзацiя i управлiння 

ризиками в Товариствi  здiйснюється органами фiнансового планування, бухгалтерського 

облiку, внутрiшнього та зовнiшнього аудиту.  

Канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент, - прямий (офiсний) та за допомогою 

страхових посередникiв. 

Iнформацiя про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн не наведено у зв'язку з тим, 

що у своїй дiяльностi Товариство не використовує сировину. 

Товариство веде дiяльнiсть страхування, перестрахування та фiнансову дiяльнiсть, яка пов'язана 

з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням, та не пов'язана з 

виробництвом. 

У звiтному роцi впровадження нових технологiй, нових товарiв Товариством не здiйснювалось. 

Основними конкурентами Товариства є такi страховi компанiї: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЗУ УКРАЇНА", ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПРОВIДНА", ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "Ю.ЕС.АЙ.", ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ". 

В умовах конкуренцiї та вiльного цiноутворення Товариство постiйно проводить полiтику, 

направлену на зниженння тарифних ставок на страховi послуги та пiдвищення якостi 

обслуговування своїх клiєнтiв. Позицiя лiквiдностi Товариства контролюється та управляється. 



Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштiв 

для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх платiжних 

зобов'язань. 

В перспективнi плани розвитку Товариства входить розширення перелiку страхових послуг, якi 

надаються страхувальникам, за рахунок отримання нових лiцензiй на додатковi добровiльнi та 

обовязковi види страхування. 

Товариство не займалася виробничою та торгiвельною дiяльнiстю, в зв'язку з чим не 

використовувала нi сировину, нi iншi товари. Тому iнформацiя про кiлькiсть постачальникiв за 

основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi 

постачання, не наводиться. 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Вiдчужень активiв за останнi п'ять рокiв не було. В  2019 роцi Товариство придбало 

iнвестицiйну нерухомiсть (земельнi дiлянки) загальною вартiстю 3873 тис. грн. для здачi в 

оренду та отримання доходу. Товариство планує надалi iнвестувати кошти  капiталу та 

страхових резервiв в  активи, передбаченi вимогами дiючого страхового законадавства України, 

для виконання нормативiв платоспроможностi та достатностi капiталу, нормативу ризиковостi 

операцiй. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основними засобами АТ "СК "АВАНГАРД" є: машини та обладнання (первiсна вартiсть на 

звiтну дату 143 тис. грн., залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду - 3 тис. грн.).  Протягом 

2019 року вiдчудження основних засобiв не вiдбувалося. Виробничi потужностi вiдсутнi. Спосiб 

утримання активiв здiйснюються у вiдповiдностi з технiчними параметрами по технiчних 

паспортах. Основнi засоби утримуються за власнi кошти Товариства. Мiсцезнаходження 

основних засобiв - за мiсцезнаходженням Товариства. 

Товариство на протязi звiтного перiоду не виявляло екологiчнi аспекти, що можуть позначитися 

на використаннi активiв Товариства.   

Товариство не планує капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних 

засобiв.  

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

На дiяльнiсть Товариства впливає багато проблем, основними з яких є:  

- низька платоспроможнiсть населення, дефiцит фiнансових ресурсiв; 

- неналежний рiвень iнформацiї про стан i можливостi страхового ринку, вiдсутнiсть довiри 

населення до страхування; 

- неповна i фрагментарна законодавча база.  

Залежнiсть вiд законодавчих та економiчних обмежень дуже велика. 

 

 



Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Обрана полiтика щодо фiнансування дiяльностi Товариства формується за рахунок 

використання коштiв, отриманих в рамках господарської дiяльностi Товариства. Робочого 

капiталу для поточних потреб достатньо. 

Фахiвцями Товариства опрацьованi заходи з метою покращення лiквiдностi, а саме: збiльшено 

об'єм депозитiв та вкладень в облiгацii, емiтентом яких є Держава, придбана iнвестицiйна 

нерухомiсть, вiдслiдковувалась дебiторська заборгованiсть, покращено структуру активiв 

Товариства. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Станом на 31.12.2019 р. укладених та невиконаних договорiв (контрактiв) не було. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Генеральна маркетингова стратегiя Компанiї формується шляхом дослiдження i оцiнки ринку. В 

першу чергу Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Авангард" планує 

застосовувати стратегiю iнтенсивного маркетингу при роботi в напрямку добровiльного 

страхування майна, наземного транспорту, будiвельно-монтажних ризикiв, фiнансових ризикiв. 

Надалi Компанiя планує створити i опанувати такi ринки страхових послуг: ринок страхування 

вiд нещасного випадку; ринок страхування кредитiв;  ринок страхування гарантiй, ринок 

страхування сiльскьогосподарських ризикiв. При формуваннi цiни на страховий продукт 

акцiонерним товариством СК "Авангард" оцiнюються тенденцiї, якi склалися для цiн на страховi 

послуги, визначаються ряд варiантiв цiнової полiтики, з яких потiм вибирається оптимальний. 

Головними засобами пiдвищення рiвня активiзацiї страхових послуг є створення мережi власних 

представництв та фiлiй з правом реалiзацiї страхового продукту (укладання договорiв 

страхування, продажу страхових полiсiв тощо). 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Товариство не здiйснює i не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на 

дослiдження та розробки за звiтний перiод вiдсутнi. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi Товариства, вiдсутня. 

  

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери Товариства Вiдповiдно до ст.34 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" у 

загальних зборах акцiонерного 

товариства можуть брати участь особи, 

включенi до перелiку акцiонерiв, якi 



мають право на таку участь, або їх 

представники. 

Перелiк акцiонерiв, якi мають право на 

участь у загальних зборах, складається 

станом на 24 годину за три робочих днi 

до дня проведення таких зборiв у 

порядку, встановленому 

законодавством про депозитарну 

систему України. 

 

Наглядова рада Кiлькiсний склад Наглядової ради 

становить 3 (три) особи.  Наглядова 

рада складається з Голови Наглядової 

ради та двох членiв Наглядової ради. 

Комiтети у складi Наглядової ради не 

створювалися. 

 

Голова Наглядової ради (акцiонер) - 

Кобець Олександр Вiкторович; 

Член Наглядової ради (акцiонер) - 

Тищенко Олександр Сергiйович; 

Член Наглядової ради (акцiонер) - 

Моргунова Галина Костянтинiвна. 

 

Правлiння Кiлькiсний склад Правлiння становить 

3 (три) особи.  Правлiння складається з 

Голови Правлiння та двох Членiв 

Правлiння - Заступникiв Голови 

Правлiння. 

Голова Правлiння - Тищенко Альбiна 

Володимирiвна; 

Член Правлiння - Заступник Голови 

Правлiння- Ким Сергiй Вiталiйович; 

Член Правлiння - Заступник Голови 

Правлiння (головний бухгалтер) - 

Слабошпицька Наталя Валерiївна. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Голова Наглядової ради (акцiонер) 

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

 Кобець Олександр Вiкторович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1985 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 13 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Київ Ре", 33442139, 

начальник вiддiлу продажiв  

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

 30.04.2019, обрано  на 3 роки 

9) Опис 

 Обраний до складу Наглядової ради Емiтента вiдповiдно до рiшення рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2019 р. строком на три роки згiдно Статуту Товариства. Кобець О.В. 

є акцiонером Товариства. Вiдповiдно до рiшення, прийнятого на засiданнi Наглядової ради вiд 

30.04.2019 р. (Прокол № 33/1)  обраний Головою Наглядової ради Товариства. Протягом 

звiтного перiоду Кобцю О.В. як Головi Наглядової ради Товариством  виплачена винагорода у 

розмiрi 62246,01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 



Загальний стаж роботи 13 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: 

директор ТОВ  "ФIНАНСОВИЙ СТАНДАРТ", начальник вiддiлу продажiв ТДВ "СК "Київ Ре",  

Голова Наглядової ради АТ "СК "АВАНГАРД". 

У 2019 роцi   по 26.04.2019 р. займав посаду начальника вiддiлу продажiв ТДВ "СК "Київ Ре" 

(iдентифiкацiйний код юридичної особи 33442139, мiсцезнаходження: 03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

АНРI БАРБЮСА , будинок 13-Б). З 27.04.2019 р iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах 

не займав.  

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (акцiонер) 

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

 Тищенко Олександр Сергiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1996 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 0 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 не працював, д/н, студент 

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

 30.04.2019, обрано  на 3 роки 

9) Опис 

 Обраний до складу Наглядової ради Емiтента вiдповiдно до рiшення рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2019 р. строком на три роки згiдно Статуту Товариства. Тищенко 

О.С. є акцiонером Товариства. Протягом звiтного перiоду винагорода Тищенку О.С. як Члену 

Наглядової ради Товариством не  виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 0 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 

наступнi посади: з 30.04.2019 р.Член Наглядової ради АТ "СК "АВАНГАРД". 

У 2019 роцi iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займав.  

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (акцiонер) 

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

 Моргунова Галина Костянтинiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1950 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 37 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС", 

32586973, член Наглядової ради  

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

 30.04.2019, обрано  на 3 роки 

9) Опис 



 Обрана до складу Наглядової ради Емiтента вiдповiдно до рiшення рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2019 р. строком на три роки згiдно Статуту Товариства. Моргунова 

Г.К. є акцiонером Товариства. Протягом звiтного перiоду винагорода Моргуновiй Г.К.  як 

Члену Наглядової ради Товариством не  виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв 

обiймала наступнi посади: член Наглядової ради ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"IНТЕР-ПЛЮС", Член Наглядової ради АТ "СК "АВАНГАРД". 

У 2019 роцi iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займала.  

 

1) Посада 

 Голова Правлiння 

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

 Тищенко Альбiна Володимирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1974 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 22 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Київ Ре", 33442139, 

Директор 

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

 30.04.2019, обрано  на 3 роки 

9) Опис 

 Обрана на посаду Голови Правлiння  АТ "СК "АВАНГАРД" вiдповiдно до рiшення 

Наглядової ради  вiд 30.04.2019 р. строком на три роки згiдно Статуту Товариства. Протягом 

звiтного перiоду (з 08.05.2019 р.) Тищенко А.В. виплачена винагорода у розмiрi 77708,17 грн.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 22 

роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: Голова Правлiння ПрАТ 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-ПЛЮС", Директор (за  сумiсництвом, за основним мiсцем 

роботи)  ТДВ "СК "Київ Ре", Голова Правлiння  АТ "СК "АВАНГАРД".  

У 2019 роцi до обрання на посаду Голови Правлiння  АТ "СК "АВАНГАРД"  займала посаду 

Директора ТДВ "СК "Київ Ре" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 33442139, 

мiсцезнаходження: 03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНРI БАРБЮСА , будинок 13-Б). З 01.07.2019 р 

iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займала.  

  

1) Посада 

 Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння 

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

 Ким Сергiй Вiталiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1958 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 38 



7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Авангард", 33152560, Тимчасово 

виконуючий обов'язки Голови Правлiння  

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

 30.04.2019, обрано  на 3 роки 

9) Опис 

 Обраний на посаду Члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння АТ "СК 

"АВАНГАРД" вiдповiдно до рiшення Наглядової ради  вiд 30.04.2019 р. строком на три роки 

згiдно Статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду Ким С.В.  виплачена винагорода у 

розмiрi 78147,88 грн.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 38 

рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: Заступник Голови Правлiння, 

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння АТ "СК "АВАНГАРД", Член Правлiння - 

Заступник Голови Правлiння АТ "СК "АВАНГАРД". У 2019 роцi iнших посад на будь-яких 

iнших пiдприємствах не займав.  

 

1) Посада 

 Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння (головний бухгалтер) 

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

 Слабошпицька Наталя Валерiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Київ Ре", 33442139, 

головний бухгалтер 

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

 30.04.2019, обрано  на 3 роки 

9) Опис 

 Обрана на посаду Члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння АТ "СК 

"АВАНГАРД" вiдповiдно до рiшення Наглядової ради  вiд 30.04.2019 р. строком на три роки 

згiдно Статуту Товариства. Слабошпицька Н.В, призначена на посаду головного бухгалтера з 

10.05.2019 р. наказом Голови Правлiння № 0045-КД вiд 10.05.2019 р. безстроково. 

Протягом звiтного перiоду (з 10.05.2019 р.) Слабошпицькiй Н.В. виплачена винагорода у розмiрi 

62278,72 грн.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 25 

рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: головний бухгалтер ТДВ "СК 

"ВIП-КАПIТАЛ", головний бухгалтер  ТДВ "СК "Київ Ре", Член Правлiння - Заступник Голови 

Правлiння, головний бухгалтер АТ "СК "АВАНГАРД".  

У 2019 роцi   до обрання на посаду Члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння АТ "СК 

"АВАНГАРД"  та призначення на посаду головного бухгалтера Товариства займала посаду 

головного бухгалтера ТДВ "СК "Київ Ре" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 33442139, 

мiсцезнаходження: 03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНРI БАРБЮСА , будинок 13-Б). З 10.05.2019 р. 

iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займала.  

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова Наглядової 

ради 

Кобець Олександр 

Вiкторович 

д/н 1 140 9,5 1 140 0 

Член Наглядової 

ради 

Тищенко 

Олександр 

Сергiйович 

д/н 1 141 9,51 1 141 0 

Член Наглядової 

ради 

Моргунова Галина 

Костянтинiвна 

д/н 1 140 9,5 1 140 0 

Голова Правлiння Тищенко Альбiна 

Володимирiвна 

д/н 1 140 9,5 1 140 0 

Член правлiння- 

Заступник Голови 

Правлiння 

Ким Сергiй 

Вiталiйович 

д/н 0 0 0 0 

Член правлiння- 

Заступник Голови 

Правлiння, 

головний 

бухгалтер 

Слабошпицька 

Наталя Валерiївна 

д/н 598 4,98 598 0 

Усього 5 159 42,99 5 159 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Головними напрямками та задачами подальшого розвитку Товариства на наступнi  роки 

визначено:  

1) Збереження динамiки збiльшення надходження страхових платежiв на рiвнi 15 % щорiчно;  

2) Розвиток добровiльних та обовязкових видiв страхування до прогнозного рiвня збiльшення 

страхового портфелю вдвiчi станом на 31.12.2021р.;  

3) Збереження високого рiвня обслуговування клiєнтiв, збiльшення кiлькостi постiйних клiєнтiв 

та частки офiсних i онлайн продажiв до 20 %; 

4) розширення бази партнерiв в альтернативних каналах продаж; 

 5) використання в процесi продаж iновацiйних технологiй та налаштування їх пiд потреби 

клiєнтiв; 

6) Прибутковiсть дiяльностi Товариства в цiлому; 

7) Безумовне та повне виконання всiх законодавчих та нормативних вимог до страхових 

компанiй в регуляторному середовищi,що швидко змiнюється.  

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Товариство має  значний потенцiал.  Зростання обсягiв страхових платежiв планується досягти 

за рахунок розширення  кола споживачiв страхових продуктiв шляхом укладання договорiв 

спiвпрацi, розроблення конкурентоздатних страхових продуктiв, активної маркетингової 

полiтики. Подальший економiчний розвиток емiтента залежить вiд спектру ефективних заходiв, 

якi вживаються українським урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу 

пiдприємства. 

Внаслiдок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2019 роцi Товариство отримало 

позитивний фiнансовий результат (прибуток) у розмiрi 171 тис. грн. За звiтний рiк величина 

пiдписаних страхових премiй склала 86392 тис. грн., що  в 95 разiв бiльше аналогiчного 

показника порiвняльного перiоду. 

Протягом 2019 року в Товариствi проводились заходи щодо оптимiзацiї системи управлiння 

ризиками. У звiтному роцi менеджментом були вiдiленi ключовi ризики для основних 

бiзнес-процесiв: андеррайтинговий ризик,  ринковий ризик, ризик лiквiдностi, 

операцiйно-технологiчний ризик, iнформацiйний ризик, стртегiчний ризик, регуляторний ризик. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
д/н 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
д/н 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
д/н 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 



Товариство має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння, який прийнято 

18.04.2012р. загальними зборами акцiонерiв, та яким керується Товариство.  

Iнформацiю про прийняття Товариством кодексу (принципiв, правил) корпоративного 

управлiння та текст Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД" не оприлюднено у 

зв'язку з тим, що законодавством не передбачено оприлюднення такого документа для 

приватних акцiонерних товариств. З текстом Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння 

акцiонери можуть ознайомитися безпосередньо в Товариствi. 

Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги Товариством не 

застосовується. 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство добровiльно не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, 

об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством 

вимоги. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Товариство дотримується Кодексу корпоративного управлiння. Протягом 2019 року не 

вiдбувалось вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння. Товариством не 

приймалось рiшень про незастосування деяких положень Кодексу корпоративного управлiння. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 30.04.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на рiчних загальних зборах: 1)Обрання 

лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2)Затвердження 

порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 3)Обрання 

голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  

4)Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

5)Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства за 2018 рiк та 

затвердження заходiв за результатами його розгляду. 6)Розгляд звiту 

Наглядової ради за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його 

розгляду. 7)Розгляд звiту Ревiзора Товариства за 2018 рiк та затвердження 

заходiв за результатами його розгляду. 8)Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Наглядової ради, звiту Виконавчого органу, звiту Ревiзора. 

9)Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за 2018 та затвердження заходiв за 

результатами його розгляду. 10)Затвердження рiчного звiту Товариства за 



2018 рiк. 11)Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2018 рiк з 

урахуванням вимог, передбачених законом. 12)Внесення змiн до Статуту 

Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї та визначення 

особи, уповноваженої на його пiдписання та здiйснення його державної 

реєстрацiї. Визначення дати набрання чинностi рiшення про внесення змiн 

до Статуту Товариства. 13)Припинення повноважень та вiдкликання 

Наглядової ради Товариства.  14)Обрання Наглядової ради Товариства. 

15)Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв з 

членами Наглядової Ради Товариства Товариства, встановлення розмiру їх 

винагороди та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання 

цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв з членами Наглядової 

Ради Товариства Товариства. 16)Обрання Ревiзора Товариства. 

17)Схвалення правочинiв, що були вчиненi Товариством у 2018 роцi. 

18)Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 

Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства, про характер правочинiв та їх граничну вартiсть.  

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.  

За результатами розгляду питань порядку денного одноголосно прийнятi 

рiшення з усiх питань, винесених на голосування. Загальний опис 

прийнятих на зборах рiшень: 

З першого питання порядку денного вирiшили: Обрати Головою Лiчильної 

комiсiї Рущак Наталiю Федорiвну.  При розглядi другого питання порядку 

денного затверджено порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для 

голосування. 

З третього питання порядку денного вирiшили: Обрати Головою зборiв 

Слабошпицьку Наталiю Валерiївну, Секретарем зборiв Кима Сергiя 

Вiталiйовича. 

При розглядi четвертого питання порядку денного затверджено регламент 

зборiв. 

З п'ятого  питання порядку денного вирiшили: Звiт Виконавчого органу 

Товариства за 2018 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi заходи: 

Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згiдно Статуту 

Товариства,  внутрiшнiх положень та чинного законодавства; продовжити 

роботи щодо покращення дiлової активностi всiх служб Товариства. 

З шостого питання порядку денного вирiшили: Звiт Наглядової ради 

Товариства за 2018 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi заходи: 

Наглядовiй радi продовжити виконувати свої обов'язки згiдно Статуту 

Товариства,  внутрiшнiх положень та чинного законодавства; продовжити 

здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї 

компетенцiї продовжити контроль та регулювання дiяльностi Виконавчого 

органу Товариства. 

З сьомого питання порядку денного вирiшили: Оскiльки Ревiзор 

Товариства не обраний, звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2018 рiк не 

розглядати. 

З восьмого питання порядку денного вирiшили: Затвердити звiт 

Виконавчого органу Товариства за 2018 рiк. Затвердити звiт Наглядової 

ради Товариства за 2018 рiк. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2018 

рiк не розглядати та не затверджувати. 

З дев'ятого  питання порядку денного вирiшили: Висновки зовнiшнього 

аудиту за 2018 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi заходи: 

Виконавчому органу, Наглядовiй радi та всiм службам Товариства 



продовжити виконувати свої обов'язки згiдно Статуту Товариства, 

внутрiшнiх положень та чинного законодавства України. 

З десятого  питання порядку денного вирiшили: Затвердити рiчний звiт 

Товариства за 2018 рiк. 

З одинадцятого  питання порядку денного вирiшили: Покриття збиткiв 

Товариства у сумi 11476000,00 коп. здiйснити за рахунок обiгових коштiв. 

З дванадцятого  питання порядку денного вирiшили: У зв'язку з 

виробничою необхiднiстю та приведенням Статуту Товариства у 

вiдповiднiсть до норм Закону України "Про внесення змiн до деяких 

законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення 

iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" № 2210-19 вiд 16.11.2017 року, 

внести вiдповiднi змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у 

новiй редакцiї та затвердити його.  

З тринадцятого  питання порядку денного вирiшили: Припинити 

повноваження та вiдкликати Наглядову раду Товариства у повному складi: 

Голову Наглядової ради Рогача Федора Iвановича, Члена Наглядової ради 

Рогач Вiкторiю Леонiдiвну, Члена Наглядової ради Шингура Романа 

Вiкторовича. 

З чотирнадцятого  питання порядку денного вирiшили: За результатами 

кумулятивного голосування до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО  

АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"АВАНГАРД"  обранi:  Кобець Олександр Вiкторович, Моргунова 

Галина Костянтинiвна, Тищенко Олександр Сергiйович. 

З п'ятнадцятого  питання порядку денного вирiшили: Затвердити умови 

безоплатних цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради. Затвердити умови оплатного трудового договору, який 

укладається з Головою Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган 

Товариства пiдписати вiд iменi Товариства договори з членами та Головою 

Наглядової Ради на перiод їх обрання. 

З шiстнадцятого  питання порядку денного вирiшили: У зв'язку з 

вiдсутнiстю кандидатiв, Ревiзором Товариства нiкого не призначати. 

Наглядовiй Радi продовжити пошук кандидата на обрання Ревiзора 

Товариства. 

З сiмнадцятого  питання порядку денного вирiшили: Схвалити всi 

правочини, що були вчиненi Товариством у 2018 роцi. 

З вiсiмнадцятого  питання порядку денного вирiшили: Попередньо надати 

дозвiл Головi виконавчого органу Товариства Киму Сергiю Вiталiйовичу, у 

термiн на один рiк, здiйснювати будь-якi  значнi правочини, що 

вiдповiдають предмету дiяльностi Товариства, у вiдповiдностi до Статуту 

та чинного законодавства України, в тому числi, але не виключно, 

договори, якi своєю економiчною сутнiстю є кредитними, договорами 

позики, будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi 

зазначеним i потребують заставу нерухомого та iншого майна Товариства. 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  



Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

д/н 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 

відсотками акцій 
 X 

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(зазначити) 

Позачерговi збори не скликалися. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги д/н 



сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

Інше (зазначити) 

Позачерговi загальнi 

збори акцiонерiв не 

скликалися.  

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: д/н 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: д/н 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) Комiтети у складi Наглядової ради не створювались. 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: д/н 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: д/н 

 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Кобець Олександр 

Вiкторович 

Голова Наглядової ради  X 

Опис: Обраний до складу Наглядової ради Емiтента вiдповiдно до 

рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2019 р. 

строком на три роки згiдно Статуту Товариства. Кобець О.В. є 

акцiонером Товариства. Вiдповiдно до рiшення, прийнятого на 

засiданнi Наглядової ради вiд 30.04.2019 р. (Прокол № 33/1)  

обраний Головою Наглядової ради товариства.  

Тищенко Олександр 

Сергiйович 

Член Наглядової ради  X 

Опис: Обраний до складу Наглядової ради Емiтента вiдповiдно до 

рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2019 р. 

строком на три роки згiдно Статуту Товариства. Тищенко О.С. є 

акцiонером Товариства.  



Моргунова Галина 

Костянтинiвна 

Член Наглядової ради  X 

Опис: Обрана до складу Наглядової ради Емiтента вiдповiдно до 

рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2019 р. 

строком на три роки згiдно Статуту Товариства. Моргунова Г.К. 

є акцiонером Товариства.  

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(зазначити) 

д/н 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
В 2019 роцi вiдбулося шiстнадцять  засiдань Наглядової ради Товариства. На засiданнях були 

прийнятi рiшення  (загальний опис): з питань органiзацiї проведення конкурсу з вiдбору 

суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства, та затвердження порядку його 

проведення; про обрання аудитора (аудиторської фiрми) для проведення аудиторської перевiрки 

за результатами 2018 року; про визначення умов  договору, що укладатиметься  з аудитором 

(аудиторською фiрмою),  встановлення розмiру оплати послуг аудитора (аудиторської фiрми); 

про покладення функцiй аудиторського комiтету АТ  "СК "АВАНГАРД" на Наглядову раду;  

про затвердження регулярної рiчної iнформацiї про АТ  "СК "АВАНГАРД" за 2018 рiк; обрання 

голови Наглядової ради Товариства; про припинення повноважень т.в.о. Голови Правлiння, 

Члена Правлiння-Заступника Голови Правлiння, про обрання Голови та Членiв Правлiння - 

Заступникiв Голови Правлiння Товариства, встановлено термiн виконання повноважень 

Головою Правлiння та Членами Правлiння - Заступниками Голови Правлiння Товариства; з 

питань створення (заснування) Товариством нових юридичних осiб у формi ТОВ; з питань 



набуття частки в статутному капiталi ТОВ; з питань дiяльностi ТОВ, учасником яких є 

Товариство; з питань укладання договорiв купiвлi-продажу земельної дiлянки, частки в 

статутному капiталi ТОВ; а також рiшення з питань пiдготовки та проведення рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства. 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

Головi Наглядової ради вiдповiдно до умов трудового договору, який з 

ним укладено, та умови якого затвердженi загальними зборами 

акцiонерiв, виплачується винагорода з фiксованою сумою. Двом iншим 

членам Наглядової ради вiдповiдно до умов укладених з ними 

цивiльно-правових договорiв, умови яких затвердженi загальними 

зборами акцiонерiв, винагорода не виплачується. 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Голова Правлiння - Тищенко Альбiна 

Володимирiвна 

Член Правлiння - Заступник Голови 

Правлiння - Ким Сергiй Вiталiйович  

Член Правлiння - Заступник Голови 

Правлiння (головний бухгалтер) - 

Слабошпицька Наталя Валерiївна 

 

Голова правлiння: 

Повноваження, права та обов'язки Голови 

Правлiння визначенi Статутом товариства та 

Положенням про Правлiння Товариства. 

Правлiння Товариства є виконавчим органом 

Товариства i здiйснює управлiння його 

поточною дiяльнiстю. До компетенцiї 

Правлiння належить вирiшення всiх питань, 

пов'язаних з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що 

належать до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв та Наглядової ради. 

Голова Правлiння органiзовує  роботу 

Правлiння, скликає засiдання,  забезпечує 

ведення протоколiв засiдань;  

без довiреностi представляє Товариство в усiх 

стосунках з будь-якими юридичними i 

фiзичними особами, включаючи державнi 

органи України та iнших держав, у межах 

своєї компетенцiї, передбаченої Статутом, 

рiшеннями Зборiв Учасникiв та його 

трудовим договором (контрактом); 

вчиняє юридично значимi дiї вiд iменi 

Товариства без довiреностi; 

здiйснює контроль за розпорядженням 

нерухомим та рухомим майном i 

матерiальними та нематерiальними активами 

Товариства, включаючи грошовi кошти; 



укладає та пiдписує вiд iменi Товариства 

правочини (угоди, договори), включаючи 

зовнiшньоекономiчнi договори (контракти); 

будь-якi обмеження щодо вартостi правочинiв 

(договорiв), що укладає Голова Правлiння 

можуть встановлюватися рiшенням Загальних 

Зборiв та вноситися до трудового контракту 

(договору); 

укладає значнi правочини та/або правочини, 

щодо якого є заiнтересованiсть з урахуванням 

вимог статей 13 та 14 Статуту; 

має право першого пiдпису фiнансових 

документiв Товариства, включаючи 

банкiвськi документи; 

пiдписує будь-якi фiнансовi, бухгалтерськi, 

податковi, банкiвськi тощо документи i 

документи податкової звiтностi Товариства; 

наймає та звiльняє працiвникiв Товариства; 

видає накази i вказiвки обов'язковi до 

виконання всiма працiвниками Товариства; 

приймає рiшення про притягнення до 

матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв, якi 

перебувають у трудових вiдносинах з 

Товариством; 

вiдповiдає за органiзацiю бухгалтерського 

облiку у межах чинного законодавства 

України та згiдно бухгалтерських принципiв, 

полiтики, процедур i вказiвок Зборiв 

акцiонерiв; а також вiдповiдає за забезпечення 

фiксування фактiв здiйснення всiх 

господарських операцiй у первинних 

документах, збереження оброблених 

документiв, регiстрiв i звiтностi протягом 

встановленого законодавством України 

термiну, але не менше трьох рокiв; 

здiйснює поточне управлiння дiяльнiстю 

Товариства; 

забезпечує дотримання Товариством 

законодавства України; 

видає довiреностi вiд iменi Товариства; 

видає довiреностi вiд iменi Товариства для 

укладання значних правочинiв та/або 

правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть з 

урахуванням вимог статей 13 та 14 Статуту; 

приймає рiшення з усiх iнших питань 

дiяльностi Товариства, якi необхiднi для 

досягнення цiлей Товариства i не вiднесенi до 

компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової 

ради. 

Заступник Голови Правлiння: 

Повноваження, права та обов'язки заступника 



Голови Правлiння визначенi Статутом 

товариства та Положенням про Правлiння 

Товариства.  Правлiння Товариства є 

виконавчим органом Товариства i здiйснює 

управлiння його поточною дiяльнiстю. До 

компетенцiї Правлiння належить вирiшення 

всiх питань, пов'язаних з керiвництвом 

поточною дiяльнiстю Товариства, крiм 

питань, що належать до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової 

ради. Заступники Голови Правлiння 

зобов'язанi: дiяти в iнтересах Товариства 

добросовiсно, розумно та не перевищувати 

своїх повноважень; виконувати рiшення, 

прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою 

радою; брати участь у засiданнi Наглядової 

ради на її вимогу; дотримуватися 

встановлених у Товариствi правил та 

процедур щодо укладання правочинiв, у 

вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 

дотримуватися всiх встановлених у 

Товариствi правил, пов'язаних iз режимом 

обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з 

обмеженим доступом; не розголошувати 

конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, 

яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням 

функцiй членiв Правлiння, особам, якi не 

мають доступу до такої iнформацiї, а також 

використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб. 

Заступник Голови Правлiння  (головний 

бухгалтер): 

Повноваження, права та обов'язки члена 

правлiння визначенi Статутом товариства та 

Положенням про Правлiння Товариства. 

Правлiння Товариства є виконавчим органом 

Товариства i здiйснює управлiння його 

поточною дiяльнiстю. До компетенцiї 

Правлiння належить вирiшення всiх питань, 

пов'язаних з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що 

належать до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв та Наглядової ради. Члени 

Правлiння зобов'язанi: дiяти в iнтересах 

Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своїх повноважень; виконувати 

рiшення, прийнятi Загальними Зборами та 

Наглядовою радою; брати участь у засiданнi 

Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися 

встановлених у Товариствi правил та 

процедур щодо укладання правочинiв, у 



вчиненнi яких є заiнтересованiсть; 

дотримуватися всiх встановлених у 

Товариствi правил, пов'язаних iз режимом 

обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з 

обмеженим доступом; не розголошувати 

конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, 

яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням 

функцiй членiв Правлiння, особам, якi не 

мають доступу до такої iнформацiї, а також 

використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб;  

Заступник Голови Правлiння вiдповiдає за: 

розрахунок фiнансової стiйкостi компанiї, 

податкове планування, розробку принципiв 

оплати й стимулювання працi, видачу 

пропозицiй по формуванню й напрямкам 

використання фондiв, пiдготовку пропозицiй 

по збiльшенню статутного капiталу компанiї, 

проведення консультацiй для фахiвцiв зi 

страхування при страхуваннi фiнансових 

ризикiв, проведення консультацiй i навчання 

представникiв у рамках своєї компетенцiї, 

органiзацiю технiчного та програмного 

забезпечення, надання Головi Правлiння та 

Наглядовiй радi компанiї iнформацiї про 

фiнансовий стан компанiї, звiтiв по 

iнвестицiйнiй дiяльностi, органiзацiю та 

контроль роботи пiдроздiлу з маркетингу.  

Головний бухгалтер здiйснює бухгалтерський 

та податковий облiк на пiдприємствi. 

 

Опис Усi питання, що входять у компетенцiю 

Правлiння вирiшуються колегiально. Рiшення 

Правлiння  вважається прийнятим, якщо за 

нього проголосували проста бiльшiсть вiд всiх 

членiв Правлiння, присутнiх на засiданнi. При 

однаковiй кiлькостi голосiв, голос Голови 

Правлiння є вирiшальним. Допускається 

прийняття рiшення Правлiнням шляхом 

опитування, якщо на це є письмова згода всiх 

членiв Правлiння. 

В 2019 роцi вiдбулось одне засiдання 

Правлiння Товариства, на якому прийнято 

рiшення про передачу до компетенцiї Голови 

Правлiння прав та повноважень, належних 

Правлiнню вiдповiдно до Статуту Товариства. 

Таке рiшення було прийнято з метою 

оптимiзацiї дiяльностi Товариства. Порядок 

прийняття рiшення: засiдання проводилось в 

очнiй формi, голосування - вiдкрите, за 

прийняття такого рiшення проголосували три 



учасника засiдання, рiшення прийнято 

одноголосно. 

 

Примітки 
Наглядова рада Товариства не готує iнформацiю про свою дiяльнiсть вiдповiдно до "Положення 

про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням НКЦПФР 

№2826 вiд 03.12.2013 (iз змiнами i доповненнями), оскiльки обов'язковiсть пiдготовки такої 

iнформацiї передбачена лише для публiчних акцiонерних товариств та банкiв. 

Виконавчий орган Товариства не готує iнформацiю про свою дiяльнiсть вiдповiдно до 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням 

НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 (iз змiнами i доповненнями), оскiльки обов'язковiсть пiдготовки 

такої iнформацiї передбачена лише для публiчних акцiонерних товариств та банкiв. 

  

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено 

посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 



Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 

Iншi внутрiшнi документи, якi регулюють питання дiяльностi 

органiв управлiння Товариства та питання корпоративних 

вiдносин, вiдсутнi 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 



цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні так так ні ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні так ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

 

 

 



Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

У звiтному роцi рiшення про затвердження аудиторської фiрми для 

проведення перевiрки за 2018 рiк приймалось Наглядовою радою.  

Рiшення про затвердження аудиторської фiрми для проведення 

перевiрки за звiтний рiк прийнято Наглядовою радою з подальшим 

затвердженням цього рiшення загальними зборами акцiонерiв. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

У зв'язку з наявною вакансiєю на посаду Ревiзора Товариства у звiтному 

роцi, перевiрка ревiзором не проводилась.  

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Чепурда Павло Iванович (пряме 

володiння) 

д/н 9,5 

2 Тищенко Олександр 

Сергiйович(пряме володiння) 

д/н 9,51 

3 Кобець Олександр Вiкторович д/н 9,5 



(пряме володiння) 

4 Венгер Олена Миколаївна(пряме 

володiння) 

д/н 9,5 

5 Толстенко Оксана Юрiївна(пряме 

володiння) 

д/н 9,5 

6 Тищенко Альбiна 

Володимирiвна(пряме володiння) 

д/н 9,5 

7 Моргунов Костянтин 

Володимирович(пряме володiння) 

д/н 9,51 

8 Моргунова Галина 

Костянтинiвна(пряме володiння) 

д/н 9,5 

9 Бенiцька Анастасiя 

Валерiївна(пряме володiння) 

д/н 9,5 

10 Бенiцька Валентина Iванiвна(пряме 

володiння) 

д/н 9,5 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

12 000 0 Станом на звiтну дату будь-якi 

обмеження прав участi та 

голосування акцiонерiв на загальних 
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8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Посадовими особами Товариства є: голова та члени Наглядової ради, Правлiння, Ревiзор. 

Вiдповiдно до дiючої на звiтну дату редакцiї Статуту Товариства:  

1)обрання членiв Наглядової ради, прийняття рiшення про припинення повноважень членiв 

Наглядової ради, а також визначення кiлькiсного складу ради здiйснюється загальними зборами 

акцiонерiв.  

Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами. У разi, коли при обраннi членiв 

Наглядової ради Загальнi збори не обрали Голову Наглядової ради, вiн обирається членами 

Наглядової ради. У випадку обрання Голови Наглядової ради її членами, Голова Наглядової 

ради обирається з числа членiв Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного 

складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову 

Наглядової ради. 

Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення  повноважень 

членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення загальних зборiв 

повноваження  члена  Наглядової ради припиняються:  

- за  його  бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;  

- в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена  Наглядової ради за станом здоров'я;  

- в  разi  набрання  законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;  

- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 

2) обрання та припинення повноважень голови Правлiння та членiв Правлiння здiйснюється 



Наглядовою радою.  З питання обрання членiв Правлiння рiшення Наглядової ради приймається 

простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право 

голосу. Голова Наглядової ради має вирiшальний голос у разi рiвного розподiлу голосiв членiв 

Наглядової ради пiд час прийняття цього рiшення. З питання обрання Голови Правлiння рiшення 

Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть 

участь у засiданнi та мають право голосу. Голова Наглядової ради має вирiшальний голос пiд 

час прийняття цього рiшення. 

Припинення повноважень Голови Правлiння та членiв Правлiння здiйснюється за рiшенням 

Наглядової ради. З питання припинення повноважень членiв Правлiння рiшення Наглядової 

Ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у 

засiданнi та мають право голосу. Голова Наглядової ради має вирiшальний голос у разi рiвного 

розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття цього рiшення. 

3) Ревiзор обирається Загальними зборами акцiонерiв. Прийняття рiшення про припинення 

повноважень Ревiзора, про дострокове припинення його повноважень приймається загальними 

зборами. 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення, вiдсутня.  

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Вiдповiдно до дiючої на звiтну дату редакцiї Статуту Товариства:  

1) До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства належить: 

затвердження положень, затвердження яких вiднесено Статутом до компетенцiї Наглядової 

ради; 

пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про 

включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових Загальних зборiв 

акцiонерами; 

прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу 

акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 

прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй (у 

разi, якщо Загальнi Збори не прийняли рiшення про анулювання таких Акцiй); 

прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних каперiв, крiм акцiй; 

затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством 

України; 

обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння; 

затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами 

Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 

прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 

обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 

обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом; 

обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг. 

визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 

строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного в статтi 12 Статуту; 

визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах, вiдповiдно до чинного 

законодавства України та Статуту: 

вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 

вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, в разi злиття, 



приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним 

законодавством України та Статутом; 

визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв 

товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься 

з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом, пропозицiй 

акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй 

вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту; 

призначення керiвникiв фiлiй та дочiрнiх пiдприємств Товариства; 

прийняття рiшення про участь в будь-якiй формi в iншiй юридичнiй особi особах), в якостi 

засновникiв; 

вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 

чинним законодавством України або Статутом. 

Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на 

них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання Секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi 

повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Наглядову раду. 

2) До компетенцiї Правлiння належить:  

управлiння поточними справами та дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до рiшень Загальних 

зборiв та Наглядової ради; 

забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння; 

розробка основних напрямкiв дiяльностi Товариства; 

визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи 

та контроль за їх виконанням; 

керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв, забезпечення виконання покладених на них 

завдань; 

визначення та затвердження органiзацiйної структури Товариства; 

затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 

професiйною дiяльнiстю Товариства, в тому числi затвердження положення про структурнi 

пiдроздiли Товариства, правила, процедури та iншi внутрiшнi документи, положення Товариства 

з питань страхування; 

визначення умов трудових вiдносин в Товариствi, умов оплати працi; 

пiдготовка проектiв документiв з питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв та 

Наглядової ради; 

розгляд та попереднє затвердження рiчного звiту, балансу Товариства, звiтiв Ревiзора, для 

подальшого їх затвердження Загальними зборами; 

розгляд фiнансових результатiв господарської дiяльностi Товариства на звiтнi дати; 

розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок; 

заслуховування звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття вiдповiдних 

рiшень; 

визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну 

iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку її використання та охорони; 

iншi питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенцiї iнших органiв 

Товариства. 

Голова Правлiння: 

Голова Правлiння, з дотриманням рiшень органiв Товариства, положень Статуту та чинного 

законодавства України, уповноважений виконувати i нести вiдповiдальнiсть за наступнi дiї: 



без довiреностi представляє Товариство в усiх стосунках з будь-якими юридичними i фiзичними 

особами, включаючи державнi органи України та iнших держав, у межах своєї компетенцiї, 

передбаченої Статутом, рiшеннями Зборiв Учасникiв та його трудовим договором (контрактом); 

вчиняє юридично значимi дiї вiд iменi Товариства без довiреностi; 

здiйснює контроль за розпорядженням нерухомим та рухомим майном i матерiальними та 

нематерiальними активами Товариства, включаючи грошовi кошти; 

укладає та пiдписує вiд iменi Товариства правочини (угоди, договори), включаючи 

зовнiшньоекономiчнi договори (контракти); будь-якi обмеження щодо вартостi правочинiв 

(договорiв), що укладає Голова Правлiння можуть встановлюватися рiшенням Загальних Зборiв 

та вноситися до трудового контракту (договору); 

укладає значнi правочини та/або правочини, щодо якого є заiнтересованiсть з урахуванням 

вимог статей 13 та 14 Статуту; 

має право першого пiдпису фiнансових документiв Товариства, включаючи банкiвськi 

документи; 

пiдписує будь-якi фiнансовi, бухгалтерськi, податковi, банкiвськi тощо документи i документи 

податкової звiтностi Товариства; 

наймає та звiльняє працiвникiв Товариства; 

видає накази i вказiвки обов'язковi до виконання всiма працiвниками Товариства; 

приймає рiшення про притягнення до матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв, якi 

перебувають у трудових вiдносинах з Товариством; 

вiдповiдає за органiзацiю бухгалтерського облiку у межах чинного законодавства України та 

згiдно бухгалтерських принципiв, полiтики, процедур i вказiвок Зборiв Учасникiв; а також 

вiдповiдає за забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у 

первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом 

встановленого законодавством України термiну, але не менше трьох рокiв; 

здiйснює поточне управлiння дiяльнiстю Товариства; 

забезпечує дотримання Товариством законодавства України; 

видає довiреностi вiд iменi Товариства; 

видає довiреностi вiд iменi Товариства для укладання значних правочинiв та/або правочинiв, 

щодо яких є заiнтересованiсть з урахуванням вимог статей 13 та 14 Статуту; 

приймає рiшення з усiх iнших питань дiяльностi Товариства, якi необхiднi для досягнення цiлей 

Товариства i не вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 

3) Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

результатами фiнансового року, якщо iнша перiодичнiсть не вимагається i не встановлена 

чинним законодавством України, Статутом, рiшеннями Загальних зборiв, або договором, що 

укладається з Ревiзором. 

Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати 

скликання позачергових Загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiм на Загальних 

зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 

Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у випадках, 

передбачених чинним законодавством України, Статутом та вiдповiдними внутрiшнiми 

положеннями Товариства. 

За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 

фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: 

- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 

- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а 

також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
2. З метою дотримання вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №3480-IV, аудитор наводить наступну iнформацiю. 



2.1. Про iнформацiю, наведену в Звiтi про корпоративне управлiння за 2019 рiк. 

Згiдно вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 

23.02.2006 р. №3480-IV емiтент (для цiлей цього пункту, емiтент - це АТ "СК"АВАНГАРД") 

зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фiрму), який повинен висловити свою думку щодо 

iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 цiєї частини, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в 

пунктах 1-4 цiєї частини. Така iнформацiя включається до складу звiту про корпоративне 

управлiння емiтента. 

Вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, наведених в 

Положеннi про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженому Рiшенням 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 03.12.2013 р. №2826 (далi - 

Положення №2826), а саме вимог пiдпункту 6 пункту 2 глави 4 Роздiлу III цього Положення, 

емiтент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фiрму), який (яка) має висловити свою 

думку щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього 

Положення, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пiдпунктах 1-4 пункту 4 роздiлу VII 

додатка 38 до цього Положення. Така iнформацiя включається до складу звiту про корпоративне 

управлiння емiтента.  

Ми отримали iнформацiю, яка буде зазначена емiтентом в пунктi 4 пiд назвою "Звiт про 

корпоративне управлiння" роздiлу VII пiд назвою "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" 

додатка 38 пiд назвою "Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) за 2019 рiк" до 

Положення №2826. 

Ми перевiрили iнформацiю, яка буде зазначена емiтентом в пiдпунктах 1-4 пункту 4 роздiлу VII 

додатка 38 до Положення №2826, а саме: 

- iнформацiю з посиланням на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується 

емiтент; 

- iнформацiю про можливi вiдхилення емiтентом вiд положень кодексу корпоративного 

управлiння; 

- iнформацiю про загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) емiтента, що вiдбулися в 2019 роцi; 

- iнформацiю про наглядову раду та виконавчий орган емiтента. 

За результатами перевiрки наданої нам iнформацiї, ми не виявили невiдповiдностi iнформацiї, 

яка буде зазначена емiтентом в пiдпунктах 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення 

№2826, наявним у емiтента документам.  

Ми розглянули документи, на пiдставi яких емiтентом буде зазначена iнформацiя в пiдпунктах 

5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення №2826, i висловлюємо нашу думку щодо цiєї 

iнформацiї.  

На нашу думку, iнформацiя, яка буде зазначена емiтентом в пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII 

додатка 38 до Положення №2826, вiдображає достовiрно, повно та у всiх суттєвих аспектах, на 

пiдставi розглянутих документiв: 

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; 

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; 

- данi про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних 

зборах емiтента; 

- порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента. Iнформацiя про будь-якi 

винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх 

звiльнення; 

- повноваження посадових осiб емiтента. 

Iнформацiя, про яку йдеться вище, на дату нашого звiту незалежного аудитора ще не наведена 

емiтентом за формою, визначеною в пунктi 4 пiд назвою "Звiт про корпоративне управлiння" 

роздiлу VII пiд назвою "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" додатка 38 пiд назвою "Рiчна 

iнформацiя емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) за 2019 рiк" до Положення №2826, оскiльки на 

дату нашого звiту незалежного аудитора ще не сплинув термiн розкриття Рiчної iнформацiї 

емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) за 2019 рiк. У разi, якщо пiсля розкриття Рiчної iнформацiї 



емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк, щодо iнформацiї, про яку йдеться вище, ми дiйдемо 

висновку, що в нiй iснує суттєве викривлення, ми повiдомимо про це додатково осiб, яких 

надiлено найвищими повноваженнями, та надамо наш оновлений звiт незалежного аудитора. 

Про узгодженiсть Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) за 2019 рiк з його 

фiнансовою звiтнiстю за 2019 рiк написано в роздiлi "Iнша iнформацiя" нашого звiту. 

 

Про узгодженiсть звiту про управлiння за 2019 рiк, та рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв 

за 2019 рiк, який складається вiдповiдно до законодавства, з фiнансовою звiтнiстю за 2019 рiк. 

Управлiнський персонал АТ "СК"АВАНГАРД" несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, що не 

є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї. Iнша iнформацiя, що є доречною для 

викладення в цьому звiтi, складається iз Звiту про управлiння АТ "СК"АВАНГАРД" за 2019 рiк, 

який представляє собою документ, що мiстить фiнансову та нефiнансову iнформацiю, яка 

характеризує стан i перспективи розвитку пiдприємства та розкриває основнi ризики i 

невизначеностi його дiяльностi, в обсязi, визначеними Методичними рекомендацiями зi 

складання звiту про управлiння, затвердженими Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

07.12.2018 р. №982, та з Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк, яка представляє 

собою iнформацiю за формою та в обсязi, визначеними Положенням про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв, затвердженим Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 03.12.2013 р. №2826.  

Наша думка щодо фiнансової звiтностi АТ "СК"АВАНГАРД" не поширюється на iншу 

iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої 

iнформацiї. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є 

ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть 

мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час 

аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на 

основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої 

iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.  

АТ "СК"АВАНГАРД" пiдготувало 28.02.2020 р. Звiт про управлiння за 2019 рiк  

У Звiтi про управлiння за 2019 рiк ми не виявили суттєву невiдповiднiсть мiж iншою 

iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю чи знаннями, якi ми отримали пiд час аудиту, та не 

виявили того, чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєвi викривленя, також ми 

не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту незалежного аудитора. 

АТ "СК"АВАНГАРД" планує пiдготувати i оприлюднити (розкрити) Рiчну iнформацiю емiтента 

цiнних паперiв за 2019 рiк пiсля дати цього звiту незалежного аудитора. Якщо пiсля отримання i 

ознайомлення з Рiчною iнформацiю емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк, ми дiйдемо висновку, 

що в нiй iснує суттєве викривлення, ми повiдомимо про це додатково тих осiб, кого надiлено 

найвищими повноваженнями, та надамо наш оновлений звiт незалежного аудитора. 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Iнформацiя, передбачена Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання 

ринку фiнансових послуг" (для фiнансових установ) 

 

ЗВIТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ 

 

1. Мета провадження дiяльностi фiнансової установи. 

 

Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг по забезпеченню 

усiх видiв страхового захисту майнових iнтересiв фiзичних та юридичних осiб та здiйснення 

фiнансової дiяльностi в межах, визначених законодавством України. Товариство здiйснює усi 

види обов'язкового та добровiльного страхування та перестрахування згiдно з законодавством 



України, на провадження яких воно отримало вiдповiднi лiцензiї. 

 

2. Дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з посиланням 

на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року. 

 

Товариство має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння, який прийнято 

18.04.2012р. загальними зборами акцiонерiв, та яким керується Товариство.  

Iнформацiю про прийняття Товариством кодексу (принципiв, правил) корпоративного 

управлiння та текст Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД" не оприлюднено у 

зв'язку з тим, що законодавством не передбачено оприлюднення такого документа для 

приватних акцiонерних товариств. З текстом Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння 

акцiонери можуть ознайомитися безпосередньо в Товариствi 

Товариство дотримується Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння. Протягом 2019 року 

не вiдбувалось вiдхилень вiд положень Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння. 

 

3. Перелiк власникiв iстотної участi (у тому числi осiб, що здiйснюють контроль за фiнансовою 

установою) (для юридичних осiб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

мiсцезнаходження; для фiзичних осiб - прiзвища, iмена та по батьковi), їх вiдповiднiсть 

встановленим законодавством вимогам та змiна їх складу за рiк. 

 

На звiтну дату в Товариствi вiдсутнi власники iстотної участi (термiн "iстотна участь" у 

значеннi, наведеному в Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг"). 

Протягом звiтного року вiдбулися наступнi змiн у складi власникiв iстотної участi: 

До вiдчуження права власностi на пакет акцiй розмiр частки Рогач Вiкторiї Леонiдiвни   

складав  99,98%  в загальнiй кiлькостi акцiй та 99,98 %  в загальнiй кiлькостi голосуючих 

акцiй; пiсля вiдчуження права власностi на пакет акцiй розмiр частки склав 0% в загальнiй 

кiлькостi акцiй та 0%  в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.  Тобто   Рогач Вiкторiї 

Леонiдiвнi до вiдчуження права власностi на пакет акцiй належало 11998  простих iменних 

акцiй, пiсля вiдчуження права власностi на пакет акцiй (в результатi прямого вiдчуження) 

належить 0 акцiй Товариства. 

 

4. Склад наглядової ради фiнансової установи та його змiну за рiк, у тому числi утворенi нею 

комiтети.  

 

Голова Наглядової ради (акцiонер) - Кобець Олександр Вiкторович; 

Член Наглядової ради (акцiонер) - Тищенко Олександр Сергiйович; 

Член Наглядової ради (акцiонер) - Моргунова Галина Костянтинiвна. 

Протягом 2019 року у складi Наглядової ради Товариства вiдбулись наступнi змiни:  

30.04.2019 року рiчними загальними зборами Товариства припинено повноваження Голови 

Наглядової  ради Рогача Федора Iвановича, членiв Наглядової ради Рогач Вiкторiї Леонiдiвни та 

Шингура Романа Вiкторовича. На цих же зборах обрано до складу Наглядової ради акцiонера 

Кобця Олександра Вiкторовича, акцiонера Тищенка Олександра Сергiйовича та Моргунову 

Галину Костянтинiвну. На засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулося 30.04.2019 року, головою 

Наглядової ради ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "АВАНГАРД"  обрано Кобця Олександра Вiкторовича. 

Наглядова рада Товариства не утворювала комiтети. 

 

5. Склад виконавчого органу фiнансової установи та його змiну за рiк.  

 



Голова Правлiння - Тищенко Альбiна Володимирiвна; 

Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння - Ким Сергiй Вiталiйович;  

Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння (головний бухгалтер) - Слабошпицька Наталя 

Валерiївна. 

Протягом 2019 року у складi Правлiння Товариства вiдбулись наступнi змiни:  

На засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулося 30.04.2019 року, припинено повноваження 

Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД" Ким Сергiя Вiталiйовича  та  Члена 

Правлiння - Заступника Голови Правлiння Фокiна Вадима Петровича.  На цьому ж засiданнi 

Наглядової ради обрано Головою Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД" Тищенко Альбiну Володимирiвну, Членом Правлiння 

- Заступником Голови Правлiння  Ким Сергiя Вiталiйовича та Членом Правлiння - Заступником 

Голови Правлiння  Слабошпицьку Наталю Валерiївну. Термiн повноважень обраних осiб - три 

роки. 

 

6. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи 

внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або клiєнтам цiєї 

установи. 

  

Фактiв порушення членами наглядової ради та виконавчого органу Товариства внутрiшнiх 

правил, що призвело би до заподiяння шкоди Товариству або його клiєнтам  не було. 

 

7. Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, 

у тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу. 

 

Органами державної влади заходи впливу до фiнансової установи, до членiв Наглядової ради та 

виконавчого органу протягом 2019 року не застосовувались. 

 

8. Розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи. 

 

У звiтному роцi Головi Наглядової ради вiдповiдно до умов трудового договору, який з ним 

укладено, виплачена винагорода згiдно штатного розкладу у розмiрi 62246,01 грн., двом iншим 

членам Наглядової ради вiдповiдно до умов укладених з ними цивiльно-правових договорiв 

винагорода не виплачується. У звiтному роцi Головi та членам виконавчого органу виплачена 

винагорода у розмiрi 218134,77 грн. 

 

9. Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть фiнансової установи протягом року. 

 

Основнi чинники, якi негативно вплинули на дiяльнiсть страхової компанiї, це нестабiльнiсть 

полiтичної та економiчної ситуацiї в країнi, зниження темпiв зростання економiки та 

прогнозоване падiння купiвельної спроможностi, проведення ООС на сходi країни, анексiя 

Криму, iнфляцiйнi фактори, обмеженiсть надiйних фiнансових iнструментiв для iнвестування, 

висока конкуренцiя на ринку страхових послуг, посилення норм регуляторного законодавства та 

законодавства з питань державного нагляду (контролю). Зазначенi чинники, поряд з iншим, в 

цiлому вплинули на уповiльнення зростання добробуту населення, що зумовило скорочення 

попиту на страховi послуги. 

 

10. Наявнiсть у фiнансової установи системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики 

або вiдсутнiсть такої системи. 

 

На всiх етапах своєї фiнансово-господарської дiяльностi, Товариство використовує систему 



управлiння ризиками. Iснуюча система ризик-менеджменту в АТ "СК "АВАНГАРД" базується 

на використаннi свiтової практики i принципiв оцiнки та управлiння ризиками. Ця система 

спрямована на систематизацiю та комплексний пiдхiд до визначення ступеня ризикiв, що 

впливають на фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства. Метою даної системи є 

передбачення i зниження ступеня ризику до бiльш низького рiвня, а в разi його виникнення - 

мiнiмiзацiї наслiдкiв. Органiзацiя i управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється органами 

фiнансового планування, бухгалтерського облiку, внутрiшнього та зовнiшнього аудиту. 

Для найбiльш ефективного управлiння ризиками, їх було роздiлено i класифiковано за цiлим 

рядом категорiй: час виникнення;  основнi чинники виникнення; характер облiку; характер 

наслiдкiв; сфера виникнення. 

У свою чергу, кожна з наведених категорiй також подiляється на кiлька внутрiшнiх категорiй. 

Така класифiкацiя дозволяє спiвробiтникам компанiї своєчасно визначити i попередити ризики, 

що виникають пiд час здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi. Для прийняття вiрного та 

виваженого рiшення здiйснюється якiсна i кiлькiсна оцiнка ризикiв. 

Найбiльша увага придiляється контролю та управлiнню фiнансовими та страховими ризиками. 

Фiнансовi ризики пов'язанi з можливiстю невиконання Товариством своїх фiнансових 

зобов'язань. Основним чинником виникнення фiнансових ризикiв є знецiнення 

iнвестицiйно-фiнансового портфеля та резервного фонду компанiї. Аналiз фiнансових ризикiв 

здiйснюється на етапi планування та прийняття рiшень, пов'язаних з фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Товариства. 

Страховi ризики пов'язанi з настанням страхових подiй, передбачених умовами договорiв 

страхування, в наслiдок чого страховик зобов'язаний здiйснити виплату страхового 

вiдшкодування. Результатом таких ризикiв є збитки, викликанi неефективною страховою 

дiяльнiстю як на етапi, що передує укладанню договору страхування, так i на подальших етапах 

- перестрахування, формування страхових резервiв i т.п. Основними чинниками страхових 

ризикiв є:невiрновстановленi страховi тарифи, умови договорiв, страхове шахрайство. 

Також особлива увага придiляється аналiзу аудиторських ризикiв з метою виключення i 

недопущення неточностей i вiдхилень вiд реальних даних, що виникають в ходi аудиторської 

перевiрки компанiї. 

Система ризик-менеджменту Товариства постiйно удосконалюється i корегується для 

досягнення оптимального балансу мiж дiями, спрямованими на отримання прибутку, фiнансової 

стабiльностi, i дiями, спрямованими на забезпечення безпеки компанiї. 

Вiдповiдальнiсть за функцiонування системи управлiння ризиками покладено на керiвництво 

Товариства. Виконавчий орган Товариства в цiлому несе вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть 

Товариства, включаючи управлiння ризиками. Процес управлiння ризиками ретельно контролює 

Наглядова Рада, яка має найбiльшi повноваження стосовно управлiння ризиками. 

 

11. Результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю), а 

також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 

 

Система внутрiшнього аудиту (контролю) АТ "СК "АВАНГАРД" створена та функцiонує 

вiдповiдно до ст. 15-1 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг". У звiтному перiодi функцiонування системи внутрiшнього аудиту 

(контролю) Товариства регламентувалося Положенням про Службу внутрiшнього аудиту 

(контролю). Система внутрiшнього аудиту (контролю) спрямована на упередження, виявлення i 

виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi 

облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Внутрiшнiй 

аудит допомагає досягти встановлених цiлей шляхом забезпечення систематичного пiдходу до 

оцiнки та пiдвищення ефективностi процесiв внутрiшнього контролю, управлiння ризиками та 

корпоративного управлiння. Внутрiшнiй аудит здiйснює нагляд за дотриманням системи 



внутрiшнього контролю й виносить судження щодо його достатностi та ефективностi. 

Запланованi Службою внутрiшнього аудиту (контролю) АТ "СК "АВАНГАРД" вiдповiдно до 

графiку внутрiшнiх аудитiв у 2019 роцi перевiрки були виконанi. За результатами внутрiшнiх 

аудитiв Службою внутрiшнього аудиту (контролю) пiдготовлено висновки про вiдповiднi 

об'єкти аудиту та надано звiт до Наглядової ради АТ "СК "АВАНГАРД". 

За результатами перевiрки внутрiшнього аудиту керiвництвом приймаються вiдповiднi рiшення 

щодо усунення виявлених недолiкiв. 

 

12. Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 

фiнансової установи розмiр. 

 

Фактiв вiдчуження протягом 2019 року активiв в обсязi, що перевищує встановленний в статутi 

фiнансової установи розмiр, не було.  

 

13. Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує 

встановлений у статутi фiнансової установи розмiр. 

 

Протягом 2019 року були вiдсутнi факти купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує 

встановлений у Статутi Товариства розмiр. 

 

14. Iнформацiя про операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї 

промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року. Така iнформацiя 

не є комерцiйною таємницею. 

 

Протягом звiтного року за договором з ФОП Бенiцька Валентина Iванiвна № 101019 вiд 

10.10.2019 р. Бенiцькiй Валентинi Iванiвнi виплачена плата за надання юридичних послуг з 

питань врегулювання страхових випадкiв у сумi 16 000,00 грн. Бенiцька Валентина Iванiвна є 

акцiонером Товариства.  

 

15. Iнформацiя про використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання 

ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку (звiту). 

 

Рекомендацiї органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, в 

тому числi щодо аудиторського висновку, не надавалися. 

 

16. Iнформацiя про зовнiшнього аудитора наглядової ради фiнансової установи, призначеного 

протягом року. 

 

Зовнiшнiй аудитор Наглядової ради Товариства вiдсутнiй. 

 

17. Iнформацiя про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема: 

загальний стаж аудиторської дiяльностi; 

18 рокiв 

 

кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги фiнансовiй установi; 

1 рiк   

 

перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися фiнансовiй установi протягом року; 

У звiтному роцi зовнiшнiй аудитор iнших послуг, крiм перевiрки рiчної фiнансової звiтностi, 

фiнансовiй установi не надавав. 

 



випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 

аудитора; 

Вiдсутнi 

 

ротацiю аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв; 

 

Аудиторськi перевiрки за 2011 - 2016 роки здiснювало Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АРНIКА". Аудиторську перевiрку за 2017 рiк 

здiйснювало Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АРМА".  

Аудиторську перевiрку за 2018 рiк здiйснювало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ- СТАНДАРТ". 

Аудиторська перевiрка за 2019 рiк здiйснюється аудитором ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЄВРОАУДИТ". 

 

стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 

подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком 

(звiтом), виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг. 

Аудиторською палатою України до аудитора стягнень не застосовувалось. Фактiв подання 

недостовiрної звiтностi Товариством, що пiдтверджена аудиторським висновком та виявлена 

органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, не виявлено. 

 

18. Захист фiнансовою установою прав та iнтересiв споживачiв фiнансових послуг, зокрема: 

 

наявнiсть механiзму розгляду скарг; 

Для захисту прав споживачiв усi скарги розглядаються в порядку та у строки передбаченi 

Законом України "Про звернення громадян" та Закону України "Про фiнансовi послуги та 

державне регулювання ринкiв фiнансових послуг". 

 

прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника фiнансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги; 

Обов'язки щодо розгляду скарг покладенi на Голову Правлiння Тищенко Альбiну 

Володимирiвну. 

 

стан розгляду фiнансовою установою протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг 

(характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг); 

Протягом звiтного перiоду скарг стосовно надання послуг фiнансовою установою не було. 

 

наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою та 

результати їх розгляду 

Позовiв до суду протягом звiтного перiоду стосовно надання послуг фiнансовою установою не 

було. 

 

 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

 Бенiцька Валентина Iванiвна 1 140 9,5 1 140 0 

Бенiцька Анастасiя Валерiївна 1 140 9,5 1 140 0 

Чепурда Павло Iванович 1 140 9,5 1 140 0 

Моргунова Галина Костянтинiвна 1 140 9,5 1 140 0 

Моргунов Костянтин Володимирович 1 141 9,51 1 141 0 

Тищенко Альбiна Володимирiвна 1 140 9,5 1 141 0 

Толстенко Оксана Юрiївна 1 140 9,5 1 140 0 

Венгер Олена Миколаївна 1 140 9,5 1 140 0 

Кобець Олександр Вiкторович 1 140 9,5 1 140 0 

 Тищенко Олександр Сергiйович 1 141 9,51 1 141 0 

Усього 11 402 95,02 11 403 0 



IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за 

акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / 

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або 

рівною пороговому значенню пакета акцій 

 

 

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій 

№ з/п 

Дата отримання інформації від 

Центрального депозитарію 

цінних паперів або акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або найменування 

юридичної особи власника 

(власників) акцій 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи - 

резидента або код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір частки акціонера 

до зміни (у відсотках до 

статутного капіталу) 

Розмір частки акціонера 

після зміни (у відсотках 

до статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 28.03.2019  Рогач Вiкторiя Леонiдiвна д/н 99,983 0 

Зміст інформації: 

Дата отримання iнформацiї вiд Центрального депозитарiю - 28.03.2019 р. ПIБ особи власника акцiй, якiй належать голосуючi акцiї, розмiр пакету яких стає бiльшим, 

меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Рогач Вiкторiя Леонiдiвна. Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона 

вiдбувалась - пряме вiдчуження.Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй 

(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - розмiр частки голосуючих акцiй до вiдчуження 99,983%, пiсля вiдчуження 0%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi 

фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до 

ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдомостi вiдсутнi. Дата, 

в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) - вiдомостi вiдсутнi. 

2 28.03.2019 Бенiцька Валентина Iванiвна д/н 0 9,5 

Зміст інформації: 

Дата отримання iнформацiї вiд Центрального депозитарiю - 28.03.2019 р. ПIБ особи власника акцiй, якiй належать голосуючi акцiї, розмiр пакету яких стає бiльшим, 

меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Бенiцька Валентина Iванiвна. Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона 

вiдбувалась - пряме набуття.Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй 

(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - розмiр частки голосуючих акцiй до набуття 0%, пiсля набуття 9,50%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи 

або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння 



корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдомостi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi 

значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) - вiдомостi вiдсутнi. 

3 28.03.2019 Бенiцька Анастасiя Валерiївна д/н 0 9,5 

Зміст інформації: 

Дата отримання iнформацiї вiд Центрального депозитарiю - 28.03.2019 р.ПIБ особи власника акцiй, якiй належать голосуючi акцiї, розмiр пакету яких стає бiльшим, 

меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Бенiцька Анастасiя Валерiївна.Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона 

вiдбувалась - пряме набуття. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй 

(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - розмiр частки голосуючих акцiй до набуття 0%, пiсля набуття 9,50%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи 

або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння 

корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдомостi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi 

значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) - вiдомостi вiдсутнi. 

4 28.03.2019 Чепурда Павло Iванович д/н 0 9,5 

Зміст інформації: 

Дата отримання iнформацiї вiд Центрального депозитарiю - 28.03.2019 р.ПIБ особи власника акцiй, якiй належать голосуючi акцiї, розмiр пакету яких стає бiльшим, 

меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Чепурда Павло Iванович.Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась 

- пряме набуття. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет 

голосуючих акцiй) - розмiр частки голосуючих акцiй до набуття 0%, пiсля набуття 9,50%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування 

та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними 

правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдомостi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було 

досягнуто або перетнуто (за наявностi) - вiдомостi вiдсутнi. 

5 28.03.2019 Моргунова Галина Костянтинiвна д/н 0 9,5 

Зміст інформації: 

Дата отримання iнформацiї вiд Центрального депозитарiю - 28.03.2019 р.ПIБ особи власника акцiй, якiй належать голосуючi акцiї, розмiр пакету яких стає бiльшим, 

меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Моргунова Галина Костянтинiвна.Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона 

вiдбувалась - пряме набуття. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй 

(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - розмiр частки голосуючих акцiй до набуття 0%, пiсля набуття 9,50%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи 

або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння 

корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдомостi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi 

значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) - вiдомостi вiдсутнi. 

6 28.03.2019 Моргунов Костянтин 

Володимирович 

д/н 0 9,51 

Зміст інформації: 

Дата отримання iнформацiї вiд Центрального депозитарiю - 28.03.2019 р. ПIБ особи власника акцiй, якiй належать голосуючi акцiї, розмiр пакету яких стає бiльшим, 

меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Моргунов Костянтин Володимирович.Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона 

вiдбувалась - пряме набуття. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй 

(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - розмiр частки голосуючих акцiй до набуття 0%, пiсля набуття 9,51%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи 

або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння 

корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдомостi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi 

значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) - вiдомостi вiдсутнi. 

7 28.03.2019 Житниченко Наталiя Олегiвна д/н 0 9,5 



Зміст інформації: 

Дата отримання iнформацiї вiд Центрального депозитарiю - 28.03.2019 р. ПIБ особи власника акцiй, якiй належать голосуючi акцiї, розмiр пакету яких стає бiльшим, 

меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Житниченко Наталiя Олегiвна.Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона 

вiдбувалась - пряме набуття. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй 

(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - розмiр частки голосуючих акцiй до набуття 0%, пiсля набуття 9,50%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи 

або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння 

корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдомостi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi 

значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) - вiдомостi вiдсутнi. 

8 28.03.2019 Толстенко Оксана Юрiївна д/н 0 9,5 

Зміст інформації: 

Дата отримання iнформацiї вiд Центрального депозитарiю - 28.03.2019 р.ПIБ особи власника акцiй, якiй належать голосуючi акцiї, розмiр пакету яких стає бiльшим, 

меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Толстенко Оксана Юрiївна.Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона 

вiдбувалась - пряме набуття. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй 

(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - розмiр частки голосуючих акцiй до набуття 0%, пiсля набуття 9,50%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи 

або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння 

корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдомостi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi 

значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) - вiдомостi вiдсутнi. 

9 28.03.2019 Венгер Олена Миколаївна д/н 0 9,5 

Зміст інформації: 

Дата отримання iнформацiї вiд Центрального депозитарiю - 28.03.2019 р. ПIБ особи власника акцiй, якiй належать голосуючi акцiї, розмiр пакету яких стає бiльшим, 

меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Венгер Олена Миколаївна.Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона 

вiдбувалась - пряме набуття. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй 

(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - розмiр частки голосуючих акцiй до набуття 0%, пiсля набуття 9,50%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи 

або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння 

корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдомостi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi 

значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) - вiдомостi вiдсутнi. 

10 28.03.2019 Кобець Олександр Вiкторович д/н 0 9,5 

Зміст інформації: 

Дата отримання iнформацiї вiд Центрального депозитарiю - 28.03.2019 р.ПIБ особи власника акцiй, якiй належать голосуючi акцiї, розмiр пакету яких стає бiльшим, 

меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Кобець Олександр Вiкторович.Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона 

вiдбувалась - пряме набуття. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй 

(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - розмiр частки голосуючих акцiй до набуття 0%, пiсля набуття 9,50%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи 

або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння 

корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдомостi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi 

значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) - вiдомостi вiдсутнi. 

11 28.03.2019 Тищенко Олександр Сергiйович д/н 0 9,51 

Зміст інформації: 

Дата отримання iнформацiї вiд Центрального депозитарiю - 28.03.2019 р. ПIБ особи власника акцiй, якiй належать голосуючi акцiї, розмiр пакету яких стає бiльшим, 

меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Тищенко Олександр Сергiйович.Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона 

вiдбувалась - пряме набуття.Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй 



(пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - розмiр частки голосуючих акцiй до набуття 0%, пiсля набуття 9,51%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи 

або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння 

корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдомостi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi 

значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) - вiдомостi вiдсутнi. 

12 04.02.2020 Житниченко Наталiя Олегiвна д/н 9,5 0 

Зміст інформації: 

04  лютого 2020 року  АТ "СК "АВАНГАРД" (далi - Товариство)  отримало  вiд депозитарiю ПАТ "НДУ"  реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, складений станом  

на 31.12.2019 р. За даними цього реєстру Товариство повiдомляє про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним 

пороговому значенню пакета акцiй, а саме:  

До вiдчуження права власностi на пакет акцiй розмiр частки Житниченко Наталiї Олегiвни   складав  9,50%  в загальнiй кiлькостi акцiй та 9,50 %  в загальнiй кiлькостi 

голосуючих акцiй; пiсля вiдчуження права власностi на пакет акцiй розмiр частки склав 0% в загальнiй кiлькостi акцiй та 0%  в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.  

Тобто   Житниченко Н.О. до вiдчуження права власностi на пакет акцiй належало  1140 простих iменних акцiй, пiсля вiдчуження права власностi на пакет акцiй (в 

результатi прямого вiдчуження) належить 0 акцiй Товариства. 

Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями не наводяться, 

оскiльки власники, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, є фiзичними особами.   

В отриманому Товариством реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв вiдсутня дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.  

 

13 04.02.2020 Тищенко Альбiна Володимирiвна д/н 0 9,5 

Зміст інформації: 

04  лютого 2020 року  АТ "СК "АВАНГАРД" (далi - Товариство)  отримало  вiд депозитарiю ПАТ "НДУ"  реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, складений станом  

на 31.12.2019 р. За даними цього реєстру Товариство повiдомляє про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним 

пороговому значенню пакета акцiй, а саме:  

До набуття права власностi на пакет акцiй розмiр частки Тищенко Альбiни Володимирiвни складав  0%  в загальнiй кiлькостi акцiй та 0%  в загальнiй кiлькостi 

голосуючих акцiй; пiсля набуття права власностi на пакет акцiй розмiр частки склав 9,50% в загальнiй кiлькостi акцiй та 9,50%  в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.  

Тобто Тищенко А.В.  до набуття права власностi на пакет акцiй належало 0  акцiй, пiсля набуття права власностi на пакет акцiй (в результатi прямого набуття) належить 

1140   простих iменних акцiй Товариства. 

Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями не наводяться, 

оскiльки власники, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, є фiзичними особами.   

В отриманому Товариством реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв вiдсутня дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.  

 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

12 000 1 000,00 Вiдповiдно до законодавства та дiючої редакцiї  

Статуту Товариства: 

Всi акцiонери Товариства - власники простих акцiй 

мають однакову сукупнiсть прав, включаючи, але не 

обмежуючись, правами: 

брати участь у Загальних зборах акцiонерiв i 

голосувати особисто або через своїх представникiв з 

питань, що вiднесенi до розгляду Загальними зборами 

акцiонерiв; 

брати участь в управлiннi справами Товариства в 

порядку, визначеному  Статутом та Законодавством 

України; 

брати участь в розподiлi прибутку та отримувати 

щорiчно частину прибутку вiд дiяльностi Товариства у 

виглядi дивiдендiв; 

одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, у 

тому числi ознайомлюватись з даними бухгалтерського 

облiку та звiтностi, рiшеннями органiв управлiння 

Товариства та отримувати iншу iнформацiю, 

передбачену Законодавством України; 

обирати й бути обраними до Наглядової ради та iнших 

органiв Товариства; 

користуватись переважним правом при додатковiй 

емiсiї акцiй: придбавати розмiщуванi Товариством 

простi акцiї  пропорцiйно частцi належних їм простих 

акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй (крiм випадку 

прийняття загальними зборами рiшення про 

невикористання такого права);  

вiдчужувати акцiї, що їм належать iншим акцiонерам 

або Товариству, а також третiм особам за цiною, що 

визначається угодою сторiн. Акцiя може бути придбана 

також на пiдставi договору з її власником за цiною, що 

склалася на фондовому ринку, а також у порядку 

спадкоємства громадян чи правонаступництва 

юридичних осiб та з пiдстав, передбачених 

Законодавством України; 

отримувати частину майна Товариства або вартiсть 

Публiчна пропозицiя та/або допуск до 

торгiв на фондовiй бiржi в частинi 

включення до бiржового реєстру 

ВIДСУТНI 



частини майна Товариства у випадку його лiквiдацiї 

пропорцiйно вартостi належних їм акцiй; 

вийти зi складу акцiонерiв Товариства у встановленому 

Статутом та Законодавством України порядку; 

iншi права, визначенi Законодавством України. 

Вiдповiдно до законодавства та Статуту Товариства всi 

акцiонери  Товариства зобов'язанi: 

виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в 

тому числi i пов'язанi з майновою участю; 

не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 

додержуватись вимог Статуту Товариства та 

виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та 

iнших органiв управлiння Товариства; 

дотримуватись положень Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства; 

оплачувати вартiсть акцiй у розмiрi, порядку та 

засобами, що передбаченi Статутом, вiдповiдно до 

вимог Законодавства України. 

iншi обов'язки, визначенi Законодавством України. 

 

Примітки: 

д/н 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01.06.2010 283/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000071302 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

1 000 12 000 12 000 000 100 

Опис 

 У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами Емiтента на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, факти включення/виключення акцiй 

Товариства до/з бiржового реєстру фондової бiржi вiдсутнi. За iнформацiєю, наявною на сайтi https://smida.gov.ua/db/participant/33152560, у 

звiтному перiодi правочини з акцiями Товариства вчинялися поза фондовою бiржею.  Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював 

додаткової емiсiї акцiй. 

У зв'язку зi змiною форми iснування акцiй Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було видано нове свiдоцтво про 

реєстрацiю випуску акцiй реєстрацiйний № 283/1/10, дата реєстрацiї 01.06.2010р. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 07 серпня 2009 

року № 233/1/09, дата видачi 13 жовтня 2009 року, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, втратило чиннiсть. 

 

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Тищенко Альбiна Володимирiвна 1 140 9,5 1 140 0 

Слабошпицька Наталя Валерiївна 598 4,98 598 0 

Кобець Олександр Вiкторович 1 140 9,5 1 140 0 

Усього 2 878 23,98 2 878 0 

 

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

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

передано іншій особі 
 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.06.2010 283/1/10 UA4000071302 12 000 12 000 000 12 000 0 0 

Опис: 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 12000 шт., що складає 100% вiд загальної кiлькостi акцiй. Голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено, вiдсутнi. Голосуючi акцiї, 

права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, вiдсутнi. Обмеження щодо права голосу за акцiями Товариства, у тому числi й накладенi 

рiшенням суду або уповноваженого державного органу, вiдсутнi. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 1 3 0 0 1 3 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 1 3 0 0 1 3 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 3 873 0 0 0 3 873 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 3 873 0 0 0 3 873 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 1 3 876 0 0 1 3 876 

Опис 

На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв - 143 

тис.грн., сума нарахованого зносу - 140 тис.грн Обмежень на 

використання майна емiтента немає. Вiдповiдно до прийнятої облiкової 

полiтики Товариства строки та умови користування основними 

засобами (за основними групами): земельнi дiлянки - безстроково, 

Машини та обладнання: термiн  корисного використання -3 роки, 

метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний; Транспортнi засоби: 

термiн  корисного використання-5 рокiв, метод нарахування 

амортизацiї - прямолiнiйний; Iншi основнi засоби: термiн  корисного 

використання - 1 рiк, метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний; 

Ступiнь зносу - до повної амортизацiї, ступiнь їх використання - згiдно 

встановлених строкiв. Умови користування основними засобами 

здiйснюються у вiдповiдностi з технiчними параметрами по технiчних 

паспортах. 

Протягом звiтного перiоду  вiдбулися суттєвi змiни у вартостi 

основних засобiв. Такi суттєвi змiни зумовленi придбанням двох 

земельних дiлянок загальною вартiстю 3873 тис. грн., для надання в 

оренду. 

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним X 0 X X 



випуском): 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 2 519 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 30 559 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 33 078 X X 

Опис У звiтному перiодi Товариство не користувалось кредитами 

банкiв. Зобов'язань за цiнними паперами (в т.ч. за облiгацiями, 

iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, 

векселями та похiдними цiнними паперами) не iснує. 

Товариство не має зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями в 

корпоративнi права та за фiнансовою допомогою на зворотнiй 

основi.  Iншi зобов'язання та забезпечення складаються з: 

страховi резерви - 28250 тис.грн; поточна кредиторська 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 99 тис.грн.;  

поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 

- 56 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за 

страховою дiяльнiстю - 115 тис.грн.; поточнi забезпечення - 39 

тис.грн.; iншi поточнi зобов'язання - 2000 тис.грн. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. 

Тропiнiна 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

рiш.НКЦПФР №2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 363-04-00 

Факс (044) 363-04-00 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 

Опис Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону 

України "Про депозитарну систему 

України" Центральний депозитарiй - 

юридична особа, що функцiонує у 

формi публiчного акцiонерного 

товариства згiдно Закону України "Про 



акцiонернi товариства" з урахуванням 

особливостей, установлених Законом 

України "Про депозитарну систему 

України". Акцiонерне товариство 

набуває статусу Центрального 

депозитарiю з дня реєстрацiї НКЦПФР 

в установленому порядку Правил 

Центрального депозитарiю. НКЦПФР 

було зареєстровано поданi 

ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" Правила 

Центрального депозитарiю цiнних 

паперiв: Рiшення НКЦПФР №2092 вiд 

01.10.2013.  

ПАТ "НДУ" надає Товариству послуги 

з обслуговування випуску цiнних 

паперiв, надання реєстру власникiв 

iменних цiнних паперiв. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. 

Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287 56 70 

Факс (044) 287 56 73 

Вид діяльності Провадження дiяльностi з 

оприлюднення регульованої iнформацiї 

вiд iменi учасникiв фондового ринку 

Опис У звiтному роцi ДУ "АРIФРУ"  

надавала Товариству iнформацiйнi 

послуги з оприлюднення регульованої 

iнформацiї вiд iменi учасника 

фондового ринку (Свiдоцтво про 

включення до Реєстру осiб, 

уповноважених надавати iнформацiйнi 

послуги на фондовому ринку 

реєстрацiйний номер DR/00001/APA), а 

також iнформацiйнi послуги з подання 

звiтностi до Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку 

(Свiдоцтво про включення до Реєстру 

осiб, уповноважених надавати 

iнформацiйнi послуги на фондовому 

ринку реєстрацiйний номер 



DR/00002/ARM вiд 18.02.2019) 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ- 

СТАНДАРТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 32852960 

Місцезнаходження 04080, Україна, д/н р-н, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ ЮРКIВСЬКА/ФРУНЗЕ, 

будинок 2-6/32, ЛIТ. "А" 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

 3345 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.02.2004 

Міжміський код та телефон (044) 233 41 18 

Факс (044) 233 41 18 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис У звiтному роцi ТОВ "АФ 

"АУДИТ-СТАНДАРТ" надавала  

Товариству  послуги  з аудиторської 

перевiрки повного пакету рiчної 

фiнансової звiтностi за 2018 звiтний рiк. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БТС БРОКЕР" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 37686943 

Місцезнаходження 03035, Україна, д/н р-н, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ЛИПКIВСЬКОГО, 

будинок 37 Б, ПIД'ЇЗД 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Рiшення НКЦПФР № 112 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.02.2017 

Міжміський код та телефон 044 221-79-68 

Факс д/н 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 

паперами - брокерська дiяльнiсть 

Опис У звiтному роцi ТОВ "БТС БРОКЕР" 

надавало  Товариству  послуги з 

продажу цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ПРОФЕСIЙНА КОМЕРЦIЯ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35069946 



Місцезнаходження 61051, Україна, Харківська обл., д/н 

р-н, м. Харкiв, ВУЛИЦЯ ШИРОНIНА, 

будинок 2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АД № 034446 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.07.2012 

Міжміський код та телефон 057-3361061 

Факс 057-3361061 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 

паперами - брокерська дiяльнiсть 

Опис  У звiтному роцi ТОВ "ПРОФКОМ" 

надавало  Товариству  послуги з 

продажу цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"КОМЕКС-ФIНАНС" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 24381627 

Місцезнаходження 03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 

будинок 65 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №263371 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013 

Міжміський код та телефон (044) 289-10-70 

Факс (044) 289-34-78 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть 

депозитарної установи 

Опис У звiтному роцi ТОВ 

"КОМЕКС-ФIНАНС" надавало  

Товариству  депозитарнi послуги  з 

обслуговування рахунку в цiнних 

паперах 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА 

КОМПАНIЯ "ПЕРШИЙ 

ФIНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35669968 

Місцезнаходження 01030, Україна, д/н р-н, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 

будинок 16-22 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 263404 



Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013 

Міжміський код та телефон (044)374-73-75 

Факс д/н 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть 

депозитарної установи 

Опис У звiтному роцi ТОВ "ФК "ПЕРШИЙ 

ФIНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК" 

надавало  Товариству  депозитарнi 

послуги  з обслуговування рахунку в 

цiнних паперах 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА 

"ЄВРОТЕРРА" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33308562 

Місцезнаходження 01025, Україна, д/н р-н, м.Київ, 

ПРОВУЛОК ДЕСЯТИННИЙ, буд. 7 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 790/17 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 

УКРАЇНИ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.08.2017 

Міжміський код та телефон (044) 433-39-69;  (067) 5074794 

Факс (044) 433-39-69 

Вид діяльності Суб'єкт оцiночної дiяльностi 

Опис ТОВ"КФ"ЄВРОТЕРРА" має лiцензiю 

Державного Агентства Земельних 

Ресурсiв України АВ № 519659 вiд 

23.04.2010 року на проведення робiт iз 

землеустрою та землеоцiночних робiт. 

У звiтному роцi 

ТОВ"КФ"ЄВРОТЕРРА" надавало 

Товариству послуги з експертної 

грошової оцiнки земельних дiлянок  та 

реєстрацiю Звiту про експертну 

грошову оцiнку земельної дiлянки в 

ФДМУ. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ФО-П ПРИХОДЬКО ДЕНИС 

МИКОЛАЙОВИЧ 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа 

Ідентифікаційний код юридичної особи 293901425 

Місцезнаходження 03113, Україна, д/н р-н, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ ДРУЖКIВСЬКА , будинок 4, 

квартира 52 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

573/19 

Найменування державного органу, що видав ліцензію ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 



або інший документ УКРАЇНИ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.07.2019 

Міжміський код та телефон (050) 4104813 

Факс д/н 

Вид діяльності Суб'єкт оцiночної дiяльностi 

Опис У звiтному перiодi ФО-П ПРИХОДЬКО 

ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ  надавав  

Товариству послуги з незалежної 

оцiнки майна. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ФО-П БЕНIЦЬКА ВАЛЕНТИНА 

IВАНIВНА 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа 

Ідентифікаційний код юридичної особи 2801913383 

Місцезнаходження 08628, Україна, Київська обл., 

Василькiвський р-н, село Застугна, 

ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКIВСЬКА, будинок 

178-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

д/н 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон  067-904-61-69 

Факс д/н 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права 

Опис У звiтному перiодi ФО-П БЕНIЦЬКА 

ВАЛЕНТИНА IВАНIВНА надавала 

Товариству юридичнi послуги з питань 

врегулювання страхових випадкiв. 

 Дiяльнiсть не пiдлягає лiцензуванню. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"МЕГА-ГАРАНТ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30035289 

Місцезнаходження 61057, Україна, Харківська обл., д/н 

р-н, м. Харкiв, ВУЛИЦЯ 

ДОНЦЯ-ЗАХАРЖЕВСЬКОГО, 

будинок 6/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АГ № 569101 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.08.2008 

Міжміський код та телефон (057) 719-68-22 

Факс (057) 719-21-08 

Вид діяльності ДОБРОВIЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРIМ 

ЗАЛIЗНИЧНОГО) 

Опис У звiтному роцi АТ "СК 



"МЕГА-ГАРАНТ" надавала  

Товариству  послуги  з 

перестрахування  наземного 

транспорту (крiм залiзничного). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "НАДIЯ" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31599887 

Місцезнаходження 03062, Україна, д/н р-н, м.Київ, 

ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 67 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 584640 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.03.2008 

Міжміський код та телефон (044) 221-66-44 

Факс (044) 371-17-34 

Вид діяльності ДОБРОВIЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 

ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ПЕРЕД 

ТРЕТIМИ ОСОБАМИ [КРIМ 

ЦИВIЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI 

ВЛАСНИКIВ 

НАЗЕМН.ТРАНСПОРТУ, 

ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВЛАСНИКIВ 

ПОВIТРЯН.ТРАНСПОРТУ, 

ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВЛАСНИКIВ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧ. 

ВIДПОВIДАЛЬН. ПЕРЕВIЗНИКА) 

Опис У звiтному роцi ТДВ "СК "НАДIЯ" 

надавала  Товариству  послуги  з 

перестрахування  вiдповiдальностi 

перед третiми особами (вiдповiдно до 

зазначеної лiцензiї), а також послуги з 

перестрахування вiдповiдно до 

наступної лiцензiї: страхування майна 

((крiм залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного транспорту 

(морського внутрiшнього та iнших 

видiв водного транспорту), вантажiв та 

багажу (вантажобагажу)) (Лiцензiя АВ 

№ 584636 вiд 06.03.2008). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Представницво "Оукшотт Iншуренс 

Консалтантс Лiмiтед" (Головний офiс 

"Oakeshott Insurance Consultants Ltd."  

м. Лондон, Великобританiя) 

Організаційно-правова форма Представництво 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21716257 

Місцезнаходження 01010, Головний офiс-Великобританiя, 

представництво в Укр, д/н р-н, м.Київ, 



вул. Аїстова, буд.3 лiтера А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

д/н 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 374-04-12 

Факс (044) 374-04-12 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис У звiтному роцi "Оукшотт Iншуренс 

Консалтантс Лiмiтед" надавала  

Товариству  послуги  з 

перестрахування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "АЛЬЯНС-ГАРАНТ" 

СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 22897640 

Місцезнаходження 01001, Україна, д/н р-н, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 

32В 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АГ № 569663 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.05.2008 

Міжміський код та телефон (098) 6210670 

Факс д/н 

Вид діяльності ДОБРОВIЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 

ФIНАНСОВИХ РИЗИКIВ 

Опис У звiтному роцi ПрАТ 

"АЛЬЯНС-ГАРАНТ" СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ" надавала  Товариству  

послуги  з перестрахування  

фiнансових ризикiв 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ГАРАНТ-СИСТЕМА" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31725819 

Місцезнаходження 04070, Україна, д/н р-н, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ 

П.САГАЙДАЧНОГО/IГОРIВСЬКА, 

будинок 10/5 ЛIТ 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 521026 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.12.2007 



Міжміський код та телефон (044) 494-39-72 

Факс (044) 494-39-72 

Вид діяльності Добровiльне страхування вiд вогневих 

ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 

Опис У звiтному роцi ПрАТ "СК 

"ГАРАНТ-СИСТЕМА" надавала  

Товариству  послуги  з 

перестрахування  вiд вогневих ризикiв 

та ризикiв стихiйних явищ, а також 

послуги з перестрахування вiдповiдно 

до наступної лiцензiї: добровiльне 

страхування майна [(крiм залiзничного, 

наземного, повiтряного, водного 

транспорту (морського внутрiшнього та 

iнших видiв водного транспорту), 

вантажiв та багажу (вантажобагажу)] 

(Лiцензiя АВ № 521024 вiд 25.12.2007). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 22910777 

Місцезнаходження 04070, Україна, д/н р-н, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ БРАТСЬКА, буд. 4, кв. 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АГ № 569275 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.01.2007 

Міжміський код та телефон (044) 425-35-87 

Факс (044) 425-35-87 

Вид діяльності ДОБРОВIЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВIД 

ВОГНЕВИХ РИЗИКIВ ТА РИЗИКIВ 

СТИХIЙНИХ ЯВИЩ 

Опис У звiтному роцi ПрАТ СК " 

ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" надавала  

Товариству  послуги  з 

перестрахування  вiд вогневих ризикiв 

та ризикiв стихiйних явищ, а також 

послуги з перестрахування вiдповiдно 

до наступних лiцензiй: добровiльне 

страхування майна ((крiм залiзничного, 

наземного, повiтряного, водного 

транспорту (морського внутрiшнього та 

iнших видiв водного транспорту), 

вантажiв та багажу (вантажобагажу)) 

(Лiцензiя АГ № 569280 вiд 30.01.2007); 

добровiльне страхування наземного 

транспорту (крiм залiзничного) 

(Лiцензiя АГ № 569273 вiд 30.01.2007); 

обов'язкове страхування цивiльної 

вiдповiдальностi суб'єктiв 



господарювання за шкоду, яка може 

бути заподiяна пожежами та аварiями 

на об'єктах пiдвищеної небезпеки, 

включаючи пожежовибухонебезпечнi 

об'єкти та об'єкти, господарська 

дiяльнiсть на яких може призвести до 

аварiй екологiчного i 

санiтарно-епiдемiологiчного характеру 

(Лiцензiя АГ № 569281 вiд  

27.06.2006). 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ 

"КАПIТАЛ-СТРАХУВАННЯ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 34807946 

Місцезнаходження 04107, Україна, д/н р-н, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ НАГIРНА, будинок 8/32 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 500094 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.02.2007 

Міжміський код та телефон (098) 009-27-51 

Факс д/н 

Вид діяльності ДОБРОВIЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВIД 

ВОГНЕВИХ РИЗИКIВ ТА РИЗИКIВ 

СТИХIЙНИХ ЯВИЩ 

Опис У звiтному роцi ПрАТ "СК 

"КАПIТАЛ-СТРАХУВАННЯ" надавала  

Товариству  послуги  з 

перестрахування  вiд вогневих ризикiв 

та ризикiв стихiйних явищ, а також 

послуги з перестрахування вiдповiдно 

до наступних лiцензiй: добровiльне 

страхування майна ((крiм залiзничного, 

наземного, повiтряного, водного 

транспорту (морського внутрiшнього та 

iнших видiв водного транспорту), 

вантажiв та багажу (вантажобагажу)) 

(Лiцензiя АВ № 500095 вiд 27.02.2007); 

Добровiльне страхування фiнансових 

ризикiв (Лiцензiя АВ № 500090 вiд 

27.02.2007). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ЕКСПО 

СТРАХУВАННЯ" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою 

відповідальністю 



Ідентифікаційний код юридичної особи 35392462 

Місцезнаходження 02002, Україна, д/н р-н, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ ЛУНАЧАРСЬКОГО, будинок 

14, офiс 81 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 377245 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.11.2007 

Міжміський код та телефон (044) 541-02-02 

Факс (044) 541-02-02 

Вид діяльності Добровiльне страхування вiд вогневих 

ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 

Опис У звiтному роцi ТДВ "СК"ЕКСПО 

СТРАХУВАННЯ" надавала  

Товариству  послуги  з 

перестрахування  вiд вогневих ризикiв 

та ризикiв стихiйних явищ, а також 

послуги з перестрахування вiдповiдно 

до наступних лiцензiй: добровiльне 

страхування майна ((крiм залiзничного, 

наземного, повiтряного, водного 

транспорту (морського внутрiшнього та 

iнших видiв водного транспорту), 

вантажiв та багажу (вантажобагажу)) 

(Лiцензiя АВ № 377247 вiд 08.11.2007); 

добровiльне страхування наземного 

транспорту (крiм залiзничного) 

(Лiцензiя АВ № 377248 вiд 08.11.2007); 

добровiльне страхування фiнансових 

ризикiв (Лiцензiя АВ № 377244 вiд 

08.11.2007). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ЕТАЛОН" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20080515 

Місцезнаходження 03057, Україна, д/н р-н, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРIВСЬКА, будинок 

33-Б,2 ПIД'ЇЗД 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 469863 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.03.2007 

Міжміський код та телефон (044) 3920316 

Факс (044) 3920316 

Вид діяльності ДОБОРОВIЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРIМ 

ЗАЛIЗНИЧНОГО) 

Опис У звiтному роцi ПрАТ "СК "ЕТАЛОН" 



надавала  Товариству  послуги  з 

перестрахування  наземного 

транспорту (крiм залiзничного). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20344871 

Місцезнаходження 04050, Україна, д/н р-н, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ БIЛОРУСЬКА, будинок 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 547199 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.12.2007 

Міжміський код та телефон (044) 2772161 

Факс (044) 2772161 

Вид діяльності ДОБРОВIЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРIМ 

ЗАЛIЗНИЧНОГО) 

Опис У звiтному роцi ПрАТ "СК 

"БРОКБIЗНЕС" надавала  Товариству  

послуги  з перестрахування  

наземного транспорту (крiм 

залiзничного). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "КИЇВ РЕ" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33442139 

Місцезнаходження 03680, Україна, д/н р-н, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ АНРI БАРБЮСА , будинок 

13-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 469413 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.02.2007 

Міжміський код та телефон (044) 5216918 

Факс (044) 5216918 

Вид діяльності ДОБРОВIЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 

ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ПЕРЕД 

ТРЕТIМИ ОСОБАМИ [КРIМ 

ЦИВIЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI 

ВЛАСНИКIВ 

НАЗЕМН.ТРАНСПОРТУ, 

ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВЛАСНИКIВ 

ПОВIТРЯН.ТРАНСПОРТУ, 

ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВЛАСНИКIВ 



ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ 

(ВКЛЮЧАЮЧИ 

ВIДПОВIД.ПЕРЕВIЗНИКА) 

Опис У звiтному роцi ТДВ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "КИЇВ РЕ" надавала  

Товариству  послуги  з 

перестрахування вiдповiдальстi перед 

третiми особами,  а також послуги з 

перестрахування вiдповiдно до 

наступних лiцензiй: добровiльне 

страхування майна ((крiм залiзничного, 

наземного, повiтряного, водного 

транспорту (морського внутрiшнього та 

iнших видiв водного транспорту), 

вантажiв та багажу (вантажобагажу)] 

(Лiцензiя АВ № 469419 вiд 20.04.2006); 

добровiльне страхування фiнансових 

ризикiв (Лiцензiя  АВ № 469421 вiд 

20.04.2006).   

Усi зазначенi лiцензiї були анульованi 

розпорядженням № 1316 вiд 11.07.2019 

на пiдставi Заяви лiцензiата про 

анулювання лiцензiї. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ДАР" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 41347391 

Місцезнаходження 07400, Україна, Київська обл., д/н р-н, 

мiсто Бровари, ВУЛИЦЯ СIЧОВИХ 

СТРIЛЬЦIВ, будинок 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.11.2017 

Міжміський код та телефон (097) 4768408 

Факс д/н 

Вид діяльності Добровiльне страхування вантажiв та 

багажу (вантажобагажу) 

Опис У звiтному роцi ТДВ "СК "ДАР" 

надавала  Товариству  послуги  з 

перестрахування  вантажiв та багажу 

(вантажобагажу), а також послуги з 

перестрахування вiдповiдно до 

наступних лiцензiй (Лiцензiї б/н вiд 

07.11.2017): добровiльне страхування 

вiд вогневих ризикiв та ризикiв 

стихiйних явищ; добровiльне 

страхування вiдповiдальностi перед 

третiми особами; 



Добровiльне страхування майна ((крiм 

залiзничного, наземного, повiтряного, 

водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту), вантажiв та багажу 

(вантажобагажу)); добровiльне 

страхування фiнансових ризикiв. 

Усi зазначенi лiцензiї були анульованi 

розпорядженням № 107 вiд 27.01.2020 

на пiдставi Заяви лiцензiата про 

анулювання лiцензiї. 

 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД" 
за ЄДРПОУ 33152560 

Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 

життя 
за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 22 

Адреса, телефон: 01133 м. Київ, вул. Євгена  Коновальця, буд. 32-Б, офiс 1016, (044) 502-22-70 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 0 18 

    первісна вартість 1001 206 223 

    накопичена амортизація 1002 ( 206 ) ( 205 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 1 3 

    первісна вартість 1011 141 143 

    знос 1012 ( 140 ) ( 140 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 3 873 

    первісна вартість 1016 0 3 873 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 4 135 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 724 621 

Відстрочені податкові активи 1045 1 1 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 726 8 651 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 1 224 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 10 6 793 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 0 0 

    з бюджетом 1135 0 1 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 47 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 18 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 15 003 

Гроші та їх еквіваленти 1165 460 20 064 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 460 20 064 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 9 2 922 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 9 2 922 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 485 45 072 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 1 211 53 723 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12 000 12 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 1 1 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 214 214 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -11 476 8 430 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 739 20 645 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 251 28 250 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 6 2 954 

    резерв незароблених премій 1533 245 25 296 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 251 28 250 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 10 99 

    розрахунками з бюджетом 1620 53 2 519 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 45 2 518 

    розрахунками зі страхування 1625 7 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 21 0 

    одержаними авансами 1635 24 56 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 6 115 

Поточні забезпечення 1660 4 39 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 96 2 000 

Усього за розділом IІІ 1695 221 4 828 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 1 211 53 723 

Примітки: Примiтки до Форми № 1 наведено в "Примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно 

до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" 

 

Керівник    Тищенко Альбiна Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Слабошпицька Наталя Валерiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД" 
за ЄДРПОУ 33152560 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 50 847 1 066 

Премії підписані, валова сума 2011 86 392 906 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 13 407 ) ( 58 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 25 051 -459 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 2 913 -241 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 36 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 1 287 ) ( 6 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 49 524 1 060 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -2 950 4 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -2 950 4 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 17 98 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 2 316 ) ( 1 022 ) 

Витрати на збут 2150 ( 17 115 ) ( 44 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 171 ) ( 0 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 26 989 96 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 264 22 



Інші доходи 2240 15 873 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 40 434 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 2 692 118 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 521 -48 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 171 70 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 19 735 -11 333 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 19 735 -11 333 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 19 735 -11 333 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 19 906 -11 263 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 97 22 

Витрати на оплату праці 2505 919 738 

Відрахування на соціальні заходи 2510 193 162 

Амортизація 2515 0 0 

Інші операційні витрати 2520 19 718 144 

Разом 2550 20 927 1 066 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 12 000 12 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 12 000 12 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 14,250000 5,833333 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 14,250000 5,833333 

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

Примітки: Примiтки до Форми № 2 наведено в "Примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно 

до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" 

 

Керівник    Тищенко Альбiна Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Слабошпицька Наталя Валерiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД" 
за ЄДРПОУ 33152560 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

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

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 860 81 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 1 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 79 487 893 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 2 601 12 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 18 391 ) ( 143 ) 

Праці 3105 ( 781 ) ( 574 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 205 ) ( 161 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 242 ) ( 214 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 48 ) ( 71 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 194 ) ( 143 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 798 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 14 568 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 2 610 ) ( 114 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 45 353 -219 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 35 871 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 217 22 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 25 240 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 3 908 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 32 595 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -25 655 22 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 94 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 94 ) ( 50 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -94 44 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 19 604 -153 

Залишок коштів на початок року 3405 460 613 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 20 064 460 

Примітки: Примiтки до Форми № 3 наведено в "Примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно 

до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" 

 

Керівник    Тищенко Альбiна Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Слабошпицька Наталя Валерiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД" 
за ЄДРПОУ 33152560 

 

Звіт про власний капітал 
За 2019 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 12 000 0 1 214 -11 476 0 0 739 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 12 000 0 1 214 -11 476 0 0 739 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 171 0 0 171 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 19 735 0 0 19 735 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 19 735 0 0 19 735 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

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



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 19 906 0 0 19 906 

Залишок на кінець року  4300 12 000 0 1 214 8 430 0 0 20 645 

Примітки: Примiтки до Форми № 4 наведено в "Примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" 

 

Керівник    Тищенко Альбiна Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Слабошпицька Наталя Валерiївна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД" 

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ  

за рiк, який закiнчився  31 грудня 2019року. 

1. ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЩОДО ПIДГОТОВКИ 

ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЯКИЙ ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ  

 

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає 

фiнансовий стан  Приватного акцiонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"АВАНГАРД" станом на 31 грудня 2019 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових 

коштiв та змiни в капiталi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2019  року, у вiдповiдностi до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

 

2. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО 

 

Приватне акцiонерне товариство  "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД" (далi "Товариство") 

було створено 17.11.2004 року вiдповiдно до чинного законодавства України. 

Код ЄДРПОУ 33152560. 

Юридична адреса Компанiї: вул. Євгена Коновальця, б. 32-б  м. Київ, 01113.  

Основним видом дiяльностi Товариства  є надання   страхових послуг фiзичним та юридичним 

особам, прийняття в перестрахування ризикiв вiд iнших страхових компанiй, а також здiйснення 

фiнансової дiяльностi, пов`язаної з формуванням, розмiщенням активiв для покриття страхових 

резервiв та управлiння активами на територiї України. 

КВЕД 65.12.  

Основна мета Товариства - одержання прибутку. 

Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв Товариства складає 22 (двадцять двi ) особи. 

Станом на 31.12.2019 року компанiя не має фiлiй. 

Учасниками  Товариства є фiзичнi особи - резиденти України. 

Страхова компанiя здiйснює свою дiяльнiсть  на пiдставi  12 (дванадцяти) безстрокових 

лiцензiй (9 у формi  добровiльних видiв страхування,  3 у формi  обов'язкових видiв 

страхування), якi були виданi Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України, а саме: 

Номери отриманих лiцензiй та дати їх видачi 

Лiцензiя Номер Дата 

У формi добровiльного страхування:   

Страхування вiд нещасних випадкiв АЕ №284285 20.12.2005 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) АЕ №284290 26.08.2009 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АЕ №284280 20.12.2005 

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АЕ №284288 20.12.2005 

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АЕ №284281 20.12.2005 

Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) АЕ №284282 20.12.2005 

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 14 

цiєї статтi) АЕ №284286 20.12.2005 

Страхування фiнансових ризикiв АЕ №284291 20.12.2005 

Страхування медичних витрат АЕ №284289 20.12.2005 

У формi обов'язкового страхування   

Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, 

що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв 



добровiльних пожежних дружин (команд) АЕ №284284 18.12.2007 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 

заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до 

аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру АЕ №284287 18.12.2007 

Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв АЕ №284283 18.12.2007 

Товариство є членом Асоцiацiя "Страховий бiзнес". 

 

3. ОСНОВИ I ЗАГАЛЬНI ПРИНЦИПИ ПIДГОТОВКИ ТА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ 

ЗВIТНОСТI.   

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована 

з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових 

потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при 

прийняттi ними економiчних рiшень.  

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 

року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти 

бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2019 року, що 

офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає 

всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2019 

року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, 

доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. 

Перед складанням рiчного фiнансового звiту була проведена суцiльна рiчна iнвентаризацiя 

активiв i зобов'язань Товариства, що облiковуються на балансi, вiдповiдно до наказу № 069-АГ 

вiд 29.11.2019 р. Результати iнвентаризацiї вiдображенi в балансi Товариства станом на 

31.12.2019 р. 

Вiдповiдно до вимог МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" повний комплект фiнансової 

звiтностi включає:  

а) Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2019 року ;  

б) Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд за рiк, який закiнчився 31 грудня 

2019року;  

в) Звiт про змiни у власному капiталi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2019 року;  

г) Звiт про рух грошових коштiв за рiк, який закiнчився 31 грудня 2019 року; 

?) Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення; 

При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних 

законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 

складання фiнансової звiтностi в Українi,  якi не протирiчать вимогам МСФЗ. Вiдповiдно до 

вимог МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та  Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

07.02.2013 року за № 73 "Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) 

бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" фiнансова звiтнiсть за 

МСФЗ  включає: 

-Баланс (звiт про фiнансовий стан) (далi - баланс);  

-Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) (далi - звiт про фiнансовi результати); 

-Звiт про рух грошових коштiв;  

-Звiт  про власний капiтал; 

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi.   

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за рiк, що завершився 31 грудня 2019 р.  

Функцiональною валютою цiєї фiнансової звiтностi є нацiональна валюта України, гривня. 



Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Товариства, вважаються 

операцiями у iноземних валютах. 

Усi данi фiнансової звiтностi представленi в тисячах українських гривень без десяткових знакiв.  

 

4. ОСНОВОПОЛОЖНI  ПРИПУЩЕННЯ  

 

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi методу нарахування (за винятком звiту про 

рух грошових коштiв). Вiдповiдно до цього методу, результати операцiї визнаються за фактом їх 

здiйснення (а не за фактом отримання або витрачання грошових коштiв або їх еквiвалентiв), 

вiдображаються в облiкових записах i включаються у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких 

вiдносяться, з урахуванням прiоритету економiчного змiсту над юридичною формою з 

дотриманням принципу оцiнки за первiсною вартiстю, за винятком фiнансових iнструментiв, якi 

визначенi для продажу i якi оцiнюються за справедливою вартiстю та фiнансових iнструментiв, 

що оцiнюються за дисконтованою вартiстю.  

Товариство застосовує вiдповiднi до МСФЗ методи визначення справедливої вартостi.  

Фiнансовi iнструменти, щодо яких Товариство визначає справедливу вартiсть, є  такими , що  

мають котирування  на активному ринку, їх цiни регулярно доступнi та вiдображають фактичнi 

i регулярно здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними сторонами. 

Iснування опублiкованих цiн котирування на активному ринку є, як правило, найкращим 

доказом справедливої вартостi, який застосовується Товариством для оцiнки фiнансового 

iнструменту. 

Оцiнка дебiторської та кредиторської заборгованостi Товариства здiйснюється первiсно за її 

номiнальною (контрактною) вартiстю, в подальшому базуючись на припущенi того, що 

дебiторська та кредиторська заборгованiсть є короткостроковою, Товариство вважає, що її 

номiнальна вартiсть є справедливою i не амортизуєтеся. 

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Товариство є 

пiдприємством, яке здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у 

найближчому майбутньому.  Це припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання 

зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Управлiнський персонал та учасники мають намiр i в 

подальшому продовжувати  свою дiяльнiсть. Управлiнський персонал Товариства  вважає 

припущення щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi 

прийнятним. 

На дату затвердження звiтностi Товариство функцiонує в нестабiльному середовищi, 

пов'язаному як iз свiтовою економiчною кризою, так i  економiчною та полiтичною кризою в 

Українi, що триває протягом останнього часу. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi в 

значнiй мiрi залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi здiйснюються Урядом 

України. Тому неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на 

лiквiднiсть i дохiд Товариства, стабiльнiсть i структуру операцiй iз споживачами i 

постачальниками. В результатi виникає iстотна невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi 

операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства i здатнiсть Товариства 

обслуговувати i платити по своїх боргах у мiру настання термiнiв їх погашення. Дана фiнансова 

звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої 

невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть 

бути оцiненi. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства є окремою фiнансовою звiтнiстю, на неї не поширюються 

вимоги щодо складання консолiдованої фiнансової звiтностi. 

 Оцiнки i припущення, що лежать в їх основi,  переглядаються на регулярнiй основi. 

Коригування в попереднiх оцiнках визнаються у тому звiтному перiодi, в якому  цi оцiнки були 

переглянутi, i  в будь-яких  наступних перiодах,  яких вони стосуються. 

 

5. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ  ТА ЗАСТОСОВАНI ОБЛIКОВI 



ОЦIНКИ: 

Положення облiкової полiтики застосовуються послiдовно у всiх звiтних перiодах, 

представлених  в цiй фiнансовiй звiтностi. 

 

5.1. Основнi засоби.  

До основних засобiв за винятком нерухомостi, вiдносяться матерiальнi активи,  первiсна 

вартiсть яких бiльша за 2 500,0 грн., з 01 вересня 2015 року 6 000,0 грн, в яких очiкуваний строк 

експлуатацiї бiльше одного року для використання при наданнi послуг та  в адмiнiстративних 

цiлях,.. при цьому є ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд.  

Основнi засоби облiковуються за моделлю собiвартостi: по фактичних витратах за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi.  

Об'єкти нерухомостi вiдображаються по справедливiй вартостi, яка пiдлягає переоцiнцi на 

регулярнiй основi i залежить вiд ринкової вартостi об'єкта.  Товариство володiє земельними 

дiлянками, якi придбанi з метою приросту капiталу. Змiна вартостi вiдображається у складi 

прибутку або збитку. Лiквiдацiйна вартiсть встановлена на рiвнi нуль гривень. Лiквiдацiйну 

вартiсть та строк корисної експлуатацiї активу Товариство переглядає на кiнець кожного 

фiнансового року. 

Облiковою одиницею бухгалтерського облiку основних засобiв прийнято об'єкт основних 

засобiв.  

Амортизацiя основних засобiв нараховується по методу рiвномiрного нарахування зношування 

протягом передбачуваного строку їх корисного використання i визнаються у складi прибутку 

або  збитку. По земельних дiлянках амортизацiя не нараховується. 

Строки корисного використання основних засобiв встановлено по групах, а саме: 

 Група Термiн  корисного використання 

 Земля  безстроково 

Меблi 5 рокiв 

Офiсне устаткування 3 рокiв 

Iншi 1 рiк 

  

5.2. Нематерiальнi активи.  

Нематерiальний актив є iдентифiкованим, якщо вiн:  

- може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити i продати, передати, 

лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або разом з пов'язаним з ним 

контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов'язанням, незалежно вiд того, чи має Товариство 

намiр зробити це, або  

- виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони 

бути, переданi або вiдокремленi вiд Товариства або вiд iнших прав та зобов'язань. 

Товариство контролює актив для отримання майбутнiх економiчних вигод та обмежує доступ 

iнших до цих вигод. Здатнiсть Товариства контролювати майбутнi економiчнi вигоди вiд 

нематерiального активу виходить з юридичних прав, якi можна забезпечити в судовому порядку.  

Майбутнi економiчнi вигоди вiд використання нематерiального активу, сприяють скороченню 

майбутнiх витрат.  

Нематерiальнi активи облiковуються за моделлю собiвартостi: по фактичних витратах за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi.  

Облiковою одиницею бухгалтерського облiку нематерiальних активiв прийнято об'єкт 

нематерiальних активiв.  

Термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається по кожному об'єкту 

окремо, в момент  готовностi до використання, виходячи з:  

- термiну використання подiбних нематерiальних активiв;  

- передбачуваного морального зносу, правових чи iнших подiбних обмежень щодо строкiв 

використання та iнших факторiв.   



Товариство не має нематерiальних активiв з невизначеним термiном корисного використання.  

Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються 

прямолiнiйним  способом протягом встановленого термiну i оцiнюються на предмет 

знецiнення, якщо є ознаки знецiнення даного нематерiального активу. Перiод i метод 

нарахування амортизацiї для нематерiального активу з обмеженим строком корисного 

використання переглядається кожного звiтного перiоду.  

Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв  визнаються у складi прибутку або збитку.  

Строки корисного використання нематерiальних активiв встановлено по групах, а саме: 

Група Термiн  корисного використання 

Програмне забезпечення 3-5 рокiв 

Лiценцiї на здiйснення страхування 10 рокiв безстроково 

Iншi 1 рiк 

Товариство може прийняти рiшення щодо проведення переоцiнки (шляхом внесення 

вiдповiдних змiн до облiкової полiтики), яка здiйснюватиметься з достатньою частотою для 

забезпечення впевненостi в тому, що справедлива вартiсть переоцiненого активу не 

вiдрiзняється суттєво вiд його балансової вартостi.  

Припинення визнання ранiше визнаних основних засобiв i нематерiальних активiв, вiдбувається 

при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод 

вiд їх використання або вибуття. Дохiд або витрати, що виникають в результатi списання активу 

(розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю 

активу), результати визнаються у складi прибутку та витрат  року, в якому визнання активу 

було припинено.  

 

5.3. Переоцiнка iноземної валюти.  

Функцiональною валютою Товариства є нацiональна валюта України - гривня. 

Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну валюту 

за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) за станом на кiнець 

вiдповiдного звiтного перiоду. Прибуток та збитки, що виникають у результатi розрахункiв по 

операцiях в iноземнiй валютi i вiд перерахунку монетарних активiв i зобов'язань у 

функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним курсом НБУ на кiнець року, до визнаються у  

складi прибутку або збитку (як прибуток або збитки вiд курсових рiзниць).  

Негрошовi активи й зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi i вiдображенi по фактичним 

витратам, перераховуються у функцiональну валюту за валютним курсом, що дiяв на дату 

здiйснення операцiї. Тому перерахунок за обмiнним курсом на кiнець звiтного перiоду до таких 

статей балансу не застосовується. 

Основнi обмiннi валютнi курси, що використовувались протягом звiтного перiоду були такi:: 

 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. Фiнансовi iнструменти.  

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання визнаються в Балансi Товариства у  той момент, 

коли Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив, згiдно з умовами 

договору.  

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання первiсно оцiнюються за iсторичною вартiстю. 

Справедлива вартiсть фiнансового iнструменту коригується на витрати, якi визнаються у звiтi 

про фiнансовий результат за поточний перiод або вiдображається у складi власного капiталу, 

якщо фiнансовий iнструмент є результатом операцiї з капiталом. 

Товариство класифiкує свої фiнансовi iнструменти при їх первiсному визнаннi.  

До складу фiнансових iнструментiв вiдносяться: 

- iнвестицiї в борговi та iншi цiннi папери; 



- позики i торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть;  

- залишок коштiв у  централiзованих страхових резервних фондах; 

- грошовi кошти та їх еквiваленти; 

- торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 

Фiнансовi активи 

Припинення визнання фiнансового активу. Визнання фiнансового активу (або, частини 

фiнансового активу або частини групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється, якщо:  

- термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув;  

- Товариство передало свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяло на себе 

зобов'язання по виплатi третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без 

iстотної затримки по "транзитнiй" угодi; i або (а) Товариство передало практично всi ризики i 

вигоди вiд активу, або (б) Товариство не передало, але й не зберiгає за собою, практично всi 

ризики i вигоди вiд активу, але передало контроль над цим активом.  

Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю ( облiгацiї, депозити, 

дебiторська заборгованiсть) 

Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у 

розмiрi, що дорiвнює: 

- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не 

зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання; 

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту, якщо кредитний 

ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного визнання. 

У випадку фiнансових активiв кредитним збитком є теперiшня вартiсть рiзницi мiж договiрними 

грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; i грошовими 

потоками, якi Товариство очiкує одержати на свою користь. 

Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим 

iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки 

Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику 

настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового 

iнструмента. Для виконання такої оцiнки Товариство порiвнює ризик настання дефолту 

(невиконання зобов'язань) за фiнансовим iнструментом станом на звiтну дату з ризиком 

настання дефолту за фiнансовим iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує 

при цьому об?рунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без 

надмiрних витрат або зусиль, i вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту 

первiсного визнання. 

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iнструментом 

не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що 

фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику станом на звiтну дату. 

У випадку фiнансового активу, що є кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не є 

придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнює 

очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою 

вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною 

ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або 

збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi. 

Вiдносно банкiвських депозитiв СК "Авангард" має наступну модель розрахунку збитку вiд 

знецiнення фiнансового активу: 

- при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний рiвень рейтингу 

uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабiльний", що присвоюється 

рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного реєстру уповноважених рейтингових 

агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховується в залежностi вiд 

строку та умов розмiщення (при розмiщеннi вiд 1 до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку складає 0%, вiд 

3-х мiсяцiв до 1 року - 1% вiд суми розмiщення, бiльше 1 року - 2%); 



- при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний 

рiвень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного 

реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв 

збитку розраховується у розмiрi вiд 7% до 20% вiд суми вкладу в залежностi в розмiру ризикiв. 

Дебiторська заборгованiсть - утримується  для отримання платежiв вiд дебiторiв, тобто 

утримується до погашення, як того i вимагає  облiк за амортизованою вартiстю.  Довгострокова 

дебiторська заборгованiсть згiдно до облiкової полiтики Компанiї облiковується по третiй 

бiзнес-моделi: утримання до погашення за справедливою вартiстю з визнанням iї змiн в 

прибутку або збитку. 

   Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки в iншому сукупному доходi 

До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки в iншому сукупному доходi, СК вiдносить акцiї  господарських товариств 

(iнструмент капiталу - фiнансовi iнвестицiї в акцiї пiдприємств). За своєю природою такi 

iнвестицiї не дають права на отримання грошових коштiв, а будь-якi платежi за ними прямо 

залежать вiд результатiв дiяльностi емiтента.  

Грошовi потоки за iнструментами капiталу нiколи не є виплатами основного боргу та вiдсоткiв. 

Такi активи згiдно до облiкової полiтики Компанiї з 01.01.2018 року облiковуються за  

справедливою вартiстю через iнший сукупний капiтал. 

  Можливiсть переоцiнки iнструментiв капiталу через iнший сукупний  дохiд передбачена 

лише для активiв, якi вiдповiдають визначенню iнструментiв капiталу в  МСБО 32 "Фiнансовi 

iнструменти: подання". За визначенням МСБО 32, iнвестицiї в частки  ТОВ, учасники яких 

мають право вийти з товариства та забрати свою частку грошима, або в паї iнвестицiйних 

фондiв, якi мають обмежений строк дiяльностi або зобов'язанi викуповувати свої паї у 

iнвесторiв, не є iнструментами капiталу. 

МСФЗ 9  не робить винятку для iнвестицiй, що не мають котирувань  (на вiдмiну вiд МСБО 

39). Визначення їх справедливої вартостi є досить  складний процес. При цьому, дивiденди вiд 

них все одно  визнаються в прибутку або збитку,  але всi iншi змiни справедливої вартостi 

нiколи не переносяться до прибутку або збитку, навiть при вибуттi.  

Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом 

органiзатора торгiвлi. 

Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi 

активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за 

вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на 

користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу 

активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за 

найсприятливiший ринок. 

При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi 

вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, 

максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих 

вхiдних даних. 

Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, 

Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення 

можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами 

кон'юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi 

фондового ринку. 

Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi 

включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням 

наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких 

емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд. 

Позики i торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть: 



 

Позики та дебiторська заборгованiсть є не котированi на активному ринку фiнансовi активи, що 

передбачають одержання фiксованих або тих, що можуть бути достовiрно визначеними 

платежiв.  

Дебiторська заборгованiсть за послуги - це дебiторська заборгованiсть, що виникла в результатi 

реалiзацiї послуг Товариства своїм страхувальникам, i є дебiторською заборгованiстю, що не 

призначена для перепродажу, i облiковується за справедливою вартiстю (фактичною первiсною 

вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв).  

Дебiторська заборгованiсть вiд перестраховикiв за страховими виплатами визнається у момент 

визнання кредиторської заборгованостi за вiдповiдними страховими виплатами. 

 Дебiторська заборгованiсть вiд страхових агентiв, брокерiв та посередникiв визнається за 

сумами премiй, отриманих ними, але не переданих страховику до закiнчення звiтного перiоду.  

Дебiторська заборгованiсть за регресами визнається у момент визнання кредиторської 

заборгованостi за вiдповiдними страховими виплатами. Визнанi суми оцiнюються з урахуванням 

очiкуваних грошових потокiв до отримання та строкiв таких грошових потокiв на основi 

минулого досвiду страховика щодо отримання коштiв у порядку регресу.  

Для формування резерву iншої дебiторської заборгованостi Товариство застосовує метод 

iндивiдуального аналiзу кожного дебiтора.  

Грошовi кошти та їх еквiваленти  включають кошти на поточних рахунках у банках, iнших 

рахунках в банках (депозитнi), грошовi кошти в касi Товариства, грошовi кошти в "дорозi", якi 

вiльно конвертуються у певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком 

змiни їх вартостi.  

До еквiвалентiв грошових коштiв Товариство вiдносить кошти розмiщенi на депозитних 

рахунках, термiн повернення яких на звiтну дату, не перевищує 2 днi. 

Фiнансовi зобов'язання. 

Товариство може мати  наступнi фiнансовi зобов'язання:  

- кредиторська заборгованiсть за послуги та iнша поточна кредиторська заборгованiсть; 

- дивiденди, що пiдлягають виплатi учасникам. 

Кредиторська заборгованiсть за послуги - включає розрахунки з постачальниками та 

пiдрядниками за одержанi товарно-матерiальнi цiнностi, виконаннi роботи i наданi послуги, в 

тому числi з компанiями - перестраховиками i посередниками щодо продажу послуг Товариства.  

Iнша поточна кредиторська заборгованостi - включає розрахунки за усiма видами платежiв до 

бюджету, включаючи податки з працiвникiв пiдприємства, розрахунки з пiдзвiтними особами, 

розрахунками за страхуванням, розрахунки за iншими операцiями, в тому числi розрахунки iз 

страхувальниками за страховими випадками.  

Тестування на знецiнення фiнансових зобов'язань Товариство проводить аналогiчно тесту на 

знецiнення фiнансових активiв.  

Припинення визнання. Визнання фiнансового зобов'язання в балансi припиняється якщо 

зобов'язання погашено, анульовано або термiн його дiї минув.  

Якщо фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на 

суттєво iнших умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна або 

змiни враховуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок визнання нового 

зобов'язання, а рiзниця в їх балансової вартостi визнається у звiтi про фiнансовi результати.  

Договори перестрахування  як фiнансовi iнструменти. 

Товариство здiйснює перестрахування ризикiв  за договорами страхування  i отримує суми 

перестрахового вiдшкодування у вiдповiдностi до умов договорiв перестрахування. Переданi 

ризики за договорами перестрахування , згiдно iз Законом України "Про страхування", не 

звiльняють Товариство вiд вiдповiдальностi за договорами страхування.  

Обсяг страхових зобов'язань перестраховика, що зменшують  страховi зобов'язання  

Товариства, на кожну звiтну дату оцiнюється одночасно з розрахунком страхових резервiв. 

Одночасно, на кожну звiтну дату Товариство  переглядає  частки перестраховикiв у страхових 



зобов'язаннях на предмет їх знецiнення. Товариство монi торить фiнансовий стан 

перестраховика.  Договорами перестрахування передбачено  надання  перестраховиком   

промiжної фiнансової звiтностi . 

Дебiторська i кредиторська заборгованiсть за договорами перестрахування є короткостроковою i 

оцiнюються згiдно вiдповiдних МСФЗ. 

 Зазначенi оцiнки фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань забезпечує достовiрнiсть та 

спiвставнiсть показникiв фiнансової звiтностi Товариства.  

 

5.5. Операцiї з оренди (лiзингу) 

Операцiйна оренда. Коли Компанiя виступає в ролi орендаря в рамках договору оренди, за яким 

всi ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, в основному не передаються 

орендодавцем Компанiї, загальна сума орендних платежiв вiдноситься на прибуток або збиток iз 

використанням методу рiвномiрного списання протягом строку оренди. 

Оренда, включена в iншi договори, видiляється, якщо (а) виконання договору пов'язане з 

використанням конкретного активу або активiв та (б) договiр передбачає передачу права на 

використання активу. 

Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, 

пов'язанi з правом власностi на актив. Право власностi може з часом передаватися або не 

передаватися. 

Класифiкацiї оренди як фiнансової оренди: 

а) оренда передає орендаревi право власностi на актив наприкiнцi строку оренди; 

б) орендар має право вибору придбати актив за цiною, що, як очiкується, буде значно нижчою за 

справедливу вартiсть на дату, коли вибiр може бути здiйснений, i достатньою для об?рунтованої 

впевненостi на початку оренди в тому, що вибiр буде здiйснено; 

в) строк оренди становить бiльшу частину строку економiчної експлуатацiї активу, навiть якщо 

право власностi не передається; 

г) на початку оренди теперiшня вартiсть мiнiмальних орендних платежiв дорiвнює принаймнi в 

основному всiй справедливiй вартостi орендованого активу; 

?) орендованi активи мають такий особливий характер, що тiльки орендар може 

використовувати їх, не здiйснюючи значних модифiкацiй. 

На початку строку оренди Компанiя визнає фiнансову оренду, як активи та зобов'язання у своїх 

звiтах про фiнансовий стан за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого 

майна на початку оренди, або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою 

вартiстю мiнiмальних орендних платежiв, яка визначається на початку оренди. Ставка дисконту 

застосовується при обчисленнi теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних платежiв, є 

припустима ставка вiдсотка при орендi, якщо її можна визначити; якщо нi,  застосовуємо 

вiдсоткову ставку додаткових запозичень Компанiї. Будь-якi первiснi прямi витрати Компанiї 

додаються до суми, визнаної як актив. 

Операцiї та iншi подiї вiдображаються в облiку i подаються вiдповiдно до їхньої сутностi та 

фiнансової реальностi, а не просто за юридичною формою. Хоча юридична форма угоди про 

оренду є такою, що Компанiя може не отримати юридичного права власностi на орендований 

актив, у випадку фiнансової оренди сутнiсть та фiнансова реальнiсть такi, що Компанiя отримує 

економiчнi вигоди вiд використання орендованого активу протягом бiльшої частини строку його 

економiчної експлуатацiї в обмiн на зобов'язання сплатити за це право суму, що приблизно 

дорiвнює (на початку оренди) справедливiй вартостi активу, та пов'язанi з ним фiнансовi 

витрати. 

Компанiї визнає фiнансову оренду у звiтi про фiнансовий стан, як актив i як зобов'язання 

сплатити майбутнi оренднi платежi. На початку строку оренди актив та зобов'язання щодо 

майбутнiх орендних платежiв визнаються у звiтi про фiнансовий стан за однаковими сумами, за 

винятком первiсних прямих витрат орендаря, якi додаються до суми, визнаної як актив. 

Мiнiмальнi оренднi платежi  Компанiя розподiляє мiж фiнансовими витратами та зменшенням 



непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод протягом строку 

оренди так, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. 

Непередбаченi оренднi плати  вiдображаємо, як витрати в тих перiодах, у яких вони понесенi. 

Фiнансова оренда призводить до витрат на амортизацiю активiв, що амортизуються, а також 

фiнансових витрат за кожний облiковий перiод. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi 

активи, що амортизуються,  узгоджується з полiтикою щодо власних активiв, що 

амортизуються; визнану амортизацiю обчислюємо вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби" та 

МСБО 38 "Нематерiальнi активи". 

5.6. Резерви за зобов'язаннями та платежами.  

Резерви за зобов'язаннями та платежами - це не фiнансовi зобов'язання, сума й термiн яких не 

визначенi. Вони нараховуються, коли Компанiя має поточне юридичне або конструктивне 

зобов'язання, що виникло внаслiдок минулих подiй, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення 

такого зобов'язання знадобиться вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а суму 

цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. 

 

5.7. Операцiї страхування.  

Договори страхування та перестрахування  

Всi договори (контракти), укладенi Товариством вiдповiдно до отриманих лiцензiй на право 

здiйснення страхової дiяльностi, аналiзуються на предмет вiдповiдностi критерiям визнання 

договору страхування (страхового контракту) згiдно МСФЗ 4, а саме: чи є на початок дiї 

договору невизначенiсть (або  ризик) щодо хоча б одного з трьох моментiв: 

- ймовiрностi настання страхового випадку; 

- перiоду  його настання; 

- розмiру можливої компенсацiї не можна передбачити. 

Договiр (контракт) є договором страхування тiльки в тому випадку, якщо Страхувальник  

передає значний страховий ризик. Визнання страхових премiй пiдтверджується фактом  

передачi страхового ризику страховику. Страховi премiї не визнаються у  звiтностi та не 

пiдлягають нарахуванню без  дотримання цiєї вимоги. Датою визнання  факту прийняття 

Страховиком страхового ризику  є дата сплати страхової премiї, якщо  iнше не передбачено  

договором (контрактом) страхування. 

За  договорами, що передбачають сплату страхової премiї  в розстрочку, застосовується метод 

нарахування. 

Страховi премiї, що вiдносяться до звiтного перiоду, вiдображаються з урахуванням усiх змiн та 

уточнень, що виникають у звiтному перiодi щодо цим  премiй, причому, додатковi премiї або 

повернення премiй  розглядаються як уточнення розмiру первiсної премiї.  

При достроковому припиненнi  договору страхування несплачена частина дебiторської 

заборгованостi Страхувальника, що  вiдноситься  до перiоду, в якому страхування не 

здiйснювалося, розглядається як зменшення страхової премiї. 

Перестрахування. 

У ходi страхової дiяльностi Товариство передає ризики в перестрахування. Полiтика Товариства 

передбачає перестрахування всiх значних ризикiв. Сума власного утримання залежить вiд 

величини Статутного капiталу i сформованих страхових резервiв та залежить вiд  виду 

страхового продукту. Договори, якi Товариство укладає з перестраховиками, згiдно з якими 

воно передає частину страхового ризику та має право на вiдшкодування збиткiв у разi настання 

страхового випадку по одному або бiльше договорiв страхування, якi вiдповiдають вимогам 

класифiкацiї страхових договорiв, класифiкуються як договори перестрахування. Договори, що 

не вiдповiдають цим вимогам класифiкацiї, вiдносяться до категорiї фiнансових активiв.  

Договори страхування, переданi в перестрахування, не звiльняють Товариство вiд її зобов'язань 

перед власниками страхових полiсiв. Активи перестрахування - це частки вiд перестраховика по 

виплачених страхових вiдшкодуваннях та витрати на врегулювання страхових подiй. 

Кредиторська заборгованiсть по перестрахуванню - це зобов'язання Товариства сплатити 



перестраховикам премiї з перестрахування. 

Компанiя регулярно оцiнює свої активи перестрахування на предмет знецiнення. Якщо iснує 

об'єктивне свiдчення того, що актив перестрахування знецiнено, Компанiя зменшує балансову 

вартiсть цього активу до його вартостi вiдшкодування i визнає у Звiтi про доходи та витрати. 

Компанiя збирає об'єктивнi свiдчення знецiнення активу перестрахування з використанням тих 

же методiв, якi вона застосовує до фiнансових активiв. Збиток вiд знецiнення також 

розраховується на пiдставi аналогiчного методу, який застосовується до цих фiнансових активiв. 

Переданi премiї та отриманi частки страхового вiдшкодування вiд перестраховика 

вiдображаються у складi прибутку та витрат за звiтний перiод. 

Премiї по договорам, прийнятим у перестрахування, вiдображаються у складi доходiв по 

прямому страхуванню вiдповiдно до класифiкацiї первiсних договорiв страхування. 

 

5.8.  Визнання доходiв вiд страхової дiяльностi 

В нарахованi (пiдписанi) премiї включаються  суми, якi  належать Товариству за що набули 

чинностi, незалежно вiд того, отриманi цi премiї, чи нi.  Об'єкт оподаткування, до якого 

застосовується ставка, визначена вiдповiдно до пiдпунктiв 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статтi 

136 Податкового Кодексу України, розраховується як сума страхових платежiв,  

страхових внескiв, страхових премiй, нарахованих за договорами страхування i спiвстрахування. 

При цьому страховi платежi, страховi внески, страховi премiї за договорами спiвстрахування 

включаються до складу об'єкта оподаткування тiльки в розмiрi його частки страхової премiї, 

передбаченої договором спiвстрахування. Пiдписанi премiї зменшуються на суму премiй за 

анульованими  та розiрваними договорами страхування. Якщо очiкується , що премiї будуть 

сплаченi кiлькома внесками протягом термiну дiї договору страхування, то до пiдписаних 

(нарахованих) премiй  включають премiї за весь термiн дiї договору страхування. Заробленi  

страховi премiї формуються  на пiдставi договорiв страхування, що набули чинностi.   

 

5.9.  Технiчнi резерви 

Склад технiчних резервiв, якi формує страховик 

Страховик здiйснює формування i ведення облiку технiчних резервiв за  видами страхування, 

вiдповiдно до отриманих та дiючих лiцензiй, а саме:  

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)  

- резерв незароблених премiй (резерви премiй); 

       - резерв заявлених, але не виплачених збиткiв. 

Страхування медичних витрат  

 -резерв незароблених премiй (резерви премiй); 

- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв; 

- резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi. 

Страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)]  

- резерв незароблених премiй (резерви премiй); 

- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв; 

- резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi. 

Страхування вiд нещасних випадкiв  

- резерв незароблених премiй (резерви премiй); 

- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв. 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров"я)  

- резерв незароблених премiй (резерви премiй); 

- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв. 

Страхування вiдповiдальностi суб`єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв  

- резерв незароблених премiй (резерви премiй); 



- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв. 

Страхування фiнансових ризикiв  

- резерв незароблених премiй (резерви премiй); 

- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв. 

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)]  

- резерв незароблених премiй (резерви премiй); 

- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв. 

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)  

- резерв незароблених премiй (резерви премiй); 

- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв; 

- резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi. 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб`єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 

заподiяно пожежами та аварiями на об`єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечнi об`єкти 

- резерв незароблених премiй (резерви премiй); 

- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв. 

Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, 

що фiнансуються з державного бюджету україни) та сiльської пожежної охорони i членiв 

добровiльних пожежних дружин (команд);  

- резерв незароблених премiй (резерви премiй); 

- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв. 

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ  

- резерв незароблених премiй (резерви премiй); 

- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв; 

- резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi. 

Резерв незароблених премiй 

Методи формування резерву незароблених премiй (UPR) вказанi в таблицi: 

Вид страхування Метод формування резерву незароблених премiй (UPR) 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)  метод "1/4" 

Страхування медичних витрат  метод "1/365" 

Страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)]  метод 

"1/365" 

Страхування вiд нещасних випадкiв  метод "1/4" 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров"я)  метод "1/4" 

Страхування вiдповiдальностi суб`єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв  метод "1/4" 

Страхування фiнансових ризикiв  метод "1/4" 

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)]  метод "1/4" 

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)  метод "1/365" 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб`єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 

заподiяно пожежами та аварiями на об`єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечнi об`єкти та об`єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призве 

 метод "1/4" 

Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, 

що фiнансуються з державного бюджету україни) та сiльської пожежної охорони i членiв 

добровiльних пожежних дружин (команд);  метод "1/4" 



Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ  метод "1/365" 

Резерв незароблених премiй.  Товариство розраховує резерв незароблених премiй (UPR) 

методом 1/365.  з урахуванням 100% суми страхових платежiв. Визнання зобов'язань за 

договором зазвичай починається з дати пiдписання, але якщо зобов'язання за контрактом 

починаються пiзнiше дати пiдписання, компанiя визнає свої зобов'язання з дати початку 

покриття ризикiв за договором, що повнiстю вiдповiдає вимогам Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку. 

Резерв заявлених збиткiв. Резерв заявлених збиткiв (RBNS) розраховується журнальним 

методом на пiдставi оцiнки зобов'язань за кожним зверненням окремо. Збитки визнаються та 

резерв нараховується Товариством при першому зверненi застрахованої особи. Сума резерву 

визначається з iнформацiї отриманої вiд страхувальника. Остаточний розмiр збитку уточняється 

за результатами експертизи або за iншими документами, що його посвiдчують. З огляду на 

полiтику компанiї щодо визнання збиткiв, Товариство, як правило, використовує найвищу 

оцiнку збитку при формуваннi резерву заявлених збиткiв ( RBNS) за всiма видами страхування, 

якщо не всi збитки пiдтвердженi експертизою на звiтну дату, то оцiнка є бiльш пруденцiальною. 

Резерв збиткiв якi виникли, але не заявленi Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 

Методи формування резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi  (IBNR) вказанi в таблицi: 

 

Вид страхування Метод формування резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi  (IBNR) 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)  не формується 

Страхування медичних витрат  метод фiксованого вiдсотка 

Страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)]  метод 

фiксованого вiдсотка 

Страхування вiд нещасних випадкiв  не формується 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров"я)  не формується 

Страхування вiдповiдальностi суб`єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв  не формується 

Страхування фiнансових ризикiв  не формується 

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)]  не формується 

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)  метод фiксованого вiдсотка 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб`єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 

заподiяно пожежами та аварiями на об`єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечнi об`єкти та об`єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призве 

 не формується 

Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, 

що фiнансуються з державного бюджету україни) та сiльської пожежної охорони i членiв 

добровiльних пожежних дружин (команд);  не формується 

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ  метод фiксованого вiдсотка 

Резерви збиткiв, якi заявленi i резерви незаявлених збиткiв  не дисконтуються через вiдносно 

швидкий характер повiдомлень про збитки та їхнього врегулювання. 

Використовуванi методи  i розрахунковi оцiнки переглядаються на регулярнiй основi. 

Резерв витрат на врегулювання збиткiв. Товариство  використовує припущення, що розмiр 

витрат на врегулювання страхових подiй не перевищує 3% вiд розмiру резерву. 

На звiтну дату  Компанiя здiйснює тестування достатностi сформованих технiчних  резервiв 

для майбутнiх страхових випадкiв за поточними договорами (LAT).  

При проведеннi тесту на достатнiсть сформованих страхових резервiв використовується краща 

оцiнка. На основi цих розрахункiв формується оцiнка щодо рiвня збитковостi видiв страхування 

та оцiнка майбутнiх грошових потокiв, за всiма дiйсними на звiтну дату договорами страхування 



Тест проводиться на рiвнi агрегацiї за  кожним видом страхування, так як кожен вид 

страхування в Товариствi є портфелем однорiдних ризикiв з подiбними характеристиками щодо 

ризику. Це означає, що навiть якщо сукупний результат тесту виявиться профiцитом, URR все 

одно буде визнаватись на рiвнi кожного виду страхування окремо. 

Всi договори страхування мiстять суттєвий ризик i не мiстять вкладених деривативiв або iнших 

конструкцiй, що не вiдповiдають визначенню страхового контракту за МСФЗ. 

 Одночасно розраховувались частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй та у резервi 

заявлених, але не виплачених  збиткiв. 

 Величина технiчних резервiв вiдображається у вiдповiднiй окремiй статтi балансу Товариства, 

як зобов'язання (крiм резерву коливання збитковостi). Збiльшення (зменшення) величини 

технiчних резервiв у звiтному перiодi вiдповiдно зменшує (збiльшує) дохiд вiд страхування. 

 

5.10. Iншi доходи 

Товариство розраховує податок на прибуток за ставкою, визначеною вiдповiдно до пункту 136.1 

статтi 136 Податкового Кодексу України, та податок на дохiд за ставкою, визначеною вiдповiдно 

до пiдпунктiв 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статтi 136 ПК.  

Нарахований Товариством податок на дохiд за ставкою, визначеною в пiдпунктi 136.2.1 пункту 

136.2 статтi 136 цього Кодексу, є рiзницею, яка зменшує фiнансовий результат до 

оподаткування. 

Фiнансовий результат до оподаткування страховика збiльшується: 

- на суму витрат на формування страхових резервiв (технiчних або математичних) вiдповiдно до 

нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi;  

- на суму коригування (зменшення) страхових резервiв (технiчних або математичних) вiдповiдно 

до методики, яка визначається Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у 

сферi ринкiв фiнансових послуг за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику (далi - Методика). 

Фiнансовий результат до оподаткування страховика зменшується: 

- на суму коригування (зменшення) страхових резервiв (технiчних або математичних), на яку 

збiльшився фiнансовий результат до оподаткування вiдповiдно до нацiональних положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; 

- на суму страхового резерву (технiчного або математичного) сформованого в розмiрi та 

порядку, передбачених Методикою. 

Фiнансовий результат до оподаткування збiльшується: 

- на суму вiд'ємного фiнансового результату вiд продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв, 

вiдображеного у складi фiнансового результату до оподаткування податкового (звiтного) 

перiоду вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; 

- на суму уцiнки цiнних паперiв (крiм державних цiнних паперiв або облiгацiй мiсцевих позик), 

iнвестицiйної нерухомостi i бiологiчних активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, 

вiдображених у складi фiнансового результату до оподаткування податкового (звiтного) перiоду 

вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi, що перевищує суму ранiше проведеної дооцiнки таких активiв. 

Фiнансовий результат до оподаткування зменшується: 

- на суму позитивного фiнансового результату вiд продажу або iншого вiдчуження цiнних 

паперiв, вiдображеного у складi фiнансового результату до оподаткування податкового 

(звiтного) перiоду вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 

або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

5.11. Визнання витрат 

Товариство несе витрати на здiйснення основної  операцiйної дiяльностi, а також iншi витрати, 

якi не пов'язанi iз надання послуг зi страхування. 



Витрати признаються в звiтi про сукупний прибуток, якщо виникає зменшення в майбутнiх 

економiчних вигодах, пов'язаних iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, якi 

можуть бути достовiрно оцiненi. 

Витрати визнаються в звiтi про сукупний прибуток на основi безпосереднього зiставлення мiж 

понесеними витратами i прибутками по конкретних статтях доходiв 

 Витрати визнаються в звiтi про сукупний прибуток негайно, якщо витрати не створюють великi 

майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 

перестають вiдповiдати вимогам визнання як актив в звiтi про фiнансовий стан. 

Платежi до МТСБУ, iншi нiж платежi безпосередньо до централiзованих страхових резервних 

фондiв (наприклад, платежi до Фонду попереджувальних заходiв), вiдносяться на витрати того 

перiоду, в якому вони виникли.  

 

5.12. Зобов`язання за пенсiйними програмами  

Товариство  нараховує та сплачує єдиний соцiальний внесок  у вiдповiдностi  до вимог 

законодавства України. Товариство не є учасником iнших пенсiйних програм. 

 

5.13. Зобов`язання за виплатами працiвникам 

Товариство не здiйснює iнших виплат працiвникам, нiж виплати iз заробiтної плати. Iнших 

зобов'язань  немає. 

 

5.14. Оподаткування 

Поточнi витрати на сплату   податку з основної дiяльностi розраховуються згiдно вимог 

українського податкового законодавства. 

Для цiлей фiнансової звiтностi  поточнi витрати з податку на прибуток коригуються на суми 

вiдстрочених податкiв, що виникають iз-за наявностi тимчасових рiзниць мiж балансовою 

вартiстю активiв та зобов'язань i їх вартiстю, що облiковується для цiлей оподаткування.   Такi 

коригування приводять,  за  необхiдностi, до  вiдображення у звiтностi вiдстрочених  

податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань. 

 Для визначення витрат з податку за основною дiяльнiстю, а також з податку на прибуток вiд 

iншої дiяльностi, застосовується метод розрахунку зобов'язань по звiту про фiнансовий стан. 

Сума активiв i зобов'язань по вiдстроченому оподаткуванню розраховується на основi 

очiкуваної ставки податку, яка повинна бути застосована в тих роках, коли сума тимчасових 

рiзниць може бути вiдшкодована або реалiзована. 

Вiдстроченi податковi активи визнаються лише в тих випадках, коли iснує вiрогiднiсть того, що 

майбутньої суми прибутку до оподаткування буде досить для реалiзацiї вiдстрочених 

податкових активiв. На кожну дату складання звiту про фiнансовий стан Товариство переоцiнює 

невизнанi вiдстроченi податковi активи. Товариство визнає ранiше не визнаний вiдстрочений 

податковий актив тiльки в частинi, в якiй iснує вiрогiднiсть його реалiзацiї при отриманнi 

майбутнiх прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. I навпаки, Товариство зменшує балансову 

вартiсть вiдстроченого податкового активу у разi, коли зникає вiрогiднiсть повної або часткової 

реалiзацiї такого активу в майбутнiх прибутках. 

З 1  сiчня 2013 Змiнами, внесеними Законом № 5412 до ст. 156 Податкового кодексу, закрiплено 

дiючу систему оподаткування страховикiв, тобто ставка податку на прибуток з "валових премiй" 

становила 3 %.У цiлях оподаткування до доходiв вiд страхової дiяльностi разом зi страховими 

премiями за договорами страхування, перестрахування i спiвстрахування (зменшеними на 

перестрахувальнi платежi) включено низку iнших страхових доходiв, нарахованих страховиком 

при здiйсненнi страхової дiяльностi. 

До таких доходiв, зокрема, включено: 

- суми винагород, належних страховику за укладеними договорами страхування, 

спiвстрахування, перестрахування; доходи вiд реалiзацiї права регресної вимоги страховика до 

страхувальника або iншої особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки, в частинi перевищення над 



виплаченими страховими вiдшкодуваннями; 

- суми винагород, нарахованих страховиком за надання ним послуг сюрвейєра, аварiйного 

комiсара та аджастера, страхового брокера та агента; суми повернення частки страхових 

платежiв за договорами перестрахування у разi їх дострокового припинення; 

- винагороди i тантьєми за договорами перестрахування тощо. 

Для розрахунку податку на прибуток вiд iншої дiяльностi застосовувалися  наступнi ставки 

податку на прибуток: 

з 1 сiчня 2014 року  до 31 грудня 2019року 18 %. 

З 01.01.2015 року до Податкового кодексу внесено  суттєвi змiни щодо  оподаткування 

прибутку вiд страхової дiяльностi. Страховi компанiї було переведено на загальну систему 

оподаткування за ставкою 18%, а також залишено, як складову частину податку на прибуток,  

податок на доходи вiд надходжень  страхових премiй за ставкою 3%. Тобто , страховi премiї за 

договорами страхування фактично оподатковуються двiчi: за ставкою 3% вiд валового 

надходження  та за ставкою 18% у складi зароблених страхових премiй.  

 

5.15. Iншi положення облiкової полiтики. Вплив змiни облiкової полiтики.  

Вплив змiни облiкової полiтики на подiї i операцiї, що вiдбуваються (вiдбувались) в Товариствi: 

Доцiльнiсть змiни того чи iншого положення облiкової полiтики Товариства встановлюється у 

разi:  

- змiн статутних вимог (тобто при внесеннi змiн до статуту Товариства);  

- змiн вимог органу, що затверджує положення (стандарти) бухгалтерського облiку (вносяться 

змiни чи доповнення до тих чи iнших стандартiв);  

- змiни забезпечать достовiрнiше вiдображення подiй або операцiй у фiнансовiй звiтностi 

Товариства.  

Вплив змiни облiкової полiтики на подiї й операцiї минулих перiодiв Товариство вiдображає у 

звiтностi шляхом:  

- коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року;  

- повторного надання порiвняльної iнформацiї стосовно попереднiх звiтних перiодiв; 

Змiна облiкової полiтики, вибiр вiдображення впливу змiни на облiкову полiтику Товариство 

розкриває й об?рунтовує у примiтках до фiнансової звiтностi за поточний звiтний перiод. 

Облiкова полiтика застосовується Товариством щодо подiй i операцiй з моменту їх виникнення. 

Внутрiшня полiтика з формування технiчних резервiв ПрАТ "Страхова компанiя "АВАНГАРД" 

(далi - Внутрiшня полiтика) розроблена вiдповiдно до Методики формування страхових резервiв 

за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, в редакцiї, що затверджена 

Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 18 вересня 2018 року N 1638 та зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 

17 жовтня 2018 р. за N 1169/32621 (далi - Методика) затверджена 30.12.2019р. 

Ця Внутрiшня полiтика встановлює порядок формування страхових резервiв страховика та 

визначає: 

- склад технiчних резервiв, якi формує страховик, за кожним  видом страхування, на 

провадження дiяльностi з якого страховик отримав лiцензiю; 

- методи розрахунку кожного з видiв технiчних резервiв, якi формує страховик, за кожним 

видом страхування, на провадження дiяльностi з якого страховик отримав лiцензiю; 

- методи визначення розмiру прав вимоги до перестраховикiв щодо вiдповiдних видiв технiчних 

резервiв за видами страхування, на провадження дiяльностi з яких страховик отримав лiцензiї; 

- порядок визнання вимоги за договором, що надiйшла страховику, такою, що є заявленою 

вимогою; 

- перелiк витрат, якi страховик вiдносить до аквiзицiйних витрат та використовує для 

визначення розмiру вiдстрочених аквiзицiйних витрат. 

 Страховик вiдносить до аквiзицiйних витрат наступнi видатки: 

- витрати на оплату працi та нарахування на заробiтну плату в частинi проведеної працiвниками 



страховика або iнших осiб роботи з оцiнки ризику; розроблення умов, правил i договорiв, 

проведення актуарних розрахункiв; пiдготовку та укладання договорiв; 

- витрати на винагороди страховому агенту, страховому (перестраховому) брокеру та iншим 

особам, у тому числi страховикам за наданi послуги з метою укладання договорiв;  

- витрати на оплату послуг медичних, експертних та iнших органiзацiй або осiб щодо огляду 

фiзичних осiб та об'єктiв страхування перед укладанням договорiв;  

- витрати на оплату послуг з оцiнки ризику, визначення страхової вартостi майна; 

- витрати на оплату послуг за тендерну документацiю та її пiдготовку, якщо тендер проводиться 

для вибору страховика; 

- витрати на проведення передпродажних та рекламних заходiв щодо страхових послуг; 

- вартiсть використаних бланкiв (страхових полiсiв, свiдоцтв, сертифiкатiв, квитанцiй) або плати 

за адмiнiстрування iнформацiї про договори у електронному виглядi; 

- програмне / iнформацiйне забезпечення для обслуговування процесу укладення договорiв; 

- iншi видатки, що виникають у процесi укладання договорiв. 

Страховик не формує вiдстроченi аквiзацiйнi витрати. 

Не є змiною облiкової полiтики встановлення облiкової полiтики для:  

- подiй або операцiй, якi вiдрiзняються за змiстом вiд попереднiх подiй або операцiй;  

- подiй або операцiй, якi не вiдбувались ранiше. 

Якщо неможливо розрiзнити змiну облiкової полiтики та облiкових оцiнок, то це розглядається i 

вiдображається як змiна облiкових оцiнок. 

Не є змiною облiкової полiтики Товариства змiна визначення облiкових оцiнок. 

Облiкова оцiнка - це попередня оцiнка, яка використовується Товариством з метою розподiлу 

витрат i доходiв мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Вона може бути переглянута, якщо 

змiнюються обставини, на яких вона ?рунтувалася, або отримано додаткову iнформацiю. Змiни 

облiкових оцiнок впливають тiльки на майбутнє i не стосуються минулого.  

Наслiдки змiн в облiкових оцiнках Товариство включає до тiєї статтi звiту про фiнансовi 

результати, яка ранiше застосовувалась для вiдображення доходiв або витрат, пов'язаних з 

об'єктом такої оцiнки, в тому перiодi, в якому вiдбулася змiна, а також в наступних перiодах, 

якщо змiна впливає на цi перiоди.  

Внесення змiн до облiкової полiтики, що стосуються майбутнiх перiодiв, застосовуються з 

початку нового звiтного перiоду, i оформлюється вiдповiдним наказом про внесення змiн до 

облiкової полiтики Товариства.  

У випадках, коли Товариство розпочинає здiйснювати новi операцiї, або у випадку змiн окремих 

законодавчих норм, введення положень з облiку щодо яких Товариство  не могло передбачити 

заздалегiдь, змiни в облiкову полiтику можуть бути внесенi протягом звiтного перiоду (року) i 

застосовуватися Товариством з дати затвердження таких змiн.  

Керiвництво Товариства вважає, що декларуючи  перехiд до складання  фiнансової звiтностi 

Компанiї за МСФЗ з 01.01.2012 року  та керуючись  Законом  № 3332 - Закон України вiд 

12.05.2011 р. № 3332-VI "Про внесення змiн до Закону України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi" для складання фiнансової звiтностi Товариство у звiтному перiодi  

здiйснювало вiдповiднi  послiдовнi процедури iз  застосування Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (за текстом - МСФЗ), якщо вони не суперечать Закону "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". 

 

5.16. Капiтал 

Капiтал. Капiтал Товариства формується вiдповiдно до Законiв України "Про господарськi 

товариства" та  "Про страхування", Господарського кодексу України, Цивiльного кодексу 

України. Статутний капiтал  та його змiни  фiксуються у Статутi Товариства.   

 

6. НОВI СТАНДАРТИ ТА ТЛУМАЧЕННЯ  

В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено 



стандарти: 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" набуває чинностi з 01 сiчня 2018 року; 

МСФЗ 14 "Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання" - 01 сiчня 2016 року; 

МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" - 01 сiчня 2017 року. 

Також з 1 сiчня  2016 року  або пiсля цiєї дати,  застосовуються  змiни до наступних 

стандартiв: 

МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть" щодо  придбання часток у спiльних операцiях; 

МСБО 16 "Основнi засоби"; 

МСБО 38 "Нематерiальнi активи", що встановлюють, що "дохiдний" метод амортизацiї є 

неприйнятним; 

МСБО 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" згiдно з яким суб'єкту господарювання надається 

можливiсть оцiнки iнвестицiй  за методом участi в капiталi при складаннi окремої звiтностi. 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", що замiнює  дiючi iнструкцiї та вимоги  МСБО 39 

"Фiнансовi  iнструменти: визнання та оцiнка". МСФЗ 9 мiстить переглянутi iнструкцiї з питань 

класифiкацiї та оцiнки фiнансових iнструментiв, включаючи нову модель очiкуваних кредитних 

втрат для пiдрахунку знецiнення  фiнансових активiв, а також  новi загальнi вимоги щодо 

облiку операцiй з хеджування. До нього перенесенi  iнструкцiї з питань визнання та припинення 

визнання фiнансових iнструментiв, якi  ранiше мiстилися у  МСБО 39. 

МСФЗ 9 чинний для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiзнiше, i при цьому 

суб'єкт господарювання має право на його дострокове застосування. Товариство розумiє, що 

новий стандарт вносить багато змiн до облiку фiнансових iнструментiв i може значно вплинути 

на фiнансову звiтнiсть. Товариство не має намiру  застосовувати цей стандарт достроково.  

Тому вплив змiн буде проаналiзовано по мiрi випуску  нових  редакцiй стандарту. 

МСФЗ 14 "Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання" набуває чинностi  для перiодiв, якi 

починаються з/пiсля  01 сiчня 2017 року. Вiн дозволяє раннє застосування, але керiвництво не 

прийняло рiшення про дострокове застосування цього стандарту, оскiльки Товариство не 

входить в сферу дiї цього стандарту.  

МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" встановлює  принципи необхiдностi визнання 

та моменту визнання доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг, робiт). Вiн замiнює чиннi  

iнструкцiї  з питань визнання доходу вiд реалiзацiї, якi зараз мiстяться  у МСБО 18 "Визнання 

доходу", МСБО "Будiвельнi контракти" та КТМФЗ 13 "Програми лояльностi  клiєнта", КТМФЗ 

15 (IFRIC 15) "Договори на будiвництво нерухомостi", КТМФЗ 18 (IFRIC 18) "Отримання 

активiв вiд клiєнтiв", ПКТ 31 (SIC 318 "Виручка: бартернi операцiї, якi включають рекламнi 

послуги". Стандарт набуває чинностi  для перiодiв, якi починаються з/пiсля  01 сiчня 2017 

року. Вiн дозволяє раннє застосування, але Товариство не прийняло рiшення про дострокове 

застосування цього стандарту до договорiв, крiм договорiв, що потрапляють до сфери 

застосування "Страховi контракти".  

МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда".  

Початок обов'язкового застосування в фiнансовiй звiтностi з 01 сiчня 2019 року або пiсля цiєї 

дати (був опублiкований 13 сiчня 2016 року Радою МСФЗ (IASB).  Дострокове застосування 

цього стандарту дозволено. Цей стандарт докорiнно змiнює облiк у орендарiв. Вiн зобов'язує 

вiдображати активи i зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан.  

Згiдно МСФЗ (IFRS) 16 оренднi зобов'язання розраховуються як дисконтування вартостi 

майбутнiх орендних платежiв, а активом є право користуння орендованого майна 

(right-of-useasset (ROU)), зникає визначення "операцiйна оренда". 

 В подальшому активи ROU облiковуються вiдповiдно МСБО 16 "Основнi засоби", МСБО 36 

"Зменшення корисностi активiв".  

Таким чином у звiтi про прибутки i збитки у орендаря будуть вiдображатися витрати з 

амортизацiї, фiнансовi витрати з оренди, а також можливi збитки вiд знецiнення активу ROU.     

Згiдно МСФЗ 16 будь-яка оренда для орендатора - це операцiя фiнансування. Очiкується 

збiльшення активiв i пасивiв у бухгалтерському балансi. Змiни торкнуться характеру витрат i 



моделi визнання.  

Новий стандарт вплине майже на всi фiнансовi показники: спiввiдношення власного i 

позикового капiталу, коефiцiєнт поточної лiквiдностi, оборотнiсть активiв, коефiцiєнт покриття. 

МСФЗ 16 Приватне АТ "СК "Авангард"  застосує з початку обов'язкового застосування. 

Змiни до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" уточнюють формат подання iншого сукупного 

доходу. Товариство не вiдображало iнший сукупний дохiд. 

Змiни в МСБО 28  "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства", МСФЗ 10 "Консолiдована 

фiнансова звiтнiсть", МСФЗ 12 "Розкриття  iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах 

господарювання". Стислий опис змiн: якщо  материнська компанiя (iнвестицiйний суб'єкт  

господарювання) оцiнює вкладення в дочiрнi пiдприємства за справедливою вартiстю через 

прибуток/збиток, вона звiльняється вiд консолiдацiї. Товариство не оцiнювало вплив наведених 

змiн. 

 

7. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ  

тис. грн. 

 на 31 грудня 2018 р на 31 грудня 2019 р 

* На поточних рахунка у нацiональнiй валютi 195 2179 

* На депозитних рахунках у нацiональнiй валютi                   265 17885 

* На депозитних рахунках у валютi - - 

* Кошти в дорозi - - 

* Готiвка в касi 0 - 

Всього: 460 20064 

 

Нижче у таблицi подано зведену iнформацiю щодо грошових коштiв та їх еквiвалентiв за 

кредитною якiстю на основi рейтингiв за нацiональною шкалою, наданих рейтинговими 

агентствами 

При складаннi  звiту про рух коштiв за 2019 рiк використано прямий метод.  Товариство не має  

залишкiв коштiв та їх еквiвалентiв, що утримуються ним та є недоступними для використання. 

Основними джерелами надходження грошових коштiв у 2019 роцi були надходження вiд  

страхових внескiв (премiй, платежiв) за договорами страхування, надходження  за депозитними 

вкладами. 

Основними  напрямами витрачання грошових коштiв були виплати страхових вiдшкодувань 

(виплат), аквiзiцiйнi витрати (агентськi винагороди),Вiдрахування у централiзованi  страховi 

резервнi фонди, витрати, пов'язанi з урегулюванням страхових випадкiв, придбання фiнансових 

активiв. 

Депозитнi рахунки  в банках 

тис. грн. 

 на 31 грудня 2018 на 31 грудня 2019 

Депозити в гривнях, у т.ч., 265 17885 

не простроченi  i не знецiненi, рейтинг  uaA- та вище 258 17885 

 

Товариство не має депозитних вкладiв, що є простроченими та знаходяться у банках,  що мають 

проблеми  з виконання зобов'язань перед клiєнтами. 

Грошовi кошти на депозитних рахунках розмiщенi у банках, якi є надiйними.  

За даними рейтингу надiйностi банкiв, що здiйснюється рейтинговим агентством, яке внесене до 

Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР банки мають кредитний 

рейтинг iнвестицiйного рiвня uaAA  . Кредитний ризик визначений як низький. Враховуючи той 

факт, що строк розмiщення коштiв на депозитному рахунку є короткостроковий (до 3х мiсяцiв), 

очiкуваний кредитний збиток Товариством визнаний при оцiнцi цього фiнансового активу 

становить "0". 

Депозитнi рахунки в iноземнiй валютi вiдсутнi. 



Вiдсотки та iншi доходи, отриманi вiд фiнансових iнвестицiй, враховуються у  складi 

фiнансових доходiв. 

 

8. ОСНОВНI ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ 

тис.грн. 

Показник Машини та обладнання Iнструменти, прилади,  iнвентар (меблi) НМА

 Iнвестицiйна нерухомiсть Разом 

Первiсна вартiсть 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 

Переоцiнка вартостi       

Вибуття 0 0 1,4 0 1,4 

Первiсна вартiсть 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 вартiсть на 31.12.2019  р. 1,2 2 18,4 3873,4 3895 

 

9. ФIНАНСОВI АКТИВИ 

 

Iншi фiнансовi iнвестицiї 

Цiннi папери 

Станом на 31.12.2019 р. за даними облiку та звiтностi Товариства довгостроковi фiнансовi 

iнвестицiї складають -4135 тис. грн. 

Станом на 31.12.2019 р. за даними облiку та звiтностi Товариства довгостроковi поточнi 

фiнансовi iнвестицiї складають -15003 тис. грн. 

У складi Довгострокових фiнансових iнвестицiй вiдображено: 

- участь Товариства в статутному капiталi iнших пiдприємств за собiвартiстю придбання  у 

розмiрi 3025 тис. грн. ; 

- вартiсть акцiй , що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки в iншому сукупному доходi Товариства у розмiрi 1110,00 тис. грн. 

 

У складi Поточних фiнансових iнвестицiй вiдображено вартiсть облiгацiй, емiтентом яких є 

держава. Вартiсть оцiнки облiгацiй на 31.12.2019р. визначена на рiвнi собiвартостi придбання в 

розмiрi 15003,0 тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть ПрАТ "СК "Авангард"  представлена: 

- дебiторською заборгованiстю за продукцiю, роботи, товари , послуги; 

- дебiторською заборгованiсть за розрахунками з бюджетом; 

- iншою дебiторської заборгованiстю; 

- дебiторською заборгованiстю за виданими авансами (передплати). 

За строками погашення дебiторська заборгованiсть класифiкується на: 

- поточну, яка виникає в ходi нормального операцiйного циклу або стосовно якої є  впевненiсть, 

що вона буде погашена протягом року вiд дати балансу; 

- довгострокову, тобто заборгованiсть, вiдмiнну вiд поточної, щодо якої є впевненiсть, що вона 

не буде погашена протягом року вiд дати балансу. 

Визнання дебiторської заборгованостi за операцiями зi страхування  вiдбувається одночасно з 

визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг. 

 Поточна дебiторська заборгованiсть на 31.12.2019р. складає - 6793 тис.грн.(на 31.12.18р.- 10 

тис.грн.) i є: 

- дебiторською заборгованiстю за продукцiю, роботи, товари , послуги (за договорами, строк 

сплати яких не настав)  

- платежiв за договорами комiсiї, агентськими угодами та iншими аналогiчними договорами на 

користь страховика; 



Ознаками  можливого знецiнення дебiторської заборгованостi можуть бути: 

- значнi фiнансовi труднощi боржника; 

- неплатежi; 

- початок процедури банкротства боржника; 

- низька ймовiрнiсть  позитивного судового рiшення. 

 У випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що ПрАТ "СК "Авангард" не зможе 

отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до початкових умов, створюється резерв пiд 

знецiнення дебiторської заборгованостi.  

 

Дебiторська заборгованiсть за послуги (тис. грн.) 

тис.грн. 

2018 2019 

10,0 6793 

 

Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв, тис. грн. 

тис.грн. 

2018 2019 

0 47,4 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, тис. грн. 

тис.грн. 

2018 2019 

5 19 

 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 

2018 2019 

724 621 

 

 Довгострокова дебiторська заборгованiсть  на 31.12.2019 р складає 621 тис.грн. представлена: 

- ПАТ "КБ "Хрещатик" - 519тис.грн. 

В 2018 роцi,  внаслiдок визнання  НБУ  Банку "Хрещатик"  неплатоспроможним,  Компанiї 

не було повернуто залишки за поточним та депозитним рахунками  загальною сумою   1 037 

888,06 грн. Товариством було прийнято рiшення  заборгованiсть банку класифiкувати як 

довгострокову дебiторську заборгованiсть(наказ № 0090-АГ вiд 29.12.17р.)     та вiдображати 

цю заборгованiсть за собiвартiстю грошових коштiв з врахуванням  їх знецiнення.  

   -  ТОВ "Покровитель страхової турботи" - 102 тис.грн. (позовна заява До Господарського 

суду мiста Києва про стягнення заборгованостi 08 жовтня 2018р.). Товариством були отриманi 

свiдчення , щодо можливого  

- значнi фiнансовi труднощi боржника; 

- неплатежi (податковий борг); 

 Був створений  резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi у розмiрi 102 тис. грн.. 

 

10. ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

 

Станом на 31.12.2019. Товариство оцiнює вiдстроченi податковi активи 1,1 тис. грн. 

 

11. СТРАХОВI ТА IНШI ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

 

Страховi та iншi фiнансовi зобов'язання складаються з наступних компонентiв 

тис.грн. 

 31 грудня 2018р 31 грудня 2019 р. 



Зобов'язання  з податкiв та зборiв 53 2519 

Зобов'язання за розрахунками з перестраховиками 3 88 

Зобов'язання за розрахунками  зi страхувальниками за страховими виплатами 0 28 

Зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 24 56 

Зобов'язання за розрахунками з оплати працi, строк сплати якої не настав+ внески на з/п 28

 0 

Поточнi зобов'язання (резерв вiдпусток) 4 39 

Зобов'язання за розрахунками  з ассiстансом 2 0 

Зобов'язання за розрахунками  з постачальниками 10 97 

Iншi поточнi зобов'язання 10 2000 

Зобов'язання за поворотною допомогою 94 0 

Всього страхових та iнших фiнансових зобов'язань 221 4827 

 

12. СТРАХОВI РЕЗЕРВИ ТА ЧАСТКИ ПЕРЕСТРАХОВИКIВ У СТРАХОВИХ РЕЗЕРВАХ 

тис.грн. 

 31 грудня 2018 31 грудня 2019 

Загальнi суми   

Резерв незароблених премiй  245 25296 

Резерв на покриття збиткiв 6            2954 

Всього страхових резервiв, загальна сума 251 28250 

  

Частка перестраховика   

Резерв незароблених премiй  9 2922 

Резерв на покриття збиткiв   

Всього частка перестраховика у страхових резервах 9 2922 

  

Чистi суми   

Резерв незароблених премiй  236 22374 

Резерв на покриття збиткiв 6 2954 

Всього страхових резервiв, чиста сума 242 19420 

 

Перевiрка адекватностi зобов'язань проводиться згiдно до параграфiв 15-19 Мiжнародного 

Стандарту Фiнансової Звiтностi 4 (Страховi контракти). 

 

13.  ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 

 

Статутний капiтал 

Зареєстрований статутний капiтал Товариства  станом  на  31.12.2019 року  складає  12 000 

тис.  грн. та розподiлений мiж  засновниками  наступним чином: 

Назва / П.I.Б. власника цiнних паперiв Загальна кiлькiсть ЦП Загальна номiнальна 

вартiсть ЦП Вiдс.у СК 

Бенiцька Валентина Iванiвна  2801913383 

Країна: УКРАЇНА 

 1 140 1 140 000,00 9,5000000 

Бенiцька Анастасiя Валерiївна  3554910202 

Країна: УКРАЇНА 

 1 140 1 140 000,00 9,500000 

Чепурда Павло Iванович  3024203915 

Країна: УКРАЇНА 

 1 140 1 140 000,00 9,500000 

Моргунова Галина Костянтинiвна  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 Валерiївна  2647413684 

Країна: УКРАЇНА 

 598 598 000,00 4,983333 

Толстенко Оксана Юрiївна  2623402789 

Країна: УКРАЇНА 

 1 140 1 140 000,00 9,500000 

Венгер Олена Миколаївна  2729202423 

Країна: УКРАЇНА 

 1 140 1 140 000,00 9,500000 

Кобець Олександр Вiкторович  3118512913 

Країна: УКРАЇНА 

 1 140 1 140 000,00 9,500000 

Тищенко Олександр Сергiйович  3513514099 

Країна: УКРАЇНА 

 1 141 1 141 000,00 9,508333 

Тищенко Альбiна Володимирiвна   2717415140 

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

 12000 12000000 100 

 

 

Зареєстрований, випущений i. повнiстю сплачений статутний капiтал Приватного акцiонерного 

товариства  "СК "Авангард"  складає 12 000 000,00грн.(за курсом НБУ на звiтну дату 454166,98  

євро та складається з 120000 простих акцiй з номiнальною вартiстю 1000,00 грн. за акцiю 

(реєстр власникiв iменних цiнних паперiв вих. № 5297 вiд 03.02.20р.). 

Усi акцiї мають рiвнi права голосу, права на отримання дивiдендiв та повернення капiталу 

Резервний капiтал 

" Товариство має право формувати резервний капiтал у розмiрi не менше нiж 15% 

статутного капiталу. Резервний капiтал формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого 

прибутку Товариства або за рахунок нерозподiленого прибутку. До досягнення встановленого 

розмiру резервного капiталу розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж 5%  

чистого  прибутку Товариства за рiк. 

Залишок резервного капiталу  Товариства станом на 31.12.2019  року 214 тис. грн 

Iнший додатковий капiтал у розмiрi 1 тис.грн сформовано за рахунок додаткових внескiв 

акцiонерiв. 

В звiтному перiодi Компанiя дивiденди не нараховувала та не виплачувала. 

Нерозподiлений прибуток 

" Загальна сума нерозподiленого прибутку(збитку)  на 31.12.2018  року складає -11476  

тис. грн. 

" Чистий прибуток за 2019 рiк складає     171  тис. грн. 

" Загальна сума нерозподiленого прибутку  на 31.12.2019  року складала  8430   тис. грн. 

 

14.  АНАЛIЗ СТРАХОВИХ ПРЕМIЙ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ ТА АКВIЗИЦIЙНИХ 

ВИТРАТ  

 

Аналiз страхових премiй та виплат за видами страхової дiяльностi за 2019 рiк подано нижче: 

тис.грн. 



Вид страхування (страховi премiї) Сума в тис. грн. 

Страхування вiд нещасних випадкiв  1244 

Добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)  1550 

Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами  3410 

Добровiльне страхування  медичних витрат  919 

Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв 0.4 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 

заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до 

аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру 189 

Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, 

що фiнансуються з Державного бюджету України) 1855 

Страхування вантажiв та багажу  5577 

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ  14262 

Страхування майна  15180 

Страхування наземного транспорту  2052.6 

Страхування фiнансових ризикiв  40153 

Разом 86393 

 

У звiтному перiодi  сума страхових виплат/страхових вiдшкодувань склала -тис. грн. 

Вид страхування Сума 

Страхування вiд нещасних випадкiв 0.3 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я ) 1181.7 

Страхування наземного транспорту, крiм залiзничного 52 

Страхування вантажiв та багажу 12 

Страхування медичних витрат 41 

Всього: 1287 

 

15. ОЦIНКА ДОГОВОРIВ СТРАХУВАННЯ 

 

Методи, використанi при прийняттi рiшень про припущення. Для оцiнки зобов'язань з виплати 

вiдшкодувань Товариство  використовує припущення, заснованi на власнiй аналiтицi. 

Аналiтичнi данi Товариства  надходять переважно з її щоквартальних звiтiв про виплату 

страхових вiдшкодувань. 

Товариство застосовує метод фiксованого вiдсотка для  оцiнки  резерву збиткiв, що виникли, 

але не заявленi. Резерв на звiтну  дату  формується  у розмiрi 10 вiдсоткiв вiд заробленої 

страхової премiї за чотири квартали, якi передують звiтнiй датi, з урахуаннням витрат  

Резерв на неврегульованi вимоги створюється на основi заявлених вимог. Резерв збиткiв 

понесених, але не заявлених розраховується для кожного перiоду настання страхового випадку 

як рiзниця мiж прогнозованою сумою остаточних витрат на страховi вiдшкодування, понесенi 

протягом цього перiоду, i сумою страхових  вiдшкодувань, заявлених i виплачених або 

заявлених i невиплачених за цей же перiод. Сума резерву збиткiв понесених, але ще не 

заявлених за кожний перiод не може бути менше нуля. 

Резерв збиткiв складається з резерву заявлених, але не виплачених збиткiв та резерву збиткiв, якi 

виникли, але не заявленi.  

Резерв  заявлених,  але  невиплачених збиткiв  -  оцiнка  обсягу зобов'язань  страховика  

для  здiйснення  виплат   страхових   сум (страхового  вiдшкодування)  за вiдомими 

вимогами страхувальникiв, включаючи витрати   на врегулювання збиткiв (експертнi, 

консультацiйнi  та  iншi  витрати,  пов'язанi  з  оцiнкою  розмiру збитку),  якi не оплаченi 

або оплаченi  не  в  повному  обсязi  на звiтну  дату  та  якi виникли в зв'язку зi страховими 



подiями,  що мали мiсце  в  звiтному  або  попереднiх  перiодах. 

Резерв збиткiв,  якi виникли,  але не заявленi,  -  оцiнка   обсягу зобов'язань страховика для 

здiйснення страхових виплат,  включаючи витрати  на  врегулювання  збиткiв,  якi  виникли  

у  зв'язку   зi страховими  випадками у звiтному та попереднiх перiодах,  про факт настання 

яких  страховику  не  було  заявлено  на  звiтну  дату. 

 

16. ДОХОДИ  

 

Структура доходiв  отриманих у 2018   та 2019  роках  наступна: 

тис.грн. 

Показник 2018 рiк 2019 рiк 

Доходи вiд страхової дiяльностi всього 1164 50864 

Заробленi страховi премiї 1066 50847 

Iншi операцiйнi доходи в. т.ч. 98 17 

Частки виплат, вiдшкодованi перестраховиками  7 

Iншi операцiйнi доходи 98 10 

Доходи iншi  в т.ч. 22 16137 

Фiнансовi (вiд депозитiв) 22 264 

Iншi (операцiї з цiнними паперами, курсовi рiзницi, операцiї з основними засобами)  15873 

Всього доходiв 1186 67001 

 

17. ВИТРАТИ 

 

Структура витрат  за 2018 та 2019  роки  наступна: 

тис.грн. 

Показник 2018 рiк 2019 рiк 

Витрати страхової дiяльностi 1068 23875 

Страховi виплати та вiдшкодування 6 1287 

Вiдрахування у технiчнi резерви, iншi, нiж РНП 3 2950 

Аквiзицiйнi витрати (агентськi винагороди) 389 16921 

Витрати, пов'язанi з урегулюванням страхових випадкiв 25                   1 

Iншi  витрати, що належать до собiвартостi послуг  35 

Iншi Адмiнiстративнi  витрати 643 2316 

 Iншi витрати на збут 2 194 

Iншi операцiйнi витрати 0 171 

Iншi витрати 0 40434 

Iншi витрати  0 40434 

Витрати з податку на прибуток 48 2521 

Всього витрат 1116 66830 

 

 Адмiнiстративнi витрати 

тис.грн. 

Показник 2018 2019 

Витрати на персонал 737,7 904 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 162             149 

Оренда 12              704 

IТ - витрати  18 

Консультацiйнi та iншi послуги 36,8 276 

Банкiвськi витрати 24,6 129 

Знос та амортизацiя 0,1 0,1 

Зв'язок 9,4 14,9 



Витрати на вiдрядження  19 

Матерiальнi витрати 22,1 47 

Членськi внески  11 

Послуги зберiгача та комiсiя торговця ЦП 17,3 44 

Всього адмiнiстративних витрат 1022 2316 

 

18. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Компанiя використовує вимоги МСБО 12  "Податки на прибуток" для вiдображення в 

фiнансової звiтностi та розкриття iнформацiї, що стосується порядку визначення витрат з 

податку на прибуток та розрахунку вiдстрочених податкiв. На думку керiвництва страхова 

компанiя сплатила всi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi 

збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом 

трьох рокiв. 

Витрати Компанiї за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на 

дату балансу 

 

тис.грн. 

Показник 2018 рiк 2019 рiк 

Податок на прибуток за ставкою 3%                                                26,7 2445 

Податок на прибуток за ставками 18%                                             21,3 76 

Вiдстроченi податковi активи 1 1 

Витрати з податку на прибуток 48 2521 

 

19.  Примiтки до форми "Звiт про рух грошових коштiв за 2019рiк" 

"Звiт про рух грошових коштiв" за результатами 2019 року складений з урахуванням вимог 

МСБО № 7. 

Пiд час заповнення роздiлiв форми застосовується прямий метод, який базується на 

безпосередньому використаннi даних з регiстрiв бухгалтерського облiку щодо дебетових або 

кредитових оборотiв грошових коштiв за звiтний перiод у кореспонденцiї з рахунками 

бухгалтерського облiку операцiй, активiв або зобов'язань. 

У "Звiтi про рух грошових коштiв " подається iнформацiя про суму чистого надходження або 

чистого видатку грошової маси у пiдприємства за рiк у розрiзi операцiйної, iнвестицiйної та 

фiнансової дiяльностi. Цей документ характеризує здатнiсть Товариства своєю дiяльнiстю 

генерувати приток грошових коштiв, використовується для оцiнювання потреб пiдприємства 

щодо напрямiв та обсягiв їх витрачання. Дозволяє побачити реальну ефективнiсть кожного 

економiчного виду дiяльностi пiдприємства - операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової. 

По пiдприємству за 2019 рiк чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi -  45353 тис. грн. (в 

2018р. - (-219тис.грн.). 

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi - перевищення  видаткiв грошових коштiв над 

надходження грошових коштiв у 2019 р.складає - 25622 тис. грн.(в т.ч. вiдсотки вiд розмiщення 

депозитiв - 217  тис.грн.), 2018р. - 22 тис.грн.) (в т.ч. вiдсотки вiд розмiщення депозитiв - 

22тис.грн.), витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй  - 25240тис.грн. необоротних 

активiв-3908 тис. грн ) 

За 2019 рiк чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi -  (- 94 тис. грн.)  ( в 2018р. - 

(44тис.грн.). 

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод складає - 19604тис.грн. 

На кiнець 2019 року в касi, на поточних та депозитних рахунках СК "Авангард"   облiковується 

20064тис.грн., що вiдповiдає випискам банку, касовiй книзi i оборотному балансу. Станом на 

31.12.2019 р. грошовi кошти в банках, що недоступнi до використання у Компанiї не 

враховуються.  

    



 

20. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ ТА СТРАХОВИМИ РИЗИКАМИ 

 

Функцiя управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв 

(кредитного, ринкового та ризику лiквiдностi), а також операцiйних та юридичних ризикiв. 

Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, процентної ставки та 

iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Товариство не вважає цi ризики 

iстотними, отже, не встановлює конкретнi завдання i не розробляє полiтику з управлiння цими 

ризиками. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками спрямовано на забезпечення 

належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики для скорочення цих ризикiв до 

мiнiмуму. 

Кредитний ризик. Компанiя пiддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, що 

одна сторона фiнансового iнструменту понесе збиток внаслiдок невиконання iншою стороною 

своїх зобов'язань. Основнi статтi, у зв'язку з якими у Товариства виникає кредитний ризик, - це 

грошовi кошти,  депозити в банках, дебiторська заборгованiсть, довгостроковi та фiнансовi 

iнвестицiї. 

Товариство здiйснює монiторинг невиконання зобов'язань клiєнтами та iншими контрагентами, 

та вводить цю iнформацiю в свої процедури  контролю кредитного ризику..  

Кредитний ризик для грошових коштiв та депозитiв на рахунках банкiв  є несуттєвим, оскiльки 

Товариство розмiщує грошовi кошти та депозити лише в банках з високою репутацiєю та 

зовнiшнiми кредитними рейтингами, що пiдтверджують їх достатньо високу якiсть.. 

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

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

ставок, курсiв валют, якi схильнi до впливу загальних i специфiчних коливань ринку: 

- валютний ризик - це ризик змiни вартостi фiнансового iнструмента внаслiдок коливань 

валютних курсiв. Товариство проводить операцiї переважно в гривнях, валютний ризик не 

суттєвий; 

- ризик процентної ставки. Товариство пiддається ризику у зв'язку з впливом коливань 

домiнуючих рiвнiв ринкової процентної ставки на її фiнансовий стан та грошовi потоки. 

Процентна маржа може збiльшуватися в результатi таких змiн, але може також зменшуватися 

або приносити збитки в разi непередбачених змiн. У Товариствi вiдсутня полiтика i процедури 

для управлiння ризиком процентної ставки, оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик для 

дiяльностi Компанiї є несуттєвим. Iнформацiя про процентнi активи i зобов'язання Товариства 

представлена у Примiтках 8 та 19. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду у Товариства не 

було фiнансових активiв чи зобов'язань зi змiнною процентною ставкою. Станом на 31 грудня 

2018 року та 31 грудня  2019 року змiни процентних ставок не мали впливу на прибуток або 

збиток i / або капiтал Товариства. 

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство зiткнеться з труднощами 

при виконаннi фiнансових зобов'язань. В наслiдок повсякденної дiяльностi у Товариства  

виникають зобов'язання  щодо сплати коштiв  постачальникам за  товари i послуги та  

страхових вiдшкодуванням. Керiвництво аналiзує прогнознi грошовi потоки Товариства. Станом 

на 31 грудня 2018 року та  31 грудня 2019  року всi фiнансовi зобов'язання Компанiї 

погашаються за вимогою або протягом мiсяця.     Недисконтованi грошовi потоки за 

фiнансовими зобов'язаннями на вимогу дорiвнюють балансовiй вартостi. Термiн погашення всiх 

страхових  зобов'язань Товариства не перевищує одного року. Управлiнський персонал вважає, 

що доступнi очiкуванi операцiйнi грошовi потоки достатнi для фiнансування поточних операцiй 

Товариства. 

 

Ризики страховика. 

Ризик - ймовiрна подiя, що може призвести до отримання непередбачуваних збиткiв або iншим 

чином негативно вплинути на дiяльнiсть страховика i на його здатнiсть виконувати свої 



зобов'язання 

Товариством контролюється наступнi класи ризикiв: 

Андерайтинговi ризики - ризики, пов'язанi iз укладанням договорiв страхування; 

Ризик недостатностi резервiв (збиткiв) - ризик неадекватностi страхових резервiв збиткiв 

майбутнiм зобов'язанням; 

Ризик недостатностi премiй (перевищення нетто-премiй) - ризик неадекватностi страхових 

тарифiв майбутнiм зобов'язанням; 

Ризик недостатностi премiй (перевищення витрат) - вiдповiднiсть фактичних витрат закладеним 

у бюджет. 

Ризик катастроф - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй та 

оцiнок їх наслiдкiв. 

У вiдповiдностi до МСФЗ 4 страховий ризик - це ризик настання невизначеної в майбутньому 

подiї, позначеної договором страхування, яка може призвести до виплати страховиком 

вiдшкодування власниковi полiса (договору страхування). З метою мiнiмiзацiї страхового 

ризику Компанiя виробляє оцiнку значущостi ризику страхування за кожним договором 

страхування при його отриманнi вiд Страхувальника з використанням розроблених правил 

андеррайтингу для кожного виду страхування. Компанiєю оцiнюється страхова iсторiя кожного 

об'єкта страхування, а також страхова сума, яка може бути залишена на власному утриманнi в 

залежностi вiд виду страхування та дiючої полiтики АТ "СК "Авангард" щодо диверсифiкацiї 

ризикiв страхового портфеля. У разi перевищення страхової суми по окремому предмету 

договору страхування 10% вiд суми статутного капiталу i сформованих вiльних резервiв та 

страхових резервiв, СК "Авангард" передає ризики в сумi перевищення зазначеного розмiру у 

перестрахування. 

На 31 грудня 2019 року Приватне АТ "СК "Авангард"  не має суттєвих страхових претензiй, що 

виникли в минулих звiтних перiодах, по яких зберiгається невизначенiсть вiдносно суми й 

строкiв вiдшкодування.  

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає 

рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi 

ресурси. 

Заходами по зниженню фiнансових ризикiв є їх оптимiзацiя, щодо не фiнансових  ризикiв 

(юридичний ризик порушення або недотримання вимог дiючого законодавства, стратегiчний 

ризик неправильних управлiнських рiшень) - їх мiнiмiзацiя. 

Вiдповiдно до  пункту  7  частини  першої  статтi  27  Закону України "Про фiнансовi  

послуги  та    державне  регулювання  ринкiв фiнансових  послуг"  (  2664-14  ),  основних 

заходiв з реалiзацiї Концепцiї  розвитку  страхового  ринку  України  до   2010   року, 

затвердженої розпорядженням   Кабiнету   Мiнiстрiв   України   вiд 23 серпня  2005  року  

N369-р  (369-2005-р  ),  ПрАТ "СК "Авангард" було проведено стрес-тестування, як елементу  

загальної  системи  управлiння  ризиками, вiдповiдно до Методичних рекомендацiй             

щодо загальних пiдходiв до застосування  страховиками стрес-тестiв, затверджених Державною 

комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України  05.12.2006  N 6496 вiд 05.12.2006р. 

Результати стрес-тестiв показують, що рiвень ризикiв страховика не перевищує допустимих 

границь i не потребує додаткових заходiв управлiння ризиками.  

Ринковi ризики - ризики, пов'язанi зi зовнiшнiм середовищем i ринками, на яких працює 

Товариство, якi можуть призвести до змiни ринкової вартостi фiнансових iнструментiв або змiни 

в ринкових iндикаторах, що можуть вплинути на величину активiв та/або зобов'язань 

Товариства; 

Ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та 

фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй; 

Ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань 

страховика до коливання вартостi позикових коштiв; 

Валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до 



коливання курсiв обмiну валют; 

Ризик спреду - ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань страховика до коливання 

рiзницi в доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних облiгацiй України з тим самим 

(або близьким) термiном до погашення; 

Майновий ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до 

коливання ринкових цiн на нерухомiсть. 

Ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю портфеля 

активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв на стан 

активiв. 

Ризики дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та 

будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком; 

Ризик дефолту Страхувальника/Перестрахувальника - ризик неспроможностi 

Страхувальника/Перестрахувальника виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання 

перед Товариством; 

Ризик дефолту Перестраховика - ризик неспроможностi Перестраховика виконати взятi на себе 

будь-якi договiрнi зобов'язання перед Товариством; 

Ризик дефолту банку - ризик неспроможностi банкiв виконати взятi на себе будь-якi договiрнi 

зобов'язання перед Товариством; 

Операцiйнi ризики - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки управлiння, 

процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi 

технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу; 

Ризик персоналу - ризик фiнансових втрат Товариства, що виникає через помилки та 

несанкцiонованi дiї персоналу; 

Iнформацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає в результатi недолiкiв 

надiйностi технологiй; 

Органiзацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки 

управлiння, недосконалiсть бiзнес процесiв; 

Правовий ризик - ризик втрат в результатi недотримання закону, ризик судових розглядiв. 

Товариство здiйснює страхову дiяльнiсть виключно в Українi, i всi договори страхування 

укладаються в українських гривнях. Керiвництво аналiзує концентрацiю страхового ризику за 

напрямками страхової дiяльностi.  

 

21. УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ 

 

Управлiння капiталом Товариством спрямовано на досягнення наступних цiлей: 

(i) дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором; 

(ii) забезпечення здатностi Товариством безперервно-дiючого функцiонування. Товариство 

вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi капiталу, 

показаного в балансi. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду Товариство аналiзує наявну 

суму власного капiталу.  

На Товариство поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до 

капiталу - це мiнiмальна сума статутного капiталу, а також ряд нормативiв платоспроможностi. 

Компанiя дотримувалася всiх зовнiшнiх регуляторних вимог до капiталу у 2019 роцi. 

Власний капiтал включає всi компоненти капiталу, такi як: акцiонерний капiтал, резервний 

капiтал, нерозподiлений прибуток  i т.п. 

На Товариство поширюються зовнiшнi регулятивнi вимоги до капiталу. 

Приватним АТ "СК "Авангард"  дотримано норми ст. 30 Закону України вiд 07.03.1996 р. № 

85/96-ВР "Про страхування": а) сплачений статутний капiтал, б) сформовано страховi резерви, 

яких достатньо для майбутнiх виплат, в) перевищення фактичного запасу платоспроможностi 

над нормативним, г) на момент реєстрацiї мiнiмальний розмiр статутного капiталу складав 1 

млн. євро. 



З метою забезпечення впевненостi в стабiльностi фiнансової дiяльностi страховика, страхова 

компанiя повинна постiйно мати в розпорядженнi власнi фонди, якi повиннi бути бiльше або 

рiвнi певної маржi платоспроможностi. 

Норматив платоспроможностi та достатностi капiталу станом на 31.12.19р. виконано.  

Станом на 31.12.2019 розмiр чистих активiв ПрАТ "СК "Авангард " який визначається з 

урахуванням норм Цивiльного Кодексу України, Закону України  "Про акцiонернi товариства" 

та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку i вiдображений у формi1 Баланс  станом на 

31.12.2019р.,  складає 20628 тис. грн.,  що на 8628 тис. грн. бiльше розмiру зареєстрованого 

статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства "СК "Авангард"  

Показник фактичного запасу платоспроможностi  (нетто-активiв) ПрАТ "СК "Авангард" станом 

на 31.12.2019р. становить 20628 тис.грн. Бiльший iз показникiв нормативного запасу 

платоспроможностi становить  14344 тис. грн. Величина перевищення фактичного запасу 

платоспроможностi над розрахунковим (нормативним) запасом платоспроможностi становить 

6284 тис. грн.  

 

22. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

 

  Приватне акцiонерне товариство "СК "Авангард"  використовує МСБО 24  "Розкриття 

iнформацiї про зв'язанi сторони" для забезпечення розкриття у фiнансовiй  звiтностi    

iнформацiї,  необхiдної  для  привернення  уваги  до  можливого впливу  на фiнансовий  

стан  i  на  прибуток  чи  збиток, спричиненого  iснуванням  зв'язаних  сторiн,  а  також  

операцiями  та  залишками заборгованостi, в тому числi зобов'язаннями мiж такими сторонами.   

У ходi своєї звичайної дiяльностi Приватне акцiонерне товариство "СК "Авангард"  здiйснює 

операцiї з пов'язаними сторонами. Сторони вважаються пов'язаними у тому випадку, коли одна 

сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу 

сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. 

Страхова Компанiя здiйснює операцiї з пов'язаними сторонами в ходi нормальної економiчної 

дiяльностi. Пов'язанi сторони включають в себе асоцiйованi пiдприємства, контролюючу групу 

акцiонерiв, компанiї, що перебувають пiд спiльним контролем власникiв Компанiї, ключовий 

керiвний персонал та їх близьких родичiв, а також компанiї, що перебувають пiд контролем або 

суттєвим впливом акцiонерiв.  
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Толстенко Оксана Юрiївна- Акцiонер 

Чепурда Павло Iванович- Акцiонер 

Моргунова Галина Костянтинiвна- Акцiонер, член Наглядової Ради 

Тищенко Альбiна Володимрiвна- Акцiонер, Голова Правлiння  

 

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

-  з акцiонером Бенiцькою В.I. був укладений договiр про надання юридичних послуг № 

101019 вiд 10.10.2019р за яким виплачена винагорода та наданi юридичнi послуги на суму 16 

тис. грн. ; 

- Кобцю О.В. як Головi Наглядової ради Товариством виплачувалася, сума - 62 тис.грн . 



Голова Наглядової Ради - це його штатна посада. 

Iнших винагород та оплат товариство акцiонерам не сплачувало. 

   Наглядова рада є органом управлiння страхової компанiї, який утворюється та вiдкликається 

Загальними зборами акцiонерiв компанiї. 

Голова та члени Наглядової ради несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень 

Загальних зборiв акцiонерiв, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та 

Статуту СК "Авангард". 

Основний управлiнський персонал - це особи, якi мають повноваження та є вiдповiдальними, 

прямо або опосередковано, за планування, керiвництво i контроль дiяльностi Компанiї. 

Перелiк управлiнського персоналу: 

Тищенко Альбiна Володимирiвна- Голова Правлiння; 

Слабошпицька Наталя Валерiївна- член Правлiння; 

Ким Сергiй Вiталiйович-член Правлiння. 

Операцiї з основним управлiнським персоналом як штатними одиницями Товариства: 

Протягом звiтного перiоду управлiнському персоналу виплачена заробiтна плата у розмiрi: 

Тищенко Альбiнi Володимирiвнi-78тис. грн. 

Слабошпицькiй Наталi Валерiївнi-62 тис. грн. 

Киму Сергiй Вiталiйовичу -78 тис. грн 

Розмiр винагороди  ключового управлiнському персоналу за 2019р. в виглядi нарахованої 

заробiтної плати складає 218 тис. грн. (у 2017 роцi - 180 тис. грн.). 

 

23. Сегменти 

Компанiя через свої особливостi i практику органiзацiї, що склалася, займається одним видом 

дiяльностi. У зв'язку з цим господарсько-галузевi сегменти не видiленi. 

Приватне акцiонерне товариство "СК "Авангард" займається господарською дiяльнiстю тiльки 

на територiї України, в зв'язку з чим географiчнi сегменти не видiляються. 

В випадку розширення масштабiв дiяльностi страхової компанiї товариство буде представляти 

фiнансову звiтнiсть згiдно МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти". 

 

24. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ 

 

Компанiя складає фiнансову звiтнiсть з урахуванням  подiй пiсля звiтного перiоду, у 

вiдповiдностi до вимог   Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 10 "Подiї пiсля 

звiтного перiоду" .  

Подiї пiсля  звiтного  перiоду - це  всi  подiї до дати  затвердження фiнансової звiтностi , 

навiть якщо цi подiї вiдбуваються пiсля оприлюднення прибутку чи iншої вибiркової фiнансової 

iнформацiї.     

Звичайно   датою затвердження фiнансової звiтностi є Загальнi збори акцiонерiв. Але якщо 

оприлюднення фiнансової iнформацiї вiдбувається ранiше шляхом подання звiтностi 

регулюючим органам ( НКЦПФР, НКДРРФП, органи статистики) таку iнформацiю має право 

затверджувати Правлiння Компанiї. Правлiння Компанiї має  повноваження  вносити  змiни  

до фiнансової  звiтностi пiсля оприлюднення до дати затвердження, в разi, якщо вiдбулися 

суттєвi подiї, або в результатi перевiрки незалежними аудиторами були виявленi суттєвi 

помилки. Компанiя  розкриває iнформацiю про цей факт в примiтках до фiнансової звiтностi.   

АТ "СК "Авангард"  коригує статтi активiв i зобов'язань, доходiв i витрат, власного капiталу 

шляхом сторнування та/або додаткових записiв в регiстрах бухгалтерського облiку коригуючою 

проводкою, для  вiдображення  подiй,  якi  вимагають коригування пiсля звiтного перiоду.  

Компанiя коригує суми, що визнанi у звiтностi на дату балансу, на якi вплинули подiї пiсля дати 

балансу, та визнає суми, що не були вiдображенi у звiтностi на дату балансу з певних причин. 

Компанiя розкриває iнформацiю в примiтках до фiнансової звiтностi про кожну суттєву 

категорiю подiй, якi  вимагають коригування пiсля звiтного перiоду:  



Не вiдбувалось нiяких подiй пiсля звiтної дати, якi могли б вплинути на фiнансову звiтнiсть за 

2019 рiк. Також не вiдбувалося нiяких подiй, якi могли б вимагати коригування фiнансової 

звiтностi за 2019 рiк. 

 

Голова Правлiння                               А.В. Тищенко 

 

 

Головний бухгалтер                          Н.В.  Слабошпицька 

 

 

 

XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"ЄВРОАУДИТ" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

30437318 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

ЛИБIДСЬКА, будинок 1А 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

2126 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: АПУ №358/5, дата: 

24.04.2018 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) д/н 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 9, дата: 12.02.2020 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 12.02.2020, дата 

закінчення: 25.03.2020 

11 Дата аудиторського звіту 25.03.2020 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

95 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

     

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД"  

 СКЛАДЕНОЇ ВIДПОВIДНО ДО МСФЗ ЗА РIК, 

ЩО ЗАКIНЧИВСЯ на 31.12.2019 р. 

 

м. КИЇВ 2020 рiк 



 

Акцiонерам Приватного акцiонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД". 

Управлiнському персоналу та особам, надiлених найвищими повноваженнями, Приватного 

акцiонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД". 

Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

 

ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

Думка iз застереженням  

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "АВАНГАРД" (надалi скорочено - АТ "СК"АВАНГАРД"), (код за ЄДРПОУ 

33152560, мiсцезнаходження за ЄДР: 01133, Україна, м. Київ, вулиця Євгена Коновальця, буд. 

32-Б, оф. 1016), що складається з Балансу (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2019 р. (Форма 

№1), Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 рiк (Форма №2), Звiту 

про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 рiк (Форма №3), Звiту про власний 

капiтал за 2019 рiк (Форма №4), та Примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий 

виклад значущих облiкових полiтик. 

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах фiнансовий стан АТ "СК"АВАНГАРД" на 31.12.2019 р., та його фiнансовi 

результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдає вимогам Закону України 

"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 №996-XIV щодо 

складання фiнансової звiтностi.  

 

Основа для думки iз застереженням 

В статтi "Iншi фiнансовi iнвестицiї" рядка 1035 Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 

31.12.2019 р. вiдображенi фiнансовi iнвестицiї в сумi 4 135,0 тис. грн. В бухгалтерському 

облiку АТ "СК"АВАНГАРД" вартiсть цих фiнансових iнвестицiй облiковувалась по 

бухгалтерському рахунку 14 "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї" за субрахунком 142 

"Iнвестицiї пов'язаним сторонам" i станом на 31.12.2019 р. дорiвнювала 4 135,0 тис. грн. У 

складi наведених фiнансових iнвестицiй в тому числi облiковувались iнвестицiї на суму 3 

025,0 тис. грн., якi представляють собою частки АТ "СК"АВАНГАРД" в статутних капiталах 

ТОВ "МКВ-КАПIТАЛ" в сумi 1 525,0 тис. грн. i ТОВ "ОЛТIК-СТАФ" в сумi 1 500,0 тис. грн., 

що дорiвнюють сумам оплаченого АТ "СК"АВАНГАРД" в 2019 роцi внеску до статутних 

капiталiв цих товариств. В той же час, за правочинами, на пiдставi яких АТ "СК"АВАНГАРД" 

набуло у власнiсть частки в статутних капiталах цих товариств, до АТ "СК"АВАНГАРД" 

перейшло у володiння 100% часток у статутному капiталi ТОВ "МКВ-КАПIТАЛ" в розмiрi 3 

025,0 тис. грн. i ТОВ "ОЛТIК-СТАФ" в розмiрi 50 221,0 тис. грн., хоча частина внескiв до 

статутних капiталiв товариств станом на 31.12.2019 р. залишилась не оплаченою АТ 

"СК"АВАНГАРД". Якби, дотримуючись умов правочинiв, АТ "СК"АВАНГАРД" при 

вiдображеннi iнформацiї про данi операцiї в бухгалтерському облiку застосовувало принцип 

нарахування, про який йдеться в п.27, 28 МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", то розмiр 

згаданих фiнансових iнвестицiй в бухгалтерському облiку збiльшився б на суму 50 221,0 тис. 

грн. з одночасним збiльшенням зобов'язань АТ "СК"АВАНГАРД" на суму 50 221,0 тис. грн. 

Внаслiдок даного вiдхилення вiд вимог МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", вплив на 

фiнансову звiтнiсть виражається у заниженому значенi рядка 1035 стаття "Iншi фiнансовi 

iнвестицiї" i рядка 1690 "Iншi поточнi зобов'язання" Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 

31.12.2019 р. одночасно на суму 50 221,0 тис. грн.  

Щодо згаданих фiнансових iнвестицiй Примiтки до фiнансової звiтностi АТ "СК"АВАНГАРД" 



не мiстять розкриття всiєї iнформацiї, якої вимагають МСФЗ та МСБО. Зокрема, в примiтках 

не розкрита iнформацiя, що вимагається пунктами 122, 124 МСБО 1 "Подання фiнансової 

звiтностi" та вимагається положеннями МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в 

iнших суб'єктах господарювання", зокрема вiдсутня iнформацiя, за допомогою якої 

користувачi фiнансової звiтностi могли б оцiнити характер частки участi пiдприємства (та 

пов'язанi з ним ризики) в iншому суб'єктi господарювання, вплив такої частки участi на 

фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки пiдприємства, а також не 

розкритi судження, сформованi управлiнським персоналом пiдприємства при визначеннi того, 

чи контролює АТ "СК"АВАНГАРД" iнший суб'єкт господарювання (Примiтка 8 "Фiнансовi 

активи").  

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (надалi - МСА) (виданих 

Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСФНВ), видання 

2016-2017 рокiв, що затвердженi для обов'язкового застосування при виконаннi завдань в 

якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської падати України №361 вiд 

06.08.2018 р.) з дотриманням вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 р. №2258-VIII, положень Методичних рекомендацiй 

щодо iнформацiї, яка стосується аудиту за 2019 рiк суб'єктiв господарювання, нагляд за якими 

здiйснює Нацкомфiнпослуг, якi затвердженi Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що 

здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 25.02.2020 р. №362 

(надалi - Розпорядження №362). Нашу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до цих стандартiв 

додатково викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" 

нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до АТ "СК"АВАНГАРД" (згiдно з Кодексом 

етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики професiйних 

бухгалтерiв (Кодекс РМСЕПБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого 

аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог 

та Кодексу РМСЕПБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 

 

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

 

Страховi резерви. 

Основною дiяльнiстю АТ "СК"АВАНГАРД"є здiйснення страхування за видами, iншими, нiж 

страхування життя. В зв'язку з цим АТ "СК"АВАНГАРД" зобов'язане за видами страхування 

формувати i вести облiк технiчних резервiв (страхових резервiв). Страховi резерви 

утворюються з метою забезпечення майбутнiх виплат страхових сум i страхового 

вiдшкодування залежно вiд видiв страхування (перестрахування). Станом на 31.12.2019 р. 

страховi резерви складають 52,6% валюти балансу АТ "СК"АВАНГАРД" та мають вплив на 

його фiнансовий стан та результати дiяльностi. Iнформацiя про розмiри страхових резервiв 

наведена в рядку 1530 Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31.12.2019 р. (див. таблицю 

нижче). 

Найменування показника Код рядка Сума, тис. грн. 

  На 31.12.2018 р. На 31.12.2019 р. 

Страховi резерви всього, в тому числi 1530 251,0 28 250,0 

резерв збиткiв або резерв належних виплат 1532 6,0 2 954,0 

резерв незароблених премiй 1533 245,0 25 296,0 

iншi страховi резерви 1534 0,0 0,0 

Валюта балансу 1300, 1900 1 211,0 53 723,0 



Враховуючи зазначене, а також те, що оцiнки страхових резервiв потребують уваги 

управлiнського персоналу, дотримання облiкової полiтики та вимог законодавства 

управлiнським персоналом, ми визначили питання формування страхових резервiв як 

ключове, значуще для нашого аудиту, оскiльки при визнаннi та оцiнцi страхових резервiв, а 

також їх представленнi у фiнансовiй звiтностi, на нашу думку, iснує ризик того, що 

iнформацiя про них може бути невiрною та суттєво викривлена.   

Опис аудиторських процедур, що виконувались: 

- Ми провели аналiз державних нормативних документiв, якi регламентують порядки 

створення страхових резервiв i представленi в них методики, та порявняли їх iз 

застосовуваними в АТ "СК"АВАНГАРД" порядками i методиками формування страхових 

резервiв, що наведенi у Внутрiшнiй полiтицi з формування технiчних резервiв АТ 

"СК"АВАНГАРД"; 

- Ми оцiнили та перевiрили ефективнiсть внутрiшнiх контролiв АТ "СК"АВАНГАРД" 

стосовно формування та пiдтвердження адекватностi сформованих страхових резервiв; 

- Ми провели вибiрковий перерахунок розрахованих АТ "СК"АВАНГАРД" страхових 

резервiв, застосувавши методики, наведенi в державних нормативних документах; 

- Ми обговорили дане ключове питання з особами, яких надiлено найвищими 

повноваженнями. 

Ми вважаємо, що пiд час проведення аудиторських процедур отримали достатнi докази того, 

що iнформацiя про розмiри страхових резервiв, яка наведена в рядку 1530 Балансу (Звiту про 

фiнансовий стан) на 31.12.2019 р., не може вважатися невiрною та суттєво викривленою. 

Iнформацiя про формування, достатнiсть та адекватнiсть сформованих резервiв АТ 

"СК"АВАНГАРД" в 2019 роцi та станом на 31.12.2019 р. наведена в пп.3.1.3 цього звiту 

незалежного аудитора. 

 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги. 

АТ "СК"АВАНГАРД" станом на 31.12.2019 р. має iстотнi залишки дебiторської 

заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги, якi вiдображенi у фiнансовiй звiтностi в 

рядку 1125 "Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги" Балансу (Звiту 

про фiнансовi результати) на 31.12.2019 р. в сумi 6 793,0 тис. грн. Питання дотримання 

облiкової полiтики управлiнським персоналом, оцiнка управлiнським персоналом факторiв i 

умов, що впливають на вiдображення згаданої заборгованостi в облiку, iснування при цьому 

певних припущень управлiнського персоналу, значний обсяг операцiй, наслiдками яких є 

виникнення такої заборгованостi, все це може бути ризиком суттєвого викривлення iнформацiї 

про дану дебiторську заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi.  

Опис аудиторських процедур, що виконувались: 

- Ми провели оцiнку дотримання облiкової полiтики управлiнським персоналом, оцiнку 

окремих суджень управлiнського персоналу при облiку дебiторської заборгованостi за 

продукцiю, товари, роботи, послуги, а також об?рунтування цих оцiнок; 

- Ми провели аналiз документiв, якi регламентували операцiї, наслiдком яких було утворення 

дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги, та порiвняли їх iз 

облiкованими в облiку сформованими дебiторськими заборгованостями; 

- Ми оцiнили та перевiрили ефективнiсть внутрiшнiх контролiв АТ "СК"АВАНГАРД" 

стосовно формування та пiдтвердження сформованих дебiторських заборгованостей за 

продукцiю, товари, роботи, послуги; 

- Ми провели вибiрковий перерахунок (перевiрили математичну точнiсть) сформованих АТ 

"СК"АВАНГАРД" дебiторських заборгованостей за продукцiю, товари, роботи, послуги; 

- Ми обговорили дане ключове питання з управлiнським персоналом. 

Ми вважаємо, що пiд час проведення аудиторських процедур отримали достатнi докази того, 

що iнформацiя про розмiр дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги, 

яка наведена в рядку 1125 "Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги" 



Балансу (Звiту про фiнансовi результати) на 31.12.2019 р., не може вважатися невiрною та 

суттєво викривленою, а судження управлiнського персоналу щодо оцiнки такої дебiторської 

заборгованостi є прийнятними та вiдповiдними.  

 

Iншi питання 

Аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"АВАНГАРД" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, був проведений iншим аудитором - 

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аудит-Стандарт" (код за 

ЄДРПОУ 32852960, мiсцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Юркiвська/Фрунзе, 2-6/32 лiтера 

"А"), який 26 квiтня 2019 року висловив думку з застереженням щодо цiєї фiнансової 

звiтностi. 

 

Iнша iнформацiя 

Про узгодженiсть рiчних звiтних даних страховика за 2019 рiк з його фiнансовою звiтнiстю за 

2019 рiк. 

Управлiнський персонал АТ "СК"АВАНГАРД" несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, що 

не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї. Iнша iнформацiя, що є доречною для 

викладення в цьому звiтi, складається з iнформацiї про рiчнi звiтнi данi страховика - АТ 

"СК"АВАНГАРД" за 2019 рiк, якi представляють собою звiтнiсть страховика (iншу, нiж 

фiнансова та консолiдована фiнансова звiтнiсть), складену на пiдставi даних бухгалтерського 

облiку за 2019 рiк i мiстить показники дiяльностi за формою та в обсязi, визначеними 

Порядком складання звiтних даних страховикiв, що затверджений Розпорядженням Державної 

комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 03.02.2004 р. №39 (у редакцiї 

розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг вiд 04.09.2018 р. №1521) (надалi - Порядок №39), у складi: 

- загальних вiдомостей про страховика (за формою додатку 1 Порядку №39); 

- звiту про доходи та витрати страховика (за формою додатку 2 Порядку №39); 

- звiту про страховi платежi та виплати за структурними пiдроздiлами страховика (за формою 

додатку 3 Порядку №39); 

- пояснювальної записки до звiтних даних страховика (за формою додатку 4 Порядку №39); 

Також до рiчних звiтних даних страховика - АТ "СК"АВАНГАРД" за 2019 рiк аудитору 

додана/ний: а) iнформацiя щодо ключових ризикiв та результати проведеного 

стрес-тестування у вiдповiдностi з Формою для надання страховиком iнформацiї щодо 

ключових ризикiв та результатiв проведеного стрес-тестування; б) Звiт про корпоративне 

управлiння страховика; в) Актуарний звiт (за формою додатку 5 Порядку №39); г) рiчна 

фiнансова звiтнiсть АТ "СК"АВАНГАРД" за 2019 рiк у складi Балансу (Звiту про фiнансовий 

стан) на 31 грудня 2019 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 

2019 рiк, Звiту про рух грошових коштiв за 2019 рiк, Звiту про власний капiтал за 2019 рiк, 

Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2019 рiк (станом на 31.12.2019 р.); д) довiдково - 

Декларацiя страховика про операцiї з перестрахування станом на 31.12.2019 р., за формою i в 

порядку складання та подання, затвердженими Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 

13.06.2002 р. №821 "Про затвердження форми декларацiї страховика про операцiї з 

перестрахування", та, вiдповiдно, Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.07.2002 р. 

№582 "Про затвердження Порядку складання та подання декларацiї страховика про операцiї з 

перестрахування". 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим 

аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю 

та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i 

фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша 

iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами 



роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 

зобов'язанi повiдомити про цей факт.  

Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту незалежного аудитора. 

 

Про узгодженiсть звiту про управлiння за 2019 рiк, та рiчної iнформацiї емiтента цiнних 

паперiв за 2019 рiк, який складається вiдповiдно до законодавства, з фiнансовою звiтнiстю за 

2019 рiк. 

Управлiнський персонал АТ "СК"АВАНГАРД" несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, що 

не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї. Iнша iнформацiя, що є доречною для 

викладення в цьому звiтi, складається iз Звiту про управлiння АТ "СК"АВАНГАРД" за 2019 

рiк, який представляє собою документ, що мiстить фiнансову та нефiнансову iнформацiю, яка 

характеризує стан i перспективи розвитку пiдприємства та розкриває основнi ризики i 

невизначеностi його дiяльностi, в обсязi, визначеними Методичними рекомендацiями зi 

складання звiту про управлiння, затвердженими Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

07.12.2018 р. №982, та з Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк, яка представляє 

собою iнформацiю за формою та в обсязi, визначеними Положенням про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв, затвердженим Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 03.12.2013 р. №2826.  

Наша думка щодо фiнансової звiтностi АТ "СК"АВАНГАРД" не поширюється на iншу 

iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої 

iнформацiї. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є 

ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть 

мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час 

аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на 

основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї 

iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.  

АТ "СК"АВАНГАРД" пiдготувало 28.02.2020 р. Звiт про управлiння за 2019 рiк  

У Звiтi про управлiння за 2019 рiк ми не виявили суттєву невiдповiднiсть мiж iншою 

iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю чи знаннями, якi ми отримали пiд час аудиту, та не 

виявили того, чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєвi викривленя, також 

ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту незалежного аудитора. 

АТ "СК"АВАНГАРД" планує пiдготувати i оприлюднити (розкрити) Рiчну iнформацiю 

емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк пiсля дати цього звiту незалежного аудитора. Якщо пiсля 

отримання i ознайомлення з Рiчною iнформацiю емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк, ми 

дiйдемо висновку, що в нiй iснує суттєве викривлення, ми повiдомимо про це додатково тих 

осiб, кого надiлено найвищими повноваженнями, та надамо наш оновлений звiт незалежного 

аудитора. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансовi звiти  

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 

персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 

мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi АТ "СК"АВАНГАРД"  продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, 

розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 

використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 

облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал має намiр або планує лiквiдувати АТ 

"СК"АВАНГАРД" чи припинити дiяльнiсть, або коли у нього вiдсутня будь-яка iнша реальна 

альтернатива, крiм лiквiдацiї або припинення дiяльностi. 



Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування АТ "СК"АВАНГАРД". 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту 

аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, 

проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве 

викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 

помилки, вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано 

очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на 

основi цiєї фiнансової звiтностi.  

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 

ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 

може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю; 

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок 

i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть АТ "СК"АВАНГАРД" 

продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої 

суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити АТ "СК"АВАНГАРД" припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями 

iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу 

її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.  

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та значущi аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.  

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової 

звiтностi поточного перiоду, в тому числi i тi, якi були ключовими питаннями аудиту. Ми 

описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо за вимогами МСА, або 

законодавчим чи регуляторним актом непередбачено чи заборонено публiчне розкриття 



такого питання, в тому числi i ключових питань, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що такi питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки 

такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

 

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ 

 

1. З метою дотримання вимог частини 4 статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової 

звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 р. №2258-VIII, за результатами 

обов'язкового аудиту пiдприємства, що становить суспiльний iнтерес, аудитор наводить 

наступну iнформацiю. 

1.1. Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення 

обов'язкового аудиту. 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Євроаудит" (далi - ТОВ 

"Аудиторська фiрма "Євроаудит" було вiдiбране Наглядовою радою АТ "СК"АВАНГАРД" 

згiдно з повноваженнями, наданими їй Статутом за результатами розгляду конкурсних 

пропозицiй учасникiв конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути 

призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi пiдприємства. 

Вiдбiр здiйснювався вiдповiдно до Положення з проведення вiдкритого кокурсу з вiдбору 

субєкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обовязкового аудиту фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську 

дiяльнiсть", затвердженого рiшенням Наглядової ради АТ "СК"АВАНГАРД"  вiд  03.01.2020 

р.  

1.2. Дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та загальна тривалiсть виконання 

аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, 

та повторних призначень. 

29.01.2020 р. ТОВ "Аудиторська фiрма "Євроаудит" було призначене Наглядовою радою АТ 

"СК"АВАНГАРД" для виконання цього завдання з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi. 

Це завдання є першим роком проведення ТОВ "Аудиторська фiрма "Євроаудит" обов'язкового 

аудиту фiнансової звiтностi АТ "СК"АВАНГАРД" пiсля визнання АТ "СК"АВАНГАРД" у 

якостi пiдприємства, що становить суспiльний iнтерес, згiдно вимог Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. №996-XIV. 

Загальна тривалiсть виконання завдання з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi АТ 

"СК"АВАНГАРД" ТОВ "Аудиторська фiрма "Євроаудит" становить один рiк. 

1.3. Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема 

пов'язаних iз шахрайством. 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Євроаудит" щодо результативностi аудиту в частинi виявлення 

порушень зазначає, що порушення, якi виявленi аудитором, описанi в роздiлi "Основа для 

думки iз застереженням" нашого звiту, наведенi порушення є причиною для модифiкацiї 

думки в звiтi незалежного аудитора.  

Iншi порушення, в тому числi i тi, якi є порушеннями вимог законодавства при здiйсненнi 

дiяльностi на ринку фiнансових послуг, не виявленi.  

Порушень, пов'язаних iз шахрайством, аудитором не iдентифiковано. 

Про будь-якi виявленi порушення ТОВ "Аудиторська фiрма "Євроаудит", на пiдставi вимог 

статтi 36 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 

21.12.2017 р. №2258-VIII, зобов'язане проiнформувати орган, який вiдповiдно до 

законодавства здiйснює нагляд за АТ "СК"АВАНГАРД". 

Крiм цього, ТОВ "Аудиторська фiрма "Євроаудит" зазначає, що протягом 2019 року 

Нацiональною комiсiєю, яка здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових 

послуг було виявлене те, що АТ "СК"АВАНГАРД" станом на 31.12.2018 р. недотримано 

нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу, а саме: сума прийнятних активiв, 

наявних у АТ "СК"АВАНГАРД" (479,4 тис. грн.), є меншою за нормативний обсяг активiв, 



який визначається з метою дотримання нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу 

(9 472,0 тис. грн.), на 8 992,6 тис. грн., що становить 94,3% вiд зазначеного нормативного 

обсягу, чим було порушено вимоги пункту 3 Роздiлу I Положення про обов'язковi критерiї i 

нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi 

активiв та ризиковостi операцiй страховика, затвердженого розпорядженням Нацкомфiнпослуг 

вiд 07.06.2018 р. №850 (далi - Положення №850), в частинi обов'язковостi страховика на 

будь-яку дату дотримуватись нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу, та 

порушено вимоги пункту 1 Роздiлу III Положення №850, вiдповiдно до якого норматив 

платоспроможностi та достатностi капiталу - сума прийнятних активiв, яка на будь-яку дату 

має бути не меншою нормативного обсягу актив. За результатами порушення, Нацiональною 

комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг винесене 

Розпорядження №633 вiд 11.04.2019 р. "Про застосування заходу впливу до АТ 

"СК"АВАНГАРД", згiдно якого АТ "СК"АВАНГАРД" зобов'язане усунути порушення 

законодавства про фiнансовi послуги та повiдомити Нацкомфiнпослуг про усунення 

порушення з наданням пiдтверджуючих документiв у термiн до 07.05.2019 р. АТ 

"СК"АВАНГАРД" повiдомило Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у 

сферi ринкiв фiнансових послуг про усунення порушення законодавства про фiнансовi 

послуги щодо виконання вимог Розпорядження №633 вiд 11.04.2019 р. з наданням вiдповiдних 

пiдтверджуючих документiв 08.05.2019 р. 

1.4. Пiдтвердження того, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для 

аудиторського комiтету. 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Євроаудит" зазначає, що iнформацiя, яка мiститься у цьому звiтi 

незалежного аудитора щодо виконання завдання з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi 

АТ "СК"АВАНГАРД" узгоджується з iнформацiєю, наведеною у Додатковому звiтi для 

Наглядової ради (на яку покладенi функцiї Аудиторського комiтету). 

1.5. Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, i про незалежнiсть 

ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при 

проведеннi аудиту. 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Євроаудит" зазначає про те, що, протягом 2019 року i в 2020 роцi 

(зокрема, за перiод з 01.01.2020 р. до дати цього звiту незалежного аудитора), не надавала АТ 

"СК"АВАНГАРД" послуг, про заборону надання яких зазначено в статтi 6, 27 Закону України 

"Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 р. №2258-VIII. 

Ключовий партнер з аудиту та ТОВ "Аудиторська фiрма "Євроаудит" є незалежними по 

вiдношенню до АТ "СК"АВАНГАРД" згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради 

з Мiжнародних стандартiв етики професiйних бухгалтерiв (Кодекс РМСЕПБ) та етичними 

вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали 

iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕПБ. Пiд час проведення 

аудиту нами не було встановлено жодних додаткових фактiв або питань, якi могли б вплинути 

на нашу незалежнiсть та на якi ми б хотiли звернути Вашу увагу.  

1.6. Iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнiй 

особi або контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з 

обов'язкового аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi. 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Євроаудит" зазначає, що протягом 2019 року i в 2020 роцi (зокрема, 

за перiод з 01.01.2020 р. до дати цього звiту незалежного аудитора), не надавала АТ 

"СК"АВАНГАРД" будь-яких iнших послуг, що не розкритi у його звiтi про управлiння або у 

фiнансовiй звiтностi за 2019 рiк, окрiм послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi за 

2019 рiк. 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Євроаудит" зазначає, що, протягом 2019 року i в 2020 роцi 

(зокрема, за перiод з 01.01.2020 р. до дати цього звiту незалежного аудитора), взагалi не 

надавала будь-яких послуг контрольованим АТ "СК"АВАНГАРД" суб'єктам господарювання.  

1.7. Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень. 



Виконання завдання з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi АТ "СК"АВАНГАРД" 

сплановане i пiдготовлене на рiвнi, необхiдному для одержання впевненостi у вiдсутностi 

iстотних помилок у фiнансовiй звiтностi. В ходi виконання завдання ТОВ "Аудиторська фiрма 

"Євроаудит" керувалося МСА (виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання 

впевненостi (РМСФНВ), видання 2016-2017 рокiв, що затвердженi для обов'язкового 

застосування при виконаннi завдань в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням 

Аудиторської падати України №361 вiд 06.08.2018 р.), вимогами Закону України "Про аудит 

фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 р. №2258-VIII, Закону України 

"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 №996-XIV, Закону 

України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" вiд 

12.07.2001 р. №2664-III, Закону України "Про страхування" вiд 07.03.96 р. №85/96-ВР, Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №3480-IV, Розпорядження 

№362, Положенням №850, вимогами iнших законодавчих та нормативних правових актiв (в 

тому числi i державних органiв нагляду) України. Аудит включав перевiрку шляхом 

тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах АТ 

"СК"АВАНГАРД" за 2019 рiк. Аудит включав також оцiнку застосованих принципiв 

бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, 

а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Метою аудиту є отримання аудитором 

об?рунтованої впевненостi у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та надання аудитору можливостi висловити 

думку стосовно того, чи складенi фiнансовi звiти АТ "СК"АВАНГАРД" за 2019 рiк в усiх 

суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. 

При визначеннi нашої загальної стратегiї аудиту була врахована значущiсть статей фiнансової 

звiтностi, наша оцiнка ризикiв за кожною статтею та загальне покриття операцiй АТ 

"СК"АВАНГАРД" нашими процедурами, а також ризики, пов'язанi з менш суттєвими 

статтями, якi не були включенi до загального об'єму нашого аудиту. Було визначено, який вид 

роботи за кожною статтею необхiдно виконати, щоб мати змогу зробити висновок про те, чи 

отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для об?рунтування нашої думки щодо 

фiнансової звiтностi АТ "СК"АВАНГАРД" в цiлому. У сукупностi об'єм аудиту покриває 

бiльш нiж 70% загальної вартостi активiв i зобов'язань АТ "СК"АВАНГАРД". Цим покриттям 

забезпечено докази, необхiднi для того, щоб висловити думку щодо фiнансової звiтностi АТ 

"СК"АВАНГАРД" в цiлому. 

Об?рунтована впевненiсть - це високий рiвень впевненостi. Вона досягається, якщо аудитор 

одержав прийнятнi аудиторськi докази у достатньому обсязi для зменшення аудиторського 

ризику (тобто ризику того, що аудитор висловить невiдповiдну думку, якщо фiнансова 

звiтнiсть суттєво викривлена) до прийнятно низького рiвня. Проте об?рунтована впевненiсть 

не є абсолютним рiвнем впевненостi, оскiльки iснують властивi обмеження аудиту, якi 

призводять до того, що бiльшiсть аудиторських доказiв, на основi яких аудитор формує 

висновки та на яких ?рунтується аудиторська думка, є швидше переконливими, нiж 

остаточними.  

При виконаннi даного завдання з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi АТ 

"СК"АВАНГАРД" аудитор, серед властивих аудиту обмежень, видiляє такi невiд'ємнi 

обмеження аудиту, якi є наслiдком характеру фiнансової звiтностi АТ "СК"АВАНГАРД", 

складання якої передбачає судження управлiнського персоналу щодо деяких статей фiнансової 

звiтностi пiд час застосування вимог застосовної концептуальної основи фiнансового 

звiтування до фактiв та обставин суб'єкта господарювання. Отже, деякi статтi фiнансової 

звiтностi мають властивий рiвень змiнюваностi, який не можна усунути застосуванням 

додаткових аудиторських процедур.  

Також серед властивих аудиту обмежень, аудитор видiляє такi невiд'ємнi обмеження аудиту, 

якi є наслiдком характеру аудиторських процедур, що виражається в iснуваннi практичних та 

правових обмежень щодо здатностi аудитора отримувати аудиторськi докази. Тобто аудитор, в 



незначнiй мiрi, але все-таки, може припустити, що управлiнський персонал або iншi 

працiвники можуть не надати, навмисно чи ненавмисно, повну iнформацiю, яка є доречною 

для складання фiнансової звiтностi або про яку робив запит аудитор. Вiдповiдно аудитор не 

може бути впевненим абсолютно у повнотi iнформацiї, навiть якщо вiн виконав аудиторськi 

процедури для отримання впевненостi у тому, що вся доречна iнформацiя була отримана. Або 

аудиторськi процедури, використанi для збору аудиторських доказiв, можуть бути 

неефективними для виявлення навмисного викривлення, яке передбачає, наприклад, змову з 

метою фальсифiкацiї документацiї, в результатi чого аудитор може вважати, що аудиторськi 

докази є об?рунтованими, тодi як вони не є об?рунтованими, а аудитор не має професiйної 

пiдготовки експерта у встановленнi справжностi документiв i вiд нього це не очiкується. 

 

2. З метою дотримання вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №3480-IV, аудитор наводить наступну iнформацiю. 

2.1. Про iнформацiю, наведену в Звiтi про корпоративне управлiння за 2019 рiк. 

Згiдно вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 

23.02.2006 р. №3480-IV емiтент (для цiлей цього пункту, емiтент - це АТ "СК"АВАНГАРД") 

зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фiрму), який повинен висловити свою думку 

щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 цiєї частини, а також перевiрити iнформацiю, 

зазначену в пунктах 1-4 цiєї частини. Така iнформацiя включається до складу звiту про 

корпоративне управлiння емiтента. 

Вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, наведених в 

Положеннi про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженому Рiшенням 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 03.12.2013 р. №2826 (далi - 

Положення №2826), а саме вимог пiдпункту 6 пункту 2 глави 4 Роздiлу III цього Положення, 

емiтент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фiрму), який (яка) має висловити свою 

думку щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього 

Положення, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пiдпунктах 1-4 пункту 4 роздiлу VII 

додатка 38 до цього Положення. Така iнформацiя включається до складу звiту про 

корпоративне управлiння емiтента.  

Ми отримали iнформацiю, яка буде зазначена емiтентом в пунктi 4 пiд назвою "Звiт про 

корпоративне управлiння" роздiлу VII пiд назвою "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" 

додатка 38 пiд назвою "Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) за 2019 рiк" до 

Положення №2826. 

Ми перевiрили iнформацiю, яка буде зазначена емiтентом в пiдпунктах 1-4 пункту 4 роздiлу 

VII додатка 38 до Положення №2826, а саме: 

- iнформацiю з посиланням на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується 

емiтент; 

- iнформацiю про можливi вiдхилення емiтентом вiд положень кодексу корпоративного 

управлiння; 

- iнформацiю про загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) емiтента, що вiдбулися в 2019 роцi; 

- iнформацiю про наглядову раду та виконавчий орган емiтента. 

За результатами перевiрки наданої нам iнформацiї, ми не виявили невiдповiдностi iнформацiї, 

яка буде зазначена емiтентом в пiдпунктах 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення 

№2826, наявним у емiтента документам.  

Ми розглянули документи, на пiдставi яких емiтентом буде зазначена iнформацiя в пiдпунктах 

5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення №2826, i висловлюємо нашу думку щодо 

цiєї iнформацiї.  

На нашу думку, iнформацiя, яка буде зазначена емiтентом в пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу 

VII додатка 38 до Положення №2826, вiдображає достовiрно, повно та у всiх суттєвих 

аспектах, на пiдставi розглянутих документiв: 

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 



емiтента; 

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; 

- данi про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних 

зборах емiтента; 

- порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента. Iнформацiя про будь-якi 

винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх 

звiльнення; 

- повноваження посадових осiб емiтента. 

Iнформацiя, про яку йдеться вище, на дату нашого звiту незалежного аудитора ще не наведена 

емiтентом за формою, визначеною в пунктi 4 пiд назвою "Звiт про корпоративне управлiння" 

роздiлу VII пiд назвою "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" додатка 38 пiд назвою "Рiчна 

iнформацiя емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) за 2019 рiк" до Положення №2826, оскiльки 

на дату нашого звiту незалежного аудитора ще не сплинув термiн розкриття Рiчної iнформацiї 

емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) за 2019 рiк. У разi, якщо пiсля розкриття Рiчної 

iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк, щодо iнформацiї, про яку йдеться вище, ми 

дiйдемо висновку, що в нiй iснує суттєве викривлення, ми повiдомимо про це додатково осiб, 

яких надiлено найвищими повноваженнями, та надамо наш оновлений звiт незалежного 

аудитора. 

Про узгодженiсть Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) за 2019 рiк з його 

фiнансовою звiтнiстю за 2019 рiк написано в роздiлi "Iнша iнформацiя" нашого звiту. 

 

3. З метою формування професiйного судження та висловлення думки щодо дотримання 

фiнансовою установою положень законодавчих та нормативних актiв, аудитор, дотримуючись 

положень Розпорядження №362, розглядає наступнi питання. 

 

3.1. Дотримання АТ "СК"АВАНГАРД" вимог законодавства. 

3.1.1. Дотримання вимог законодавства щодо формування (змiни) статутного 

(складеного/пайового) капiталу. 

Станом на 31.12.2019 р. розмiр статутного капiталу АТ "СК"АВАНГАРД" становить 12 000 

000,00 грн. (дванадцять мiльйонiв гривень), про що зазначено в його Статутi. 

Статутний капiтал АТ "СК"АВАНГАРД" сформований в розмiрi 12 000 000,00 грн. 

(дванадцять мiльйонiв гривень ), розподiлений на 12 000 штук простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 1000,0 грн. за одну акцiю. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих 

iменних акцiй у кiлькостi 12 000 штук №283/1/10 видане Державною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку 01.06.2010 р.  

Станом на 31.12.2019 р., за даними ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" та Реєстру 

власникiв iменних цiнних паперiв, зареєстрованi акцiї розподiленi помiж акцiонерами АТ 

"СК"АВАНГАРД" наступним чином: 11 фiзичних осiб володiють загальною кiлькiстю акцiй 

12 000 штук, що становить 100,0 % статутного капiталу АТ "СК"АВАНГАРД". 

Формування статутного капiталу вiдбувалося шляхом випускiв акцiй. Емiсiї акцiй АТ 

"СК"АВАНГАРД" зареєстрованi вiдповiдно до дiючого законодавства України.  

Первiсно статутний капiтал АТ "СК"АВАНГАРД" був сформований в розмiрi 10 000 000,00 

грн. i розподiлений на 10 000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1000,0 грн. 

за одну акцiю. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй у кiлькостi 10 000 

штук №83/1/05 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 11.02.2005 р.  

Загальна кiлькiсть акцiй всiх випускiв дорiвнює 12 000 штук, в тому числi: 

- перша емiсiя простих iменних акцiй у кiлькостi 10 000 штук номiнальною вартiстю 1000,0 

грн. за одну акцiю на загальну суму 10 000 000 (десять мiльйонiв гривень 00 копiйок) гривень. 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй у кiлькостi 10 000 штук №83/1/05 

видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 11.02.2005 р.; 

- друга емiсiя простих iменних акцiй у кiлькостi 12 000 штук номiнальною вартiстю 1000,0 



грн. за одну акцiю на загальну суму 12 000 000 гривень. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску 

простих iменних акцiй у кiлькостi 12 000 штук №233/1/09 видане Державною комiсiєю з 

цiнних паперiв та фондового ринку 07.08.2009 р.; 

- третя емiсiя простих iменних акцiй у кiлькостi 12 000 штук номiнальною вартiстю 1000,0 грн. 

за одну акцiю на загальну суму 12 000 000 гривень. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску 

простих iменних акцiй у кiлькостi 12 000 штук №283/1/10 видане Державною комiсiєю з 

цiнних паперiв та фондового ринку 01.06.2010 р. 

Статутний капiтал АТ "СК"АВАНГАРД" сплачувався грошовими коштами за рахунок внескiв 

акцiонерiв.  

Статутний капiтал АТ "СК"АВАНГАРД" станом на 31.12.2019 р. сплачений в повному обсязi 

у встановленi законодавством термiни та вiдповiдає установчим документам.  

В 2019 роцi збiльшення статутного капiталу не вiдбувалося, додатковi емiсiї не проводились.  

В статтi 30 Закону України "Про страхування" вiд 07.03.96 р. №85/96-ВР зазначається, що 

мiнiмальний розмiр статутного фонду страховика, який займається видами страхування 

iншими, нiж страхування життя, встановлюється у сумi, еквiвалентнiй 1 млн євро. З огляду на 

вище наведене, аудитор констатує, що станом на 31.12.2019 р. розмiр статутного капiталу АТ 

"СК"АВАНГАРД" вiдповiдає вимогам статтi 30 Закону України "Про страхування" вiд 

07.03.96 р. №85/96-ВР. На момент формування перевищував суму, еквiвалентну 1 млн. євро., - 

мiнiмальний розмiр статутного капiлалу страховика, який обумовлений статтею 30 Закону 

України "Про страхування" вiд 07.03.96 р. №85/96-ВР.  

 

3.1.2. Дотримання вимог законодавства щодо обов'язкових критерiїв i нормативiв достатностi 

капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризикованостi 

операцiй, додержання iнших показникiв i вимог, що обмежують ризики за операцiями з 

фiнансовими активами. 

Про перевищення фактичного запасу платоспроможностi страховика над розрахунковим 

нормативним запасом платоспроможностi. Згiдно вимог статтi 30 Закону України "Про 

страхування" вiд 07.03.96 р. №85/96-ВР страховики зобов'язанi дотримуватись певних умов 

забезпечення платоспроможностi, в тому числi забезпечення перевищення фактичного запасу 

платоспроможностi страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможностi.  

Вiдповiдно до обсягiв страхової дiяльностi страховики зобов'язанi пiдтримувати належний 

рiвень фактичного запасу платоспроможностi (нетто-активiв).  

Фактичний запас платоспроможностi (нетто-активи) страховика визначається вирахуванням iз 

вартостi майна (загальної суми активiв) страховика суми нематерiальних активiв i загальної 

суми зобов'язань, у тому числi страхових. Страховi зобов'язання приймаються рiвними 

обсягам страхових резервiв, якi страховик зобов'язаний формувати у порядку, передбаченому 

цим Законом.  

На будь-яку дату фактичний запас платоспроможностi страховика повинен перевищувати 

розрахунковий нормативний запас платоспроможностi.  

Нормативний запас платоспроможностi страховика, який здiйснює види страхування iншi, нiж 

страхування життя, на будь-яку дату дорiвнює бiльшiй з визначених величин, а саме:  

- перша - пiдраховується шляхом множення суми страхових  премiй за попереднi 12 мiсяцiв 

на 0,18 (останнiй мiсяць буде складатися iз кiлькостi днiв на дату розрахунку). При цьому 

сума страхових премiй зменшується на 50 вiдсоткiв страхових премiй, належних 

перестраховикам;  

- друга - пiдраховується шляхом множення суми страхових виплат за попереднi 12 мiсяцiв на 

0,26 (останнiй мiсяць буде складатися iз кiлькостi днiв на дату розрахунку). При цьому сума 

страхових виплат зменшується на 50 вiдсоткiв виплат, що компенсуються перестраховиками 

згiдно з укладеними договорами перестрахування. 

Приймаючи до уваги наведене, за розрахунками аудитора, фактичний запас 

платоспроможностi АТ "СК"АВАНГАРД" станом на 31.12.2019 р. складає 20 628,0 тис. грн.  



Нормативний запас платоспроможностi (далi скорочено - НЗП) на будь-яку дату дорiвнює 

бiльшiй з визначених величин та розрахований нижче (данi в розрахунку наведенi в тис. грн.). 

НЗП = (Сума страхових премiй) 

 

86 392,2 - (Сума премiй, належних перестраховикам *0,5) 

 

13 406,9*05=6 703,4 * 0,18 14 344 

 

НЗП = (Сума страхових виплат) 

 

1 287,2 - (Сума виплат, що компенсуються перестраховиками * 0,5) 

 

7 262*05,5=3 631 * 0,26 333,7 

Отже, розрахунковий нормативний запас платоспроможностi складає 14 344,0 тис. грн. Тобто 

фактичний запас платоспроможностi перевищує нормативний. 

Як зазначалось вище, на будь-яку дату фактичний запас платоспроможностi страховика 

повинен перевищувати розрахунковий нормативний запас платоспроможностi. Величина 

перевищення фактичного запасу платоспроможностi страховика над розрахунковим 

нормативним запасом дорiвнює 6 284,0 тис. грн. (20 628,0 тис. грн. - 14 344,0 тис. грн.). 

Таким чином, на пiдставi здiйснених розрахункiв, аудитор отримав достатнi докази про те, що 

фактичний запас платоспроможностi АТ "СК"АВАНГАРД" за перiод з 01 сiчня 2019 року по 

31 грудня 2019 року на будь-яку дату перевищує розрахунковий нормативний запас 

платоспроможностi, що означає, що АТ "СК"АВАНГАРД" дотримується вимог статтi 30 

Закону України "Про страхування" вiд 07.03.96 р. №85/96-ВР щодо пiдтримання належного 

рiвня фактичного запасу платоспроможностi (нетто-активiв) на будь-яку дату.  

 

Про норматив платоспроможностi та достатностi капiталу. 

Норматив платоспроможностi та достатностi капiталу це сума прийнятих активiв, яка на будь 

яку дату має бути не меншою нормативного обсягу активiв, що визначається як бiльша з таких 

величин: 

З+К= (зобов язання, що розраховуються як сумарна величина роздiлiв II-IV пасиву балансу) 

 

28 250+4 827=33 077 + (Сума , що дорiвнює 30 млн.грн. для страховика, що здiйснює 

види страхування iншi, нiж страхування життя) 

 

30 000*0,6=18 000 = 51 077 

або 

З+НЗП= (зобов язання, що розраховуються як сумарна величина роздiлiв II-IV пасиву 

балансу) 

 

28 250+4 827=33 077 

 + (нормативний запас платоспроможностi, який розраховується  вiдповiдно до 

законодавства) 

 

14 344*0,6=8 606,4 = 41 683,4  

До нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу станом на 31.12.2019 р., окрiм 

прийнятих активiв, що вiдповiдають вимогам Положення про обов'язковi критерiї та 

нормативи достатностi, диверсифiкованостi та якостi активiв страховика, затвердженого 

Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг вiд 07.06.2018 р. №850, iз внесеними змiнами Розпорядженням вiд 

08.08.2019 р. за №1511,  можуть бути включенi: 



- дебiторська непрострочена заборгованiсть за укладеними договорами страхування за 

окремими видами страхування в обсязi не бiльше або в обсязi 40% резерву незароблених 

премiй за вiдповiдними видами страхування-в сумi 6 652,7 тис. грн.; 

- цiннi папери, що емiтуються державою в сумi 15 003,0 тис. грн.; 

- iнвестицiї в економiку України в сумi 2 824,2 тис. грн.; 

- грошовi кошти на топочних рахунках в сумi 2 837,1 тис. грн.; 

- банкiвськi вклади  в сумi 17 885,0 тис. грн.; 

- нерухоме майно, а саме земельнi дiлянки в сумi 3 873,4 тис. грн.; 

- права та вимоги до перестраховикiв в сумi 2 837,1 тис. грн.; 

- готiвка в касi в сумi 0,1 тис. грн. 

Разом сума прийнятих активiв складає 51 254,4 тис. грн., в тому числi активи, якими 

представлено страховi резерви в сумi 36 140,3 тис. грн. 

Рiзниця  фактичною сумою прийнятих активiв для розрахунку нормативу платоспроможностi 

та достатностi капiталу страховика та нормативним запасом прийнятих активiв, станом на 

31.12.2019 р. становить 177,4 тис. грн. (51 254,4 тис. грн.-51 077,0 тис. грн). 

 Норматив платоспроможностi та достатностi капiталу страховика згiдно з вимогами 

Положення про обов'язковi критерiї та нормативи достатностi, диверсифiкованостi та якостi 

активiв страховика, затвердженого Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 07.06.2018 р. №850, iз внесеними 

змiнами Розпорядженням вiд 08.08.2019 р. за №1511, станом на 31.12.2019 р. виконується. 

 

Про норматив якостi активiв. Норматив якостi активiв вiдповiдно з вимогами Положення про 

обов'язковi критерiї та нормативи достатностi, диверсифiкованостi та якостi активiв 

страховика, затвердженого Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 07.06.2018 р. №850, iз внесеними змiнами 

Розпорядженням вiд 08.08.2019 р. за №1511, визначається як сума низькоризикованих активiв, 

яка має бути для страховика, що здiйснює страхування за видами страхування iншими, нiж 

страхування життя, не тiльки за видами добровiльного страхування, а хоча б за одним з видiв 

обов'язкового страхування - разом не менше 40 вiдсоткiв страхових резервiв( за винятком 

резерву заявлених, але не виплачених збиткiв), а саме: 28 249,9 тис. грн.-543,9 тис. грн.*40%= 

11 082,4 тис. грн. 

До низько ризикованих активiв страховика станом на 31.12.2019 р. можна вiднести: 

- цiннi папери, емiтентом яких є держава  в сумi 15 003,0 тис. грн.; 

- кошти, розмiщенi в банках, якi мають кредитний рейтинг не нижче нiж АА за 

нацiональною рейтинговою шкалою , а саме депозити в сумi 15085,0 тис.грн ; 

Фактичний рiвень низькоризикованих активiв на 31.12.2019 р. складає 30 088,0 тис. грн., що 

бiльше вiд нормативного на 19 005,6 тис. грн. (30 088,0 тис. грн. - 11 082,4 тис. грн.). 

Норматив якостi активiв страховика згiдно з вимогами Положення про обов'язковi критерiї та 

нормативи достатностi, диверсифiкованостi та якостi активiв страховика, затвердженого 

Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг вiд 07.06.2018 р. №850, iз внесеними змiнами Розпорядженням вiд 

08.08.2019 р. за №1511, станом на 31.12.2019 р.  виконується. 

 

3.1.3. Дотримання вимог законодавства щодо формування, ведення облiку, достатностi та 

адекватностi сформованих резервiв. 

Формування страхових резервiв АТ "СК"АВАНГАРД" здiйснювалось у вiдповiдностi з 

вимогами статтi 31 Закону України "Про страхування" вiд 07.03.96 р. №85/96-ВР, з вимогами 

Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, 

нiж страхування життя, якi затвердженi Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання 

ринкiв фiнансових послуг України вiд 17.12.2004 р. №3104 (iз змiнами, внесеними згiдно 

Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 



фiнансових послуг України №1638 вiд 18.09.2018 р.). 

Протягом 2019 року АТ "СК"АВАНГАРД" проводило види страхування iншi, нiж страхування 

життя. 

Формування страхових резервiв здiйснювалось на пiдставi облiку договорiв i вимог 

страхувальникiв щодо виплати страхового вiдшкодування за видами страхування. Частки 

перестраховикiв у вiдповiдних видах страхових резервiв за видами страхування визначаються 

одночасно з розрахунком страхових резервiв. 

Величина страхових резервiв та частка перестраховикiв у страхових резервах вiдображались в 

облiку на окремих бухгалтерських рахунках, а в фiнансовiй звiтностi за окремими статтями 

балансу. Протягом 2019 року АТ "СК"АВАНГАРД" формувало (розраховувало та 

нараховувало) в бухгалтерському облiку наступнi види страхових резервiв за видами 

страхування, якi станом на 31.12.2019 р. мали наступну величину: 

- резерв незароблених премiй сформований в розмiрi 25 296,0 тис. грн.; 

- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв сформований в розмiрi 543,9 тис. грн.; 

- iншi резерви, в тому числi у складi: 

резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, сформований в розмiрi 2 410,0 тис. грн.; 

Всього станом на 31.12.2019 р. в АТ "СК"АВАНГАРД" було сформовано страхових резервiв в 

розмiрi 28 249,9 тис. грн.  

Частка перестраховикiв у зазначених страхових резервах станом на 31.12.2019 р.: 

- частка перестраховикiв в резервi незароблених премiй становила 2 922,0 тис. грн.;  

- частка перестраховикiв в резервi заявлених, але не виплачених збиткiв, становила 0 тис. грн.; 

- частка перестраховикiв в iнших резервах дорiвнює 0. 

Всього станом на 31.12.2019 р. в АТ "СК"АВАНГАРД" частка перестраховикiв в страхових 

резервах становила 2 922,0 тис. грн. 

Згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а саме згiдно з вимогами п. 

14, 15 Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 4 "Страховi контракти" АТ 

"СК"АВАНГАРД" станом на 31.12.2019 р. було проведено перевiрку адекватностi своїх 

страхових зобов'язань. Тестування адекватностi страхових зобов'язань станом на 31.12.2019 р. 

було проведено актуарiєм Борцем Владиславом Анатолiєвичем, який має Свiдоцтво №01-032 

вiд 15.05.2018 р. Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг, на право займатися актуарними розрахунками та посвiдчувати їх, строк дiї 

свiдоцтва без обмежень. Висновок перевiрки пiдтверджує, що систематичних недолiкiв та 

невiдповiдностi Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi, прийнятої в АТ 

"СК"АВАНГАРД" методологiї формування резервiв збиткiв, що заявленi та не врегульованi та 

збиткiв, що виникли та не заявленi, не виявлено. Резерв незароблених премiй  сформовано в 

адекватному обсязi.  

Викладене вище дозволяє аудитору зробити висновок про те, що порушень в порядку 

формування складу та методологiї технiчних резервiв не встановлено, формування складу та 

методологiї страхових резервiв АТ "СК"АВАНГАРД" станом на 31.12.2019 р. вiдповiдає 

вимогам законодавчих i нормативних актiв України, вiдповiдає вимогам Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi, а також зробити висновок, з урахуванням висновкiв актуарiя, 

про адекватнiсть та достатнiсть страхових резервiв страховика для майбутнiх страхових 

виплат. 

 

Про розмiщення страхових резервiв з урахуванням безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi, 

диверсифiкованостi згадується в статтi 31 Закону України "Про страхування" вiд 07.03.96 р. 

№85/96-ВР. Обов'язковi критерiї лiквiдностi, прибутковостi та якостi активiв страховика та 

нормативи платоспроможностi та достатностi капiталу, якостi активiв, ризиковостi операцiй 

страховика мiстяться в Положеннi про обов'язковi критерiї та нормативи достатностi, 

диверсифiкованостi та якостi активiв страховика, затвердженому Розпорядженнями 

Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 



вiд 07.06.2018 р. №850, яке набрало чинностi з 30 червня 2018 року iз внесеними змiнами вiд 

08.08.2019 р. за №1511.  

Станом на 31.12.2019 р. технiчнi резерви АТ "СК"АВАНГАРД" представленi наступними 

категорiями активiв на загальну суму 28 249,9 тис. грн., в тому числi:  

- грошовими коштами на поточних рахунках в сумi 2 178,9 тис. грн..(7,7%); норма макс. 

30; 

- банкiвськими вкладами (депозити) в сумi 15 085,0 тис. грн. (53,3%); норма макс. 70 

(1*20);  

- нерухомим майном в сумi 3 873,4 тис. грн. (20%); норма макс. 20 (1*10); 

- цiнними паперами, емiтованими державою в сумi 15 003,0 тис. грн. (53,1%); норма 

макс. 80;  

Станом на 31.12.2019 року сума наявних активiв, що вiдповiдають вимогам Положення про 

обов'язковi критерiї та нормативи достатностi, диверсифiкованостi та якостi активiв 

страховика, затвердженого Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 07.06.2018 р. №850, iз внесеними змiнами 

Розпорядженням вiд 08.08.2019 р. за №1511, становить 36 140,3 тис. грн. 

Представлення страхових резервiв окремими категорiями активiв здiйснено АТ 

"СК"АВАНГАРД" з дотриманням вимог статтi 31 Закону України "Про страхування" вiд 

07.03.96 р. №85/96-ВР. Полiтика щодо страхових резервiв є обережною та характеризується 

дотриманням критерiїв лiквiдностi, прибутковостi та якостi активiв, зазначених в Положеннi 

про обов'язковi критерiї та нормативи достатностi, диверсифiкованостi та якостi активiв 

страховика, затвердженому Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 07.06.2018 р. №850, iз внесеними змiнами 

Розпорядженням вiд 08.08.2019 р. за №1511. Негативного впливу iстотних операцiй з 

активами на дотримання страховиком вимог до  платоспроможностi i розмiщення страхових 

резервiв не виявлено.  

 

3.1.4. Дотримання вимог законодавства щодо встановлених фiнансових нормативiв та 

застосованих заходiв впливу до фiнансової групи, у разi входження суб'єкта господарювання 

до такої. 

АТ "СК"АВАНГАРД" не входить до жодної фiнансової групи, в зв'язку з цим, в звiтi 

незалежного аудитора ми не розкриваємо питання дотримання вимог законодавства щодо 

встановлених фiнансових нормативiв та застосованих заходiв впливу до фiнансової групи, у 

разi входження суб'єкта господарювання до такої. 

 

3.1.5. Дотримання вимог законодавства щодо структури iнвестицiйного портфелю iз 

зазначенням реквiзитiв емiтента (назва, код за ЄДРПОУ), суми, ознаки фiктивностi. 

Iнвестицiйний портфель АТ "СК"АВАНГАРД" являє собою цiлеспрямоване поєднання рiзних 

iнвестицiйних активiв (сукупнiсть об'єктiв як реального та й фiнансового iнвестування) щодо 

здiйснення iнвестицiйної дiяльностi вiдповiдно до iнвестицiйної стратегiї пiдприємства 

завдяки пiдбору найбiльш прийнятних, ефективних та надiйних iнвестицiйних вкладень. 

Iнвестицiйний портфель - це iнструмент, який дозволяє розподiлити економiчнi ризики по 

рiзних активах. Рiзнi активи працюють по-рiзному, тому поєднання рiзних типiв активiв 

балансує створений iнвестицiйний портфель в разi зниження ефективностi будь-якого одного з 

активiв. При формуваннi iнвестицiйного портфеля АТ "СК"АВАНГАРД" комбiнуванням 

iнвестицiйних активiв стає можливим досягнення нової iнвестицiйної якостi, яка забезпечує 

прийнятний рiвень доходу при певному рiвнi ризику. 

Структура iнвестицiйного портфелю АТ "СК"АВАНГАРД" станом на 31.12.2019 р. 

представлена портфелем iнвестицiй у цiннi папери (державнi та недержавнi (корпоративнi)), 

портфелем iнших фiнансових iнвестицiй (банкiвськi депозити тощо), портфелем iнших 

реальних iнвестицiй. 



В портфель iнвестицiй у цiннi папери (державнi та недержавнi (корпоративнi)) включенi: 

- фiнансовi iнвестицiї вартiстю 1 110,0 тис. грн., якi представляли собою акцiї українських 

емiтентiв, в тому числi:  

- акцiї -ПАТ "ЗНВКIФ "ПРАЙВЕТ ЕКВIТI" (ознак фiктивностi не виявлено) на загальну суму 

1 110,0 тис. грн.; 

- цiннi папери, емiтованi державою в сумi 15 003,0 тис. грн., якi представляли собою: 

- облiгацiї внутрiшнiх державних позик України (середньострокова вiдсоткова 

бездокументарна iменна UA4000199491) в сумi 10 000,5 тис. грн. 

- облiгацiї внутрiшнiх державних позик України (середньострокова вiдсоткова 

бездокументарна iменна UA4000204861) в сумi 5002,5 тис. грн.; 

- iнвестицiї в економiку України, якi представленi корпоративними правами українських 

компанiй, у тому числi в: 

- ТОВ "МКВ-КАПIТАЛ" в сумi 1 525,0 тис. грн.; 

- ТОВ "ОЛТIК-СТАФ" в сумi 1 500,0 тис. грн. 

В портфель iнших фiнансових iнвестицiй включенi: 

- грошовi кошти АТ "СК"АВАНГАРД" на поточних рахунках в банкiвських установах в сумi 2 

178,9 тис. грн.; 

- банкiвськi вклади (депозити) АТ "СК"АВАНГАРД" в банкiвських установах в сумi 17 885,0 

тис. грн. 

В портфель iнших реальних iнвестицiй включенi: 

- нерухоме майно АТ "СК"АВАНГАРД"в сумi 3 873,4 тис. грн.; 

- права вимоги до перестраховикiв в сумi 2 922,0 тис. грн.; 

- дебiторська заборгованiсть (непрострочена) в сумi 6 652,7 тис. грн. 

Вище описана структура iнвестицiйного портфелю АТ "СК"АВАНГАРД" станом на 

31.12.2019 р. представлена в таблицi нижче.  

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї та поточнi фiнансовi iнвестицiї (сума рядкiв 040, 045 та 

220), зокрема X X X 19138 

акцiї: X X X 1010 

у тому числi ЗАТ (повна назва емiтента): X X X X 

у тому числi ВАТ (повна назва емiтента): X X X X 

-ПАТ "ЗНВКIФ "ПРАЙВЕТ ЕКВIТI" 37819294 03.05.2019 X 1010 

облiгацiї, у тому числi (повна назва емiтента): X X X 0 

цiннi папери, що емiтуються державою, у тому числi (повна назва емiтента та вид цiнного 

папера): X X X 15003 

Облiгацiя внутрiшнiх державних позик України середньострокова вiдсоткова бездокументарна 

iменна UA4000199491 13480 29.09.2019 12.02.2020 10000,5 

Облiгацiя внутрiшнiх державних позик України середньострокова вiдсоткова бездокументарна 

iменна UA4000204861 13480 17.12.2019 11.02.2021 5002,5 

iнвестицiї в економiку України за напрямами, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України **, у 

тому числi (повна назва отримувача iнвестицiї та коротка характеристика об'єкта 

iнвестування): X X X 3025 

ТОВ "МКВ-КАПIТАЛ" 43291571 19.11.2019 X 1525 

ТОВ "ОЛТIК-СТАФ" 41741884 18.09.2019 X 1500 

Грошовi кошти та їх еквiваленти (сума рядкiв 230 та 240) X X X 20064 

зокрема:на поточних рахунках X X X 2178,9 

Вклади в банках (депозити), у тому числi (назва банкiвської установи): X X X

 17885 

ПАТ "Ощадбанк" 9322277 19.12.2019 18.01.2020 8100 

ПАТ "КРЕДОБАНК" 9807862 03.12.2019 16.01.2020 785 

ПАТ "КБ"ПРИВАТБАНК" 14360570 25.07.2019 24.07.2020 3000 

ПАТ "МЕГАБАНК" 9804119 14.11.2019 15.01.2020 6000 



Представлений iнвестицiйний портфель характеризується як збалансований. 

 

3.1.6. Дотримання вимог законодавства щодо наявностi заборони залучення фiнансових 

активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо наступного повернення. 

Згiдно вимог пункту 2 статтi 5 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг" вiд 12.07.2001 р. №2664-III фiнансовим установам 

заборонено залучати кошти фiзичних осiб (крiм учасникiв такої установи) iз зобов'язанням 

щодо їх повернення, у тому числi шляхом отримання позики, у разi якщо це прямо не 

передбачено законом про дiяльнiсть вiдповiдної фiнансової установи. 

Протягом 2019 року АТ "СК"АВАНГАРД" не здiйснювало господарську дiяльнiсть з надання 

фiнансових послуг у частинi залучення фiнансових активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням 

щодо наступного їх повернення, оскiльки Законом України вiд вiд 07.03.96 р. №85/96-ВР "Про 

страхування" не передбачено такого виду господарської дiяльностi, а також оскiльки за 

вимогами пункту 38 Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання 

фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), що затвердженi 

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016 р. №913, такий вид дiяльностi можуть 

провадити тiльки кредитнi спiлки виключно пiсля отримання вiдповiдної лiцензiї. 

 

3.1.7. Дотримання вимог законодавства щодо допустимостi сумiщення окремих господарських 

операцiй, на провадження яких суб'єкт господарювання отримав лiцензiю. 

Протягом 2019 року предметом безпосередньої дiяльностi АТ "СК"АВАНГАРД" було лише 

страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням 

страхових резервiв та їх управлiнням. АТ "СК"АВАНГАРД" здiйснювало зазначенi види 

дiяльностi у виглядi надання послуг i для iнших страховикiв на пiдставi укладених 

цивiльно-правових угод, та надавало їм iншi послуги, безпосередньо пов'язанi iз зазначеними 

видами дiяльностi, а також проводило операцiї для забезпечення власних господарських 

потреб, що прямо передбачено положеннями статтi 2 Закону України вiд вiд 07.03.96 р. 

№85/96-ВР "Про страхування". 

Отже, на думку аудитора, АТ "СК"АВАНГАРД" протягом 2019 року дотримувалась обмежень 

щодо сумiщення провадження видiв господарської дiяльностi, встановлених пунктом 37 

Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм 

професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), що затвердженi Постановою Кабiнету 

Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016 р. №913, i не сумiщувало страхову дiяльнiсть з iншими 

фiнансовими послугами, крiм випадкiв, коли таке сумiщення дозволено законом. 

Положення про встановлення обмежень на сумiщення дiяльностi фiнансових установ з 

надання певних видiв фiнансових послуг, затверджене Розпорядженням Державної комiсiї з 

регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 08.07.2004 р. №1515, не застосовується до 

АТ "СК"АВАНГАРД" на пiдставi норм пункту 1.3 даного Положення. 

 

3.1.8. Дотримання вимог законодавства щодо надання фiнансових послуг на пiдставi договору 

та внутрiшнiх правил надання фiнансових послуг суб'єктом господарювання.  

Аудитор пiдтверджує, що протягом 2019 року АТ "СК"АВАНГАРД" дотримувалось вимог 

статтi 6 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг" вiд 12.07.2001 р. №2664-III", пункту 24 Лiцензiйних умов провадження господарської 

дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних 

паперiв), що затвердженi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016 р. №913, та 

надавало фiнансовi послуги на пiдставi договорiв, якi вiдповiдають вимогам статтi 6 Закону 

України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" вiд 

12.07.2001 р. №2664-III", вимогам статей 11 i 18 Закону України "Про захист прав споживачiв" 

вiд 12.05.91 р. №1023-XII, вимогам iнших законiв, постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, 

якими були затвердженi вiдповiднi порядки страхування та форми типових договорiв i вимоги 



до їх оформлення, та вiдповiдають положенням внутрiшнiх правил надання фiнансових послуг 

фiнансовою установою. 

Внутрiшнi правила надання фiнансових послуг (правила страхування) в АТ "СК"АВАНГАРД" 

оформленi у виглядi вiдповiдних документiв, затвердженi Головою правлiння та розмiщенi АТ 

"СК"АВАНГАРД" на власному веб-сайтi (веб-сторiнцi) у кiлькостi 12 (дванадцяти) правил 

страхування в залежностi вiд виду страхування. Зокрема, на дату звiту незалежного аудитора, 

згадана iнформацiя про внутрiшнi правила надання фiнансових послуг (правила страхування) 

розмiщена за адресою в мережi iнтернет http://www.avangard-sk.com.ua за видами страхування. 

 

3.1.9. Дотримання вимог законодавства щодо розмiщення iнформацiї на власному веб-сайтi 

(веб-сторiнцi) та забезпечення її актуальностi. 

Аудитор пiдтверджує, що протягом 2019 року АТ "СК"АВАНГАРД" дотримувалось вимог 

статтi 12 та 12-1 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг" вiд 12.07.2001 р. №2664-III", пункту 24 Лiцензiйних умов провадження 

господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку 

цiнних паперiв), що затвердженi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016 р. 

№913, та надавало (забезпечувало) доступ до iнформацiї клiєнтам (споживачам) у 

вiдповiдностi з вимогами та у обсязi, передбаченими статтями 12 та 12-1 Закону України "Про 

фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" вiд 12.07.2001 р. 

№2664-III".  

Так, iнформацiя, визначена частиною першою статтi 12 та частиною четвертою, п'ятою статтi 

12-1 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг" вiд 12.07.2001 р. №2664-III", з забезпеченням її актуальностi на дату звiту 

незалежного аудитора, розмiщена на власному веб-сайтi (веб-сторiнцi) АТ "СК"АВАНГАРД" 

за адресою в мережi iнтернет http://www.avangard-sk.com.ua. 

 

3.1.10. Дотримання вимог законодавства щодо прийняття рiшень у разi конфлiкту iнтересiв. 

Аудитором не iдентифiковано випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв в процесi дiяльностi 

АТ "СК"АВАНГАРД" протягом 2019 року. 

В той же час, на думку аудитора, в АТ "СК"АВАНГАРД" створенi належнi умови щодо 

прийняття вiдповiдних рiшень у разi конфлiкту iнтересiв, якi вiдповiдають положенням статтi 

10 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг" вiд 12.07.2001 р. №2664-III".  

Так, для попередження конфлiкту iнтересiв посадовi особи та iншi працiвники АТ 

"СК"АВАНГАРД" зобов'язанi у своїй роботi запобiгати конфлiкту iнтересiв, який полягає в 

наявностi у особи приватного iнтересу при виконаннi службових повноважень, що може 

вплинути на об'єктивнiсть чи неупередженiсть прийняття нею рiшень, або на вчинення чи 

невчинення дiй пiд час виконання зазначених повноважень, не брати участi в прийняттi 

рiшень, якщо конфлiкт iнтересiв не дає їм змоги належним чином виконувати свої обов'язки. 

Посадовi особи та iншi працiвники АТ "СК"АВАНГАРД" зобов'язанi повiдомляти вищих за 

рангом посадових осiб, вiдповiднi органи АТ "СК"АВАНГАРД" (наприклад, але не виключно, 

безпосереднiх керiвникiв працiвникiв, виконавчий орган та наглядовий орган) про обставини, 

що перешкоджають виконанню ними посадових обов'язкiв, розкривати iнформацiю про наявнi 

або потенцiйнi конфлiкти мiж особистими iнтересами та посадовими для здiйснення їх оцiнки 

з метою запобiгання заподiяння шкоди iнтересам пiдприємства.  

 

3.1.11. Дотримання вимог законодавства щодо вiдповiдностi примiщень, у яких здiйснюється 

суб'єктом господарювання обслуговування клiєнтiв (споживачiв), доступностi для осiб з 

iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення вiдповiдно до державних будiельних 

норм, правил i стандартiв, що документально пiдтверджуються фахiвцем з питань технiчного 

обстеження будiвель та споруд, який має квалiфiкацiйний сертифiкат. 



Вимоги про те, що примiщення, у яких здiйснюється обслуговування клiєнтiв (споживачiв), 

повиннi бути доступними для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення 

вiдповiдно до державних будiвельних норм, правил i стандартiв, що документально 

пiдтверджується фахiвцем з питань технiчного обстеження будiвель та споруд, який має 

квалiфiкацiйний сертифiкат, а iнформацiя про умови доступностi примiщення для осiб з 

iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення розмiщується у мiсцi, доступному для 

вiзуального сприйняття клiєнтом (споживачем), наведена в абзацi другому пункту 28 

Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм 

професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), що затвердженi Постановою Кабiнету 

Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016 р. №913. В той же час в пунктi 2 Постанови Кабiнету 

Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016 р. №913 "Про затвердження Лiцензiйних умов провадження 

господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку 

цiнних паперiв)" зазначено, що строк, протягом якого лiцензiати, якi мають лiцензiї 

Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, 

на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної 

дiяльностi на ринку цiнних паперiв), повиннi привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть з 

вимогами пунктiв 21-99 Лiцензiйних умов i подати до органу лiцензування документи та 

вiдомостi, визначенi частиною третьою статтi 15 Закону України "Про лiцензування видiв 

господарської дiяльностi", становить два мiсяцi з дня опублiкування цiєї постанови (крiм 

абзацу другого пункту 28 Лiцензiйних умов, строк приведення своєї дiяльностi у вiдповiднiсть 

з яким для лiцензiатiв становить 12 мiсяцiв з дня опублiкування цiєї постанови). Також, згiдно 

пункту 11 Перелiку будiвельних робiт, якi не потребують документiв, що дають право на їх 

виконання, та пiсля закiнчення яких об'єкт не пiдлягає прийняттю в експлуатацiю, 

затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.06.2017 р. №406 (надалi - 

Перелiк №406), улаштування засобiв безперешкодного доступу до об'єктiв 

житлово-комунального та громадського призначення осiб з iнвалiднiстю та iнших 

маломобiльних груп населення не потребує документiв, що дають право на їх виконання, та 

пiсля закiнчення яких об'єкт не пiдлягає прийняттю в експлуатацiю.  

За даними аудитора, АТ "СК"АВАНГАРД" впродовж 2019 року здiйснило заходи щодо 

приведення примiщень у вiдповiднiсть до вимог, якi наведенi в абзацi другому пункту 28 

Лiцензiйних умов. Зокрема, за фактичною адресою 01113, Україна, м.Київ, вул..Євгена 

Коновальця, буд.32-б., АТ "СК"АВАНГАРД" встановлений пандус до будiвлi офiсу, який 

призначений для зручностi користування осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп 

населення, що засвiдчено Актом здачi-приймання №52 вiд 04.06.2019 р., укладеного з ФОП 

Семко Д. М. (код за ЄДРПОУ 2939106719) про виготовлення та встановлення пандусу. Щодо 

документального пiдтвердження фахiвцем з питань технiчного обстеження будiвель та споруд 

на вiдповiднiсть державним будiвельним нормам, правилам i стандартам, то, з урахуванням 

норм пункту 11 Перелiку №406, за необхiдностi, такi документи будуть представленi.  

 

3.1.12. Дотримання вимог законодавства щодо внесення суб'єктом господарювання iнформацiї 

про всi свої вiдокремленi пiдроздiли до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, 

фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань та до Державного реєстру фiнансових 

установ.  

Iнформацiя про вiдокремленi пiдроздiли АТ "СК"АВАНГАРД" вiдсутня (в тому числi i на дату 

звiту незалежного аудитора) серед вiдомостей про юридичну особу в Єдиному державному 

реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, оскiльки за 

органiзацiйною структурою АТ "СК"АВАНГАРД" наявнiсть вiдокремлених пiдроздiлiв не 

передбачена.  

Iнформацiя про АТ "СК"АВАНГАРД" мiститься в Державному реєстрi фiнансових установ та 

внесена до згаданого реєстру на пiдставi вимог Положення про державний реєстр фiнансових 

установ, затвердженого Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових 



послуг України вiд 28.08.2003 р. №41, але iнформацiя про вiдокремленi пiдроздiли АТ 

"СК"АВАНГАРД" в Державному реєстрi фiнансових установ вiдсутня, оскiльки за 

органiзацiйною структурою АТ "СК"АВАНГАРД" наявнiсть вiдокремлених пiдроздiлiв не 

передбачена.  

 

3.1.13. Дотримання вимог законодавства щодо внутрiшнього контролю та внутрiшнього 

аудиту. 

Вiдповiдно до вимог статтi 15-1 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг" вiд 12.07.2001 р. №2664-III", Розпорядження 

Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 

вiд 05.06.2014 р. №1772 "Про затвердження Порядку проведення внутрiшнього аудиту 

(контролю) у фiнансових установах", в АТ "СК"АВАНГАРД" створено Службу внутрiшнього 

аудиту (контролю). Порядок дiяльностi, статус, функцiональнi обов'язки та повноваження 

служби внутрiшнього аудиту (контролю) в АТ "СК"АВАНГАРД" викладенi в Положеннi про 

службу внутрiшнього аудиту (контролю) АТ "СК"АВАНГАРД", яке затверджене Рiшенням 

Наглядової Ради вiд №23 вiд 25.11.2016 р.  

Служба внутрiшнього аудиту (контролю) пiдпорядковується Наглядовiй радi АТ 

"СК"АВАНГАРД" та звiтує перед нею. Працiвники Служби внутрiшнього аудиту (контролю) 

не можуть сумiщати свою дiяльнiсть з обов'язками працiвникiв iнших структурних 

пiдроздiлiв. Служба внутрiшнього аудиту (контролю) органiзацiйно не залежить вiд iнших 

пiдроздiлiв i не пiдпорядковується таким пiдроздiлам. Служба внутрiшнього аудиту 

(контролю) здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з рiчним графiком, який погоджується з Головою 

правлiння та затверджується Наглядовою радою АТ "СК"АВАНГАРД". 

АТ "СК"АВАНГАРД" застосовує систему внутрiшнього аудиту (контролю), яка полягає в 

контролi вже виконаних операцiй з метою перевiрки їх на вiдповiднiсть iнструктивним 

матерiалам пiдприємства та нормативним актам дiючого законодавства. Внутрiшнiй аудит 

здiйснює: нагляд за поточною дiяльнiстю АТ "СК"АВАНГАРД", контролює дотримання 

законiв, нормативно-правових актiв органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiння АТ "СК"АВАНГАРД", перевiрку результатiв 

поточної фiнансової дiяльностi, аналiз iнформацiї про дiяльнiсть АТ "СК"АВАНГАРД", 

професiйну вiдповiднiсть та дiяльнiсть працiвникiв. 

 

3.1.14. Дотримання вимог законодавства щодо облiкової та реєструючої системи (програмне 

забезпечення та спецiальне технiчне обладнання), якi передбачають ведення облiку операцiй з 

надання фiнансових послуг споживачам та подання звiтностi до Нацкомфiнпослуг. 

Аудитор пiдтверджує, що АТ "СК"АВАНГАРД" впродовж 2019 року дотримувалось вимог 

пунктiв 26 i 27 Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових 

послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), що затвердженi Постановою 

Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016 р. №913. А саме: в АТ "СК"АВАНГАРД" 

функцiонує облiкова та реєструюча системи (програмне забезпечення та спецiальне технiчне 

обладнання), якi вiдповiдають вимогам, встановленим Нацiональною комiсiєю, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, якi забезпечують ведення облiку 

операцiй з надання фiнансових послуг споживачам (облiк договорiв страхування i вимог 

страхувальникiв) та подання звiтностi до Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг; данi облiкової та реєструючої систем на 

будь-яку дату вiдповiдають даним бухгалтерського облiку; в АТ "СК"АВАНГАРД" 

функцiонує комп'ютерна технiка, яка забезпечує ведення облiку та реєстрацiю операцiй з 

надання фiнансових послуг та виконання вимог щодо подання до Нацiональної комiсiї, що 

здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг iнформацiї, встановленої 

законодавством, та засоби зв'язку (телефон, Iнтернет, електронну пошту). 

 



3.1.15. Дотримання вимог законодавства щодо готiвкових розрахункiв. 

Аудитор зазначає, що АТ "СК"АВАНГАРД" впродовж 2019 року не здiйснювало готiвкових 

розрахункiв та, взагалi, будь-яких операцiй з готiвкою. 

 

3.1.16. Дотримання вимог законодавства щодо зберiгання грошових коштiв i документiв та 

навностi необхiдних засобiв безпеки (зокрема сейфи для зберiгання грошових коштiв, 

охоронну сигналiзацiю та/або вiдповiдну охорону). 

Аудитор пiдтверджує, що АТ "СК"АВАНГАРД" впродовж 2019 року дотримувалось вимог 

пункту 29 Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових 

послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), що затвердженi Постановою 

Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016 р. №913, а саме: в АТ "СК"АВАНГАРД" 

забезпеченi належнi умови зберiгання документiв та є в наявностi необхiднi засоби безпеки 

(зокрема сейфи для зберiгання документiв, охоронна сигналiзацiя та/або вiдповiдна охорона). 

 

3.1.17. Дотримання вимог законодавства щодо розкриття iнформацiї щодо порядку 

формування статутного капiталу (джерела походження коштiв). 

Вимоги про те, що формування або збiльшення статутного (складеного/пайового) капiталу 

фiнансової установи вiдбувається виключно в грошовiй формi, якщо iнше не передбачено 

законом, за рахунок грошових коштiв iз пiдтверджених джерел походження, наведенi в пунктi 

32 Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм 

професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), що затвердженi Постановою Кабiнету 

Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016 р. №913. Окрiм цього, в пунктi 2 згаданих Лiцензiйних умов 

зазначено, що лiцензiат зобов'язаний виконувати вимоги цих Лiцензiйних умов, а здобувач 

лiцензiї - їм вiдповiдати. 

Приймаючи до уваги наведенi вище тези Лiцензiйних умов провадження господарської 

дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних 

паперiв), що затвердженi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016 р. №913, АТ 

"СК"АВАНГАРД" впродовж 2019 року виступає у якостi лiцензiата i зобов'язане виконувати 

вимоги цих Лiцензiйних умов. Це означає, що формування або збiльшення статутного 

(складеного/пайового) капiталу АТ "СК"АВАНГАРД", якщо б така подiя вiдбувалась 

впродовж 2019 року, повинно здiйснюватися виключно в грошовiй формi (якщо iнше не 

передбачено законом) за рахунок грошових коштiв iз пiдтверджених джерел походження.  

В 2019 роцi АТ "СК"АВАНГАРД" не проводило формування або збiльшення статутного 

(складеного/пайового) капiталу, а станом на 31.12.2018 р. i станом на 31.12.2019 р. його 

статутний капiтал сформований.  

Нас було призначено аудитором АТ "СК"АВАНГАРД" в 2020 роцi, тобто пiсля подiй, 

пов'язаних iз збiльшенням та остаточним формуванням статутного капiталу АТ 

"СК"АВАНГАРД", якi в останнє вiдбувалися в 2010 роцi. Це пiдтверджено попереднiми 

звiтами незалежних аудиторiв, в яких зазначається про те, що статутний капiтал АТ 

"СК"АВАНГАРД" станом на 31.12.2018 р. сплачений в повному обсязi у встановленi 

законодавством термiни та вiдповiдає установчим документам, в 2018 роцi збiльшення 

статутного капiталу не вiдбувалося, додатковi емiсiї не проводились.  

В зв'язку з цим, в звiтi незалежного аудитора ми не розкриваємо iнформацiю про джерела 

походження коштiв, якi використовувались для формування або збiльшення статутного 

(складеного/пайового) капiталу АТ "СК"АВАНГАРД", оскiльки в 2019 роцi не iснувало таких 

подiй, а станом на 31.12.2018 р. i станом на 31.12.2019 р. статутний капiтал АТ 

"СК"АВАНГАРД" вже сформований. 

Бiльш детальна iнформацiя про формування статутного капiталу АТ "СК"АВАНГАРД" 

наведена в пп.3.1.1 цього звiту незалежного аудитора. 

 

3.1.18. Дотримання вимог законодавства щодо розкриття джерел походження складових 



частин власного капiталу (капiтал у дооцiнках, внески до додаткового капiталу). 

Iнформацiя про складовi власного капiталу наведена в балансi (звiтi про фiнансовий стан) АТ 

"СК"АВАНГАРД" станом на 31.12.2019 р.  

Станом на 31.12.2019 р. в балансi зазначенi наступнi складовi власного капiталу (окрiм рядка 

1400 "Зареєстрований (пайовий) капiтал" та окрiм рядка 1420 "Нерозподiлений прибуток 

(непокритий збиток)"): 

- у рядку 1410 "Додатковий капiтал" зазначений додатковий капiтал пiдприємства в розмiрi 1,0 

тис. грн. В бухгалтерському облiку iнформацiя про розмiр додаткового капiталу 

вiдображалась на рахунку 42 "Додатковий капiтал" субрахунок 425 "Iнший додатковий 

капiтал"; 

- у рядку 1415 "Резервний капiтал" зазначений резервний капiтал пiдприємства в розмiрi 214,0 

тис. грн. В бухгалтерському облiку iнформацiя про розмiр резервного капiталу вiдображалась 

на рахунку 43 "Резервний капiтал" i представляє собою сформований за попереднi роки в 

згаданiй сумi резервний капiтал пiдприємства, поповнень якого в 2019 роцi не вiдбувалось.  

Нас було призначено аудитором АТ "СК"АВАНГАРД" в 2019 роцi, тобто пiсля подiй, 

пов'язаних iз збiльшенням i формуванням додаткового капiталу та резервного капiталу АТ 

"СК"АВАНГАРД". В попереднiх звiтах незалежних аудиторiв зазначається про те, що 

додатковий капiтал i резервний капiтал АТ "СК"АВАНГАРД" станом на 31.12.2018 р. 

сформованi у розмiрi 1,0 тис. грн. i, вiдповiдно, у розмiрi 214,0 тис. грн.  

В зв'язку з цим, в звiтi незалежного аудитора ми не розкриваємо iнформацiю про джерела 

походження додаткового i резервного капiталу АТ "СК"АВАНГАРД", оскiльки в 2019 роцi не 

iснувало подiй, пов'язаних з додатковим i резервним капiталом, а станом на 31.12.2018 р. i 

станом на 31.12.2019 р. додатковий i резервний капiтал АТ "СК"АВАНГАРД", якi сформованi 

у розмiрi 1,0 тис. грн. i, вiдповiдно, у розмiрi 214,0 тис. грн., змiн не зазнали. 

 

3.1.19. Дотримання вимог законодавства щодо розкриття iнформацiї з урахуванням 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдносно методiв оцiнки справедливої вартостi 

активiв фiнансових компанiй. 

Розкриття iнформацiї з урахуванням Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдносно 

методiв оцiнки справедливої вартостi активiв страховика здiйснюється АТ "СК"АВАНГАРД" 

в облiковiй полiтицi, що затверджена затверджена Наказом "Про введення в дiю облiкову 

полiтику" за №010-АГ вiд 03.01.2019 р. та наведена в Положеннi про облiковi процедури 

(облiкова полiтика) АТ "СК "АВАНГАРД" на 2019 рiк. 

АТ "СК"АВАНГАРД" застосовує облiкову полiтику та ведення бухгалтерського облiку по 

Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi з 01.01.2012 р. АТ "СК"АВАНГАРД" 

припинило надавати фiнансову звiтнiсть згiдно з Нацiональними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку з 2012 року таким чином, що за 2012 рiк було складено фiнансову 

звiтнiсть за Нацiональними П(С)БО, та одночасно на цю ж звiтну дату було складено та 

надано фiнансову звiтнiсть згiдно МСФЗ, як того вимагали норми Порядка подання 

фiнансової звiтностi, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2000 р. 

№419 (в редакцiї чиннiй з 01.01.2012 р.). 

Аудитор пiдтверджує, що АТ "СК"АВАНГАРД" впродовж 2019 року дотримувалось вимог 

пункту 6 статтi 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi" вiд 16.07.99 р. №996-XIV.  

 

3.1.20. Дотримання вимог законодавства щодо обов'язкових критерiїв i нормативiв достатностi 

капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризикованостi 

операцiй (включаючи розкриття iнформацiї про кожний з активiв, щодо 

справедливої/балансової вартостi яких аудитор не змiг отримати достатнi аудиторськi докази 

(не змiг пiдтвердити вартiсть, за якою актив визнаний у балансi страховика) та/або отримав 

достатнi аудиторськi докази i дiйшов висновку про викривлення справедливої/балансової 



вартостi таких активiв).  

Щодо дотримання АТ "СК"АВАНГАРД" вимог законодавства щодо обов'язкових критерiїв i 

нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi 

активiв та ризикованостi операцiй в 2019 роцi, то така iнформацiя наведена в пп.3.1.2 цього 

звiту незалежного аудитора 

Щодо розкриття iнформацiї про кожний з активiв, щодо справедливої/балансової вартостi 

яких аудитор не змiг отримати достатнi аудиторськi докази (не змiг пiдтвердити вартiсть, за 

якою актив визнаний у балансi страховика) та/або отримав достатнi аудиторськi докази i 

дiйшов висновку про викривлення справедливої/балансової вартостi таких активiв) в контекстi 

даного питання ми зазначаємо, що така iнформацiя наведена в роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням" нашого звiту. 

 

3.1.21. Дотримання вимог законодавства щодо полiтики перестрахування, в т.ч. прийняття 

ризикiв у перестрахування лише з тих видiв добровiльного i обов'язкового страхування, на 

здiйснення яких отримана лiцензiя, та укладання договорiв перестрахування iз страховиками 

(перестраховиками) нерезидентами у вiдповiдностi до Порядку та вимог щодо здiйснення 

перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою 

Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.2004 р. №124. 

Протягом 2019 року АТ "СК"АВАНГАРД" здiйснювало операцiї з перестрахування за видами 

страхової дiяльностi у вiдповiдностi з чинними лiцензiями. В АТ "СК"АВАНГАРД" 

регламентоване укладання договорiв перестрахування, якщо страхова сума за окремим 

об'єктом страхування перевищує 10 вiдсоткiв суми сплаченого статутного фонду i 

сформованих вiльних резервiв та страхових резервiв, як того вимагають положення ст.30 

Закону України "Про страхування" вiд 07.03.96 р. №85/96-ВР.  

Облiк операцiй з перестрахування ведеться за договорами перестрахування. Договори 

перестрахування в АТ "СК"АВАНГАРД" реєструються. Розрахунок сум страхових платежiв 

(внескiв, премiй) до перерахування перестраховику здiйснюється у вiдповiдностi з облiком 

власного утримання та узгодженими з цедентом страховими тарифами.  

Договори перестрахування, якi укладенi АТ "СК"АВАНГАРД" iз страховиками 

(перестраховиками) нерезидентами, в тому числi за участю страхових та/або перестрахових 

брокерiв, реєстраються в Нацкомфiнпослуг з дотриманням Порядку реєстрацiї договорiв 

перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) iнформацiї про 

укладенi договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами, 

затвердженого Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у 

сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 15.09.2015 р. №2201 (надалi - Порядок №2201). 

Перестрахування у страховикiв (перестраховикiв) нерезидентiв здiйснювалось АТ 

"СК"АВАНГАРД"з дотриманням Порядку та вимог щодо здiйснення перестрахування у 

страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв 

України вiд 04.02.2004 р. №124. 

Iнформацiю про операцiї з перестрахування АТ "СК"АВАНГАРД" наводило в Декларацiї 

страховика про операцiї з перестрахування (станом на вiдповiднi звiтнi дати), за формою i в 

порядку складання та подання, затвердженими Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 

13.06.2002 р. №821 "Про затвердження форми декларацiї страховика про операцiї з 

перестрахування", та, вiдповiдно, Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.07.2002 р. 

№582 "Про затвердження Порядку складання та подання декларацiї страховика про операцiї з 

перестрахування", та подавала до уповноваженого державного органу у справах нагляду за 

страховою дiяльнiстю в термiни, запровадженi для подання страховиками фiнансової звiтностi 

та iнших звiтних даних. 

Отже, на думку аудитора, полiтика перестрахування в АТ "СК"АВАНГАРД" в 2019 роцi 

вiдповiдає вимогам статтi 12 Закону України вiд вiд 07.03.96 р. №85/96-ВР "Про страхування" 

та вимогам iнших нормативних документiв. 



 

3.1.22. Дотримання вимог законодавства щодо здiйснення обов'язкового страхування 

виключно за умови дотримання визначених законодавством порядкiв i правил проведення 

обов'язкового страхування. 

3.1.22.1. В 2019 роцi АТ "СК"АВАНГАРД" не проводило обов'язкове страхування цивiльної 

вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi 

зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, 

зберiгання чи використання цiєї зброї (далi - страхування вiдповiдальностi власникiв чи 

користувачiв зброї), що регламентоване Порядком i Правилами проведення обов'язкового 

страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому 

законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну 

внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї, якi затвердженi Постановою 

Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002 р. №402 (надалi - Порядок №402). Лiцензiя на 

даний вид страхування у АТ "СК"АВАНГАРД" вiдсутня. 

Отже, про дотримання АТ "СК"АВАНГАРД" в 2019 роцi вимог Порядку №402 не йдеться. 

 

3.1.22.2. В 2019 роцi АТ "СК"АВАНГАРД" проводило обов'язкове страхування 

вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних 

наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв (далi - страхування вiдповiдальностi 

суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв), на що має вiдповiдну лiцензiю (про що 

зазначено вище). Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв 

здiйснюється з метою забезпечення вiдшкодування шкоди, заподiяної життю i здоров'ю 

фiзичних осiб, навколишньому природному середовищу, майну фiзичних та юридичних осiб 

пiд час перевезення небезпечних вантажiв. Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв 

перевезення небезпечних вантажiв вiдбувалося на пiдставi укладених договорiв страхування 

вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв, форма яких вiдповiдає 

Типовому договору обов'язкового страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення 

небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення 

небезпечних вантажiв, що регламентована Порядком i Правилами проведення обов'язкового 

страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 

настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв, якi затвердженi 

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.2002 р. №733 (надалi - Порядок №733). 

Розмiр страхових тарифiв встановлювався у вiдсотках страхової суми та визначався залежно 

вiд класу небезпечного вантажу та виду транспорту, що вiдповiдає формуванню страхового 

тарифу, регламентованому в Порядку №733. 

На думку аудитора, обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення 

небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення 

небезпечних вантажiв, здiйснювалось АТ "СК"АВАНГАРД" в 2019 роцi з дотриманням вимог 

Порядку №733. 

 

3.1.22.3. В 2019 роцi АТ "СК"АВАНГАРД" не проводило обов'язкове страхування 

вiдповiдальностi власникiв собак за шкоду, яка може бути заподiяна третiм особам, здiйснення 

якого регламентоване Порядком i Правилами проведення обов'язкового страхування 

вiдповiдальностi власникiв собак за шкоду, яка може бути заподiяна третiм особам, якi 

затвердженi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.07.2002 р. №944 (надалi - Порядок 

№944). Лiцензiя на даний вид страхування у АТ "СК"АВАНГАРД" вiдсутня.  

Отже, про дотримання АТ "СК"АВАНГАРД" в 2019 роцi вимог Порядку №944 не йдеться. 

 

3.1.22.4. В 2019 роцi АТ "СК"АВАНГАРД" не проводило обов'язкове страхування 

вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних 

вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi та 



навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного деревезення та утилiзацiї 

(видалення) небезпечних вiдходiв, здiйснення якого регламентоване Порядком i Правилами 

проведення обов'язкового страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за 

утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути 

заподiяно здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу пiд час 

транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв, якi затвердженi 

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.08.2002 р. №1219 (надалi - Порядок №1219). 

Лiцензiя на даний вид страхування у АТ "СК"АВАНГАРД" вiдсутня.  

Отже, про дотримання АТ "СК"АВАНГАРД" в 2019 роцi вимог Порядку №1219 не йдеться. 

 

3.1.22.5. В 2019 роцi АТ "СК"АВАНГАРД" не проводило обов'язкове авiацiйне страхування 

цивiльної авiацiї, що зокрема могло включати: 

- обов'язкове страхування вiдповiдальностi повiтряного перевiзника за шкоду, заподiяну 

пасажирам, багажу, вантажу, поштi;  

- обов'язкове страхування вiдповiдальностi експлуатанта цивiльного повiтряного судна 

комерцiйної авiацiї за шкоду, заподiяну третiм особам;  

- обов'язкове страхування членiв екiпажу повiтряного судна та iншого авiацiйного персоналу;  

- обов'язкове страхування цивiльних повiтряних суден;  

та регламентувалося Порядком i Правилами здiйснення обов'язкового авiацiйного страхування 

цивiльної авiацiї, якi затвердженi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.09.2017 р. 

№676 (надалi - Порядок №676). Лiцензiя на даний вид страхування у АТ "СК"АВАНГАРД" 

вiдсутня. 

Отже, про дотримання АТ "СК"АВАНГАРД" в 2019 роцi вимог Порядок №676 не йдеться. 

 

3.1.22.6. В 2019 роцi АТ "СК"АВАНГАРД" проводило обов'язкове страхування цивiльної 

вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яка може бути заподiяна пожежами та 

аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та 

об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного i 

санiтарно-епiдемiологiчного характеру (далi - об'єкти пiдвищеної небезпеки), на що має 

вiдповiдну лiцензiю (про що зазначено вище). Страхування об'єктiв пiдвищеної небезпеки 

здiйснюється з метою забезпечення вiдшкодування шкоди, заподiяної життю, здоров'ю та 

майну третiх осiб, у тому числi довкiллю (природним ресурсам, територiям та об'єктам 

природно-заповiдного фонду), внаслiдок пожеж та/або аварiй на об'єктах пiдвищеної 

небезпеки. Страхування об'єктiв пiдвищеної небезпеки вiдбувалося на пiдставi укладених 

договорiв страхування об'єктiв пiдвищеної небезпеки, форма яких вiдповiдає Типовому 

договору обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за 

шкоду, яка може бути заподiяна пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, 

включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може 

призвести до аварiй екологiчного i санiтарно-епiдемiологiчного характеру, що регламентована 

Порядком i Правилами проведення обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi 

суб'єктiв господарювання за шкоду, яка може бути заподiяна пожежами та аварiями на 

об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, 

господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного i 

санiтарно-епiдемiологiчного характеру, якi затвердженi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв 

України вiд 16.11.2002 р. №1788 (надалi - Порядок №1788). Розмiри максимального 

страхового тарифу визначалися залежно вiд категорiї небезпеки об'єкта пiдвищеної небезпеки 

i вiдповiдали розмiрам, регламентованим в Порядку №1788. 

На думку аудитора, обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яка може бути заподiяна пожежами та аварiями на об'єктах 

пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська 

дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного i санiтарно-епiдемiологiчного 



характеру, здiйснювалось АТ "СК"АВАНГАРД" в 2019 роцi з дотриманням вимог Порядку 

№1788. 

 

3.1.22.7. В 2019 роцi АТ "СК"АВАНГАРД" не проводило обов'язкове страхування тварин на 

випадок загибелi, знищення, вимушеного забою, вiд хвороб, стихiйних лих та нещасних 

випадкiв, здiйснення якого регламентоване Порядком i Правилами проведення обов'язкового 

страхування тварин на випадок загибелi, знищення, вимушеного забою, вiд хвороб, стихiйних 

лих та нещасних випадкiв, якi затвердженi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 

23.04.2003 р. №590 (надалi - Порядок №590). Лiцензiя на даний вид страхування у АТ 

"СК"АВАНГАРД" вiдсутня.  

Отже, про дотримання АТ "СК"АВАНГАРД" в 2019 роцi вимог Порядку №590 не йдеться. 

 

3.1.22.8. В 2019 роцi АТ "СК"АВАНГАРД"  не проводило обов'язкове страхування цивiльної 

вiдповiдальностi за ядерну шкоду, здiйснення якого регламентоване Порядком i Правилами 

проведення обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду, якi 

затвердженi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.06.2003 р. №953 (надалi - Порядок 

№953). Лiцензiя на даний вид страхування у АТ "СК"АВАНГАРД" вiдсутня. 

Отже, про дотримання АТ "СК"АВАНГАРД"  в 2019 роцi вимог Порядку №953 не йдеться. 

 

3.1.22.9. В 2018 роцi АТ "СК"АВАНГАРД" не проводило обов'язкове страхування об'єктiв 

космiчної дiяльностi (космiчна iнфраструктура), якi є власнiстю України, щодо ризикiв, 

пов'язаних з пiдготовкою до запуску космiчної технiки на космодромi, запуском та 

експлуатацiєю її у космiчному просторi, здiйснення якого регламентоване Порядком i 

Правилами обов'язкового страхування об'єктiв космiчної дiяльностi (космiчна 

iнфраструктура), якi є власнiстю України, щодо ризикiв, пов'язаних з пiдготовкою до запуску 

космiчної технiки на космодромi, запуском i експлуатацiєю її у космiчному просторi, якi 

затвердженi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.11.2010 р. №1033 (надалi - 

Порядок №1033). Лiцензiя на даний вид страхування у АТ "СК"АВАНГАРД" вiдсутня.  

Отже, про дотримання АТ "СК"АВАНГАРД" в 2019 роцi вимог Порядку №1033 не йдеться. 

 

3.1.22.10. В 2019 роцi АТ "СК"АВАНГАРД" не проводило обов'язкове страхування 

нерухомого майна (нерухомостi), яке є предметом iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або псування, на що має вiдповiдну лiцензiю (про що зазначено 

вище), здiйснення якого регламентоване Порядком i Правилами обов'язкового страхування 

предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, 

якi затвердженi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.04.2011 р. №358 (надалi - 

Порядок №358). Лiцензiя на даний вид страхування у АТ "СК"АВАНГАРД" вiдсутня. 

Отже, про дотримання АТ "СК"АВАНГАРД" в 2019 роцi вимог Порядку №358 не йдеться. 

 

3.1.22.11. В 2019 роцi АТ "СК"АВАНГАРД" не проводило обов'язкове страхування цивiльної 

вiдповiдальностi iнвестора, в тому числi за шкоду, заподiяну довкiллю та здоров'ю людей, за 

угодою про розподiл продукцiї, якщо iнше не передбачено такою угодою, здiйснення якого 

регламентоване Порядком i Правилами проведення обов'язкового страхування цивiльної 

вiдповiдальностi iнвестора, в тому числi за шкоду, заподiяну довкiллю, здоров'ю людей, за 

угодою про розподiл продукцiї, якщо iнше не передбачено такою угодою, якi затвердженi 

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.11.2013 р. №981 (надалi - Порядок №981). 

Лiцензiя на даний вид страхування у АТ "СК"АВАНГАРД" вiдсутня.  

Отже, про дотримання АТ "СК"АВАНГАРД" в 2019 роцi вимог Порядку №981 не йдеться. 

 

3.1.22.12. В 2019 роцi АТ "СК"АВАНГАРД" не проводило обов'язкове страхування майнових 

ризикiв пiд час промислової розробки родовищ нафти i газу у випадках, передбачених 



Законом України "Про нафту i газ", здiйснення якого регламентоване Порядком i Правилами 

проведення обов'язкового страхування майнових ризикiв пiд час промислової розробки 

родовищ нафти i газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту i газ", якi 

затвердженi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.11.2013 р. №979 (надалi - Порядок 

№979). Лiцензiя на даний вид страхування у АТ "СК"АВАНГАРД" вiдсутня.  

Отже, про дотримання АТ "СК"АВАНГАРД" в 2019 роцi вимог Порядку №979 не йдеться. 

 

3.1.22.13. Здiйснення обов'язкового страхування майнових ризикiв користувача надр пiд час 

дослiдно-промислового i промислового видобування та використання газу (метану) вугiльних 

родовищ, В 2019 роцi АТ "СК"АВАНГАРД" не проводило обов'язкове страхування майнових 

ризикiв користувача надр пiд час дослiдно-промислового i промислового видобування та 

використання газу (метану) вугiльних родовищ, здiйснення якого регламентоване Порядком i 

Правилами проведення обов'язкового страхування майнових ризикiв користувача надр пiд час 

дослiдно-промислового i промислового видобування та використання газу (метану) вугiльних 

родовищ, якi затвердженi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.11.2013 р. №980 

(надалi - Порядок №980). Лiцензiя на даний вид страхування у АТ "СК"АВАНГАРД" вiдсутня.  

Отже, про дотримання АТ "СК"АВАНГАРД" в 2019 роцi вимог Порядку №980 не йдеться. 

 

3.1.22.14. В 2019 роцi АТ "СК"АВАНГАРД" не проводило обов'язкове страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi приватних нотарiусiв пiд час вчинення ними нотарiальних 

дiй та/або iнших дiй, покладених на нотарiусiв вiдповiдно до законiв (далi - страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi приватних нотарiусiв), здiйснення якого регламентоване 

Порядком i Правилами проведення обов'язкового страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi приватного нотарiуса, якi затвердженi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв 

України вiд 19.08.2015 р. №624 (надалi - Порядок №624). Лiцензiя на даний вид страхування у 

АТ "СК"АВАНГАРД" вiдсутня. 

Отже, про дотримання АТ "СК"АВАНГАРД" в 2019 роцi вимог Порядку №624 не йдеться. 

 

3.1.22.15. В 2019 роцi АТ "СК"АВАНГАРД" не проводило обов'язкове страхування 

професiйної вiдповiдальностi призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi та визнаних 

незалежних органiзацiй за шкоду, яку може бути заподiяно третiм особам, здiйснення якого 

регламентоване Порядком i Правилами проведення обов'язкового страхування професiйної 

вiдповiдальностi призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi та визнаних незалежних 

органiзацiй за шкоду, яку може бути заподiяно третiм особам, якi затвердженi Постановою 

Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.10.2017 р. №751 (надалi - Порядок №751). Лiцензiя на 

даний вид страхування у АТ "СК"АВАНГАРД" вiдсутня.  

Отже, про дотримання АТ "СК"АВАНГАРД" в 2019 роцi вимог Порядку №751 не йдеться. 

 

Деякi види обов'язкового страхування, окрiм тих, що перелiченi в статтi 7 Закону України 

"Про страхування" вiд 07.03.96 р. №85/96-ВР, регламентуються нормами iнших законiв 

України. Про дотримання АТ "СК"АВАНГАРД" норм деяких iнших законiв України, а також 

про дотримання порядкiв, правил, положень i умов проведення деяких видiв обов'язкового 

страхування, затверджених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України на виконання iнших 

законiв України, зазначено нижче. 

 

3.1.22.16. В 2019 роцi АТ "СК"АВАНГАРД" проводило обов'язкове особисте страхування 

працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з 

Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних 

пожежних дружин (команд), на що має вiдповiдну лiцензiю (про що зазначено вище). Даний 

вид обов'язкового страхування був обумовлений нормами статтi 30 Закону України "Про 

пожежну безпеку" вiд 17.12.93 р. №3745-XII, який втратив чиннiсть на пiдставi Кодексу 



цивiльного захисту України вiд вiд 02.10.2012 р.№5403-VI. Страхування з даного виду 

вiдбувалося на пiдставi укладених договорiв та з дотриманням Положення про порядок i 

умови обов'язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної 

охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд), яке затверджене Постановою 

Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.04.95 р. №232 (надалi - Положення №232).  

На думку аудитора, обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi 

працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та 

сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд), здiйснювалось 

АТ "СК"АВАНГАРД" в 2019 роцi з дотриманням вимог Положення №232. 

 

3.1.22.17. В 2019 роцi АТ "СК"АВАНГАРД" не проводило обов'язкове особисте страхування 

працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що не фiнансуються з 

Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних 

пожежних дружин (команд), здiйснення якого було обумовлене нормами статтi 30 Закону 

України "Про пожежну безпеку" вiд 17.12.93 р. №3745-XII, який втратив чиннiсть на пiдставi 

Кодексу цивiльного захисту України вiд вiд 02.10.2012 р.№5403-VI, та регламентоване 

Положенням про порядок i умови обов'язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої 

та мiсцевої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд), яке 

затверджене Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.04.95 р. №232 (надалi - 

Положення №232). Лiцензiя на даний вид страхування у АТ "СК"АВАНГАРД" вiдсутня. 

Отже, про дотримання АТ "СК"АВАНГАРД" в 2019 роцi вимог Положення №232 за даним 

видом страхування не йдеться. 

 

3.1.22.18. Здiйснення обов'язкового страхування спортсменiв вищих категорiй регламентоване 

Порядком та Умовами обов'язкового державного страхування спортсменiв вищих категорiй, 

якi затвердженi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.95 р. №378 (надалi - 

Порядок №378). Даний вид обов'язкового страхування був обумовлений нормами статтi 43 

Закону України "Про фiзичну культуру i спорт" вiд 24.12.93 р. №3808-XII.  

В 2019 роцi АТ "СК"АВАНГАРД" не проводило обов'язкове страхування спортсменiв вищих 

категорiй. Лiцензiя на даний вид страхування у АТ "СК"АВАНГАРД" вiдсутня. 

Отже, про дотримання АТ "СК"АВАНГАРД" в 2019 роцi вимог Порядку №378 не йдеться. 

 

3.1.22.19. Здiйснення обов'язкового особистого страхування медичних i фармацевтичних 

працiвникiв (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з 

Державного бюджету України) на випадок iнфiкування вiрусом iмунодефiциту людини при 

виконаннi ними службових обов'язкiв (далi - обов'язкове особисте страхування медичних i 

фармацевтичних працiвникiв), обумовлено нормами статтi 7 Закону України "Про 

страхування" вiд 07.03.96 р. №85/96-ВР та повинно здiйснюватися на пiдставi укладених 

договорiв страхування обов'язкового особистого страхування медичних i фармацевтичних 

працiвникiв з дотриманням Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працiвникiв 

та iнших осiб на випадок iнфiкування вiрусом iмунодефiциту людини пiд час виконання ними 

професiйних обов'язкiв, а також на випадок настання у зв'язку з цим iнвалiдностi або смертi 

вiд захворювань, зумовлених розвитком ВIЛ-iнфекцiї, який затверджений Постановою 

Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.10.98 р. №1642 (надалi - Порядок №1642).  

В 2019 роцi АТ "СК"АВАНГАРД" не проводило обов'язкове особисте страхування медичних i 

фармацевтичних працiвникiв (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що 

фiнансуються з Державного бюджету України) на випадок iнфiкування вiрусом iмунодефiциту 

людини при виконаннi ними службових обов'язкiв. Лiцензiя на даний вид страхування у АТ 

"СК"АВАНГАРД" вiдсутня. 

Отже, про дотримання АТ "СК"АВАНГАРД" в 2019 роцi вимог Порядку №1642 не йдеться. 

 



3.1.22.20. Здiйснення обов'язкового медичного страхування обумовлене нормами статтi 7 

Закону України "Про страхування" вiд 07.03.96 р. №85/96-ВР. В 2019 роцi АТ 

"СК"АВАНГАРД" не проводило обов'язкове медичне страхування. Лiцензiя на даний вид 

страхування у АТ "СК"АВАНГАРД" вiдсутня. 

 

3.1.22.21. В статтi 19 Закону України вiд 10.11.94 р. №232/94-ВР "Про транспорт" зазначено, 

що умови i порядок страхування працiвникiв, якi здiйснюють експлуатацiю транспортних 

засобiв, пасажирiв, багажу i вантажiв на транспортi визначаються чинним законодавством 

України. Так, обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 

обумовлене нормами статтi 7 Закону України "Про страхування" вiд 07.03.96 р. №85/96-ВР, а 

Кабiнетом Мiнiстрiв України затверджена Постанова вiд 14.08.96 р. №959 "Про затвердження 

Положення про обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi" (далi - 

Положення №959). 

В 2019 роцi АТ "СК"АВАНГАРД" не проводило обов'язкове особисте страхування вiд 

нещасних випадкiв на транспортi. Лiцензiя на даний вид страхування у АТ "СК"АВАНГАРД" 

вiдсутня. 

 

3.1.22.22. Вiдносини у сферi обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних засобiв регулюються Цивiльним кодексом України вiд 

16.01.2003 р. №435-IV, Законом України "Про страхування" вiд 07.03.96 р. №85/96-ВР, 

Законом України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв" вiд 01.07.2004 р. №1961-IV та iншими законами України i 

нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до них. 

В 2019 роцi АТ "СК"АВАНГАРД" не проводило обов'язкове страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв). Лiцензiя на даний вид 

страхування у АТ "СК"АВАНГАРД" вiдсутня.  

 

3.1.22.23. В 2019 роцi АТ "СК"АВАНГАРД" не проводило державне обов'язкове страхування 

за видами, про якi зазначено в деяких законах України. Зокрема, АТ "СК"АВАНГАРД" не 

проводило: 

- державне особисте страхування вiйськовослужбовцiв i вiйськовозобов'язаних, призваних на 

збори, що встановлене Законом України "Про соцiальний i правовий захист 

вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (закон викладений у новiй редакцiї), лiцензiя на даний 

вид страхування вiдсутня; 

- державне особисте страхування осiб рядового, начальницького та вiльнонайманого складу 

органiв i пiдроздiлiв ВС, що встановлене Законом України "Про мiлiцiю" та Законом України 

"Про державну податкову службу в Українi" (зазначенi закони втратили чиннiсть), лiцензiя на 

даний вид страхування вiдсутня; 

- державне обов'язкове особисте страхування працiвникiв митних органiв, що встановлене 

Митним кодексом України (кодекс викладений у новiй редакцiї), лiцензiя на даний вид 

страхування вiдсутня; 

- державне обов'язкове особисте страхування працiвникiв прокуратури, що встановлене 

Законом України "Про прокуратуру" (закон втратив чиннiсть), лiцензiя на даний вид 

страхування вiдсутня; 

- державне страхування життя i здоров'я народних депутатiв, що встановлене Законом України 

"Про статус народного депутата України" (закон викладений у новiй редакцiї), лiцензiя на 

даний вид страхування вiдсутня; 

- державне особисте страхування службових осiб державної контрольно-ревiзiйної служби 

України, що встановлене Законом України "Про основнi засади здiйснення державного 

фiнансового контролю в Україн" (закон викладений у новiй редакцiї), лiцензiя на даний вид 

страхування вiдсутня; 



- обов'язкове державне особисте страхування посадових осiб органiв державної податкової 

служби, що встановлене Законом України "Про державну податкову службу в Українi" (закон 

втратив чиннiсть), лiцензiя на даний вид страхування вiдсутня; 

- державне особисте страхування службових осiб службових осiб державних органiв у справах 

захисту прав споживачiв, що встановлене Законом України "Про захист прав споживачiв" 

(закон викладений у новiй редакцiї), лiцензiя на даний вид страхування вiдсутня; 

- державне особисте страхування посадових осiб iнспекцiй державного 

архiтектурно-будiвельного контролю, що встановлене Законом України "Про регулювання 

мiстобудiвної дiяльностi", лiцензiя на даний вид страхування вiдсутня;  

- державне страхування спортсменiв вищих категорiй, що встановлене Законом України "Про 

фiзичну культуру i спорт", лiцензiя на даний вид страхування вiдсутня; 

- державне страхування працiвникiв державної лiсової охорони, що встановлене Лiсовим 

кодексом України (кодекс викладений у новiй редакцiї), лiцензiя на даний вид страхування 

вiдсутня; 

- державне страхування життя i здоров'я суддiв, що встановлене Законом України "Про 

судоустрiй i статус суддiв", лiцензiя на даний вид страхування вiдсутня; 

- державне страхування донорiв кровi та (або) її компонентiв, що встановлене Законом 

України "Про донорство кровi та її компонентiв", лiцензiя на даний вид страхування вiдсутня; 

- державне обов'язкове страхування працiвникiв, якi береть участь у наданнi психiатричної 

допомоги, в тому числi здiйснюють догляд за особами, якi страждають на психiчнi розлади, 

що встановлене Законом України "Про психiатричну допомогу", лiцензiя на даний вид 

страхування вiдсутня; 

- обов'язкове державне страхування державних виконавцiв, що встановлене Законом України 

"Про державну виконавчу службу" (закон втратив чиннiсть), лiцензiя на даний вид 

страхування вiдсутня; 

- державне обов'язкове особисте страхування працiвникiв державної 

санiтарно-епiдемiологiчної служби на випадок калiцтва або професiйного захворювання, 

одержаних пiд час виконання службових обов'язкiв, що встановлене Законом України "Про 

забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" (закон викладений у новiй 

редакцiї), лiцензiя на даний вид страхування вiдсутня. 

 

3.1.23. Дотримання вимог законодавства щодо належного i повного формування та облiку 

резерву заявлених, але не виплачених збиткiв. 

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв в АТ "СК"АВАНГАРД" представляє собою 

оцiнку обсягу зобов'язань страховика для здiйснення страхових виплат (страхового 

вiдшкодування) за заявленими вимогами, включаючи витрати на врегулювання збиткiв, якi не 

врегульовано або врегульовано не в повному обсязi на дату розрахунку та виникли у зв'язку з 

подiями, що мали ознаки страхових випадкiв, якi мали мiсце в розрахунковому або попереднiх 

перiодах, та про факт настання яких страховика повiдомлено вiдповiдно до вимог 

законодавства України та/або умов договору. 

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв формувався i розраховувався АТ 

"СК"АВАНГАРД" у вiдповiдностi з методикою, що наведена в роздiлi IV Методики 

формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, яка 

затверджена Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України вiд 17.12.2004 р. №3104.  

Так, величину резерву заявлених, але не виплачених збиткiв, АТ "СК"АВАНГАРД" визначало 

за кожним видом страхування з урахуванням умов вiдповiдних договорiв на пiдставi 

заявлених вимог, отриманих у будь-якiй формi (письмова заява, факсимiльне повiдомлення 

тощо), залежно вiд сум фактично зазнаних або очiкуваних страхувальниками збиткiв (шкоди) 

у результатi настання подiй, що мали ознаки страхового випадку. Загальна величина резерву 

заявлених, але не виплачених збиткiв, визначалась АТ "СК"АВАНГАРД" як сума резервiв 



заявлених, але не виплачених збиткiв, розрахованих за всiма видами страхування. Розмiр 

резерву заявлених, але не виплачених збиткiв, за видом страхування АТ "СК"АВАНГАРД" 

визначало за кожною неврегульованою або врегульованою не в повному обсязi вимогою. 

Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв в АТ "СК"АВАНГАРД" вiдповiдала 

сумi неврегульованих або врегульованих не в повному обсязi вимог у розрахунковому перiодi, 

зменшенiй на суму врегульованих збиткiв у розрахунковому перiодi та збiльшенiй на суму не 

врегульованих збиткiв на початок розрахункового перiоду за попереднi перiоди та витрат на 

врегулювання збиткiв.  

В облiковiй системi АТ "СК"АВАНГАРД" щоденно вiдображається сума актуального резерву 

заявлених, але не виплачених збиткiв (як за кожним видом страхування, так i загальна сума).  

В бухгалтерському облiку АТ "СК"АВАНГАРД" резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 

облiковувався по бухгалтерському рахунку 49 "Страховi резерви" субрахунку 491 "Технiчнi 

резерви" субсубрахунку 4912 "Резерв заявлених збиткiв" з дотриманням положень Плану 

рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй 

пiдприємств i органiзацiй та Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського 

облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, якi 

затвердженi Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 р. №291. 

На думку аудитора, резерв заявлених, але не виплачених збиткiв формувався АТ 

"СК"АВАНГАРД" в 2019 роцi належно i повно з дотриманням вимог Методики формування 

страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, яка затверджена 

Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 

17.12.2004 р. №3104. 

 

3.1.24. Дотримання вимог законодавства щодо обов'язкового страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. 

В 2019 роцi АТ "СК"АВАНГАРД" не проводило обов'язкове страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. Лiцензiя на даний вид страхування 

у АТ "СК"АВАНГАРД" вiдсутня.  

 

3.1.25. Дотримання вимог законодавства щодо обов'язкового страхування цивiльної 

вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна 

внаслiдок ядерного iнциденту. 

В 2019 роцi АТ "СК"АВАНГАРД" не проводило обов'язкове страхування цивiльної 

вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна 

внаслiдок ядерного iнциденту. Лiцензiя на даний вид страхування у АТ "СК"АВАНГАРД" 

вiдсутня. 

 

IНШI ПИТАННЯ  

 

Iнформацiя про страховика.  

Повне та скорочене найменування. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "АВАНГАРД", скорочено - АТ "СК"АВАНГАРД".  

Код за ЄДРПОУ. 33152560. 

Мiсцезнаходження. 01113, Україна, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд.32-б.   

Дата державної реєстрацiї. За даними Витягу є Єдиного державного реєстру юридичних осiб, 

фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань станом на 31.07.2019 р. за номером 

1005603034, зазначенi дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному 

реєстрi про включення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про юридичну особу - у 

разi, коли державна реєстрацiя юридичної особи була проведена пiсля  набрання чинностi 

Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та 

громадських формувань: 17.11.2004 р.,  1 070 102 0000 003582.  



Основнi види дiяльностi. За даними Витягу є Єдиного державного реєстру юридичних осiб, 

фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань станом на 31.07.2019 р. за номером 

1005603034, зазначений наступний вид дiяльностi: 65.12 - Iншi види страхування, крiм 

страхування життя.  

Фактично, в 2019 роцi, пiдприємство здiйснювало рiзнi види добровiльного та обов'язкового 

страхування, окрiм страхування життя,  що не суперечать законодавству України. Зазначена 

дiяльнiсть вiдповiдає основним видам дiяльностi пiдприємства, вказаним в його установчих 

документах. 

Реєстрацiйний номер присвоєний Держфiнпослуг. АТ "СК"АВАНГАРД" видане Свiдоцтво 

про реєстрацiю фiнансової установи. Розпорядження Держфiнпослуг вiд 27.01.2005 р., 

реєстрацiйний номер 11101445, серiя СТ №384, код фiнансової установи 11. 

Чисельнiсть працiвникiв. Середня облiкова кiлькiсть працiвникiв АТ "СК"АВАНГАРД" 

станом на 31.12.2019 р. складала 22 особи. 

Вiдповiдальнiсть за органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку в 2019 роцi АТ 

"СК"АВАНГАРД" покладено на його керiвництво з зазначенням посад та мiри 

вiдповiдальностi в вiдповiдних документах.  

Голова Правлiння. Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння - Ким Сергiй 

Вiталiйович (Протокол №26 вiд 06.07.2018 р.) з 10.07.2018 р. по 10.05.2019 р. (Протокол №34 

вiд 30.04.2019, наказ № 0042-кд вiд 07.05.2019 р.). 

Голова Правлiння. На пiдставi Протоколу Наглядової ради вiд 30.04.2019 р. №34 Наказом № 

43-кд вiд 08.05.2019 р. на посаду Голови Правлiння призначена Тищенко Альбiна 

Володимирiвна з 10.05.2019 р. Тищенко Альбiна Володимирiвна станом на 31.12.2019 р. є 

Головою Правлiння АТ "СК"АВАНГАРД". 

Головний бухгалтер. Наказом №22-ОС вiд 19.11.2018 р. на посаду головного бухгалтера була 

призначена Iваненко Тетяна Едуардiвна, яка обiймала посаду з 20.11.2018 р. по 21.03.2019 р. 

Заступник голови правлiння - Головний бухгалтер. Наказом №45-кд вiд 10.05.2019 р. 

(Протокол Наглядової ради №34 вiд 30.04.2019 р). на посаду Заступника Голови правлiння - 

головний бухгалтер призначена Слабошпицька Наталя Валерiївна з 10.05.2019 р. 

Слабошпицька Наталя Валерiївна станом на 31.12.2019 р. є заступником голови правлiння - 

головним бухгалтером АТ "СК"АВАНГАРД". 

АТ "СК"АВАНГАРД" здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi 12 (дванадцяти) безстрокових 

лiцензiй (9 у формi добровiльних видiв страхування, 3 у формi обов'язкових видiв 

страхування), якi були виданi Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України, а саме: 

Номери отриманих лiцензiй та дати їх видачi 

Лiцензiя Номер Дата Термiн дiї лiцензiї 

У формi добровiльного страхування: 

Страхування вiд нещасних випадкiв АЕ №284285 20.12.2005 безстроковий 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) АЕ №284290 26.08.2009

 безстроковий 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АЕ №284280 20.12.2005

 безстроковий 

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АЕ №284288 20.12.2005

 безстроковий 

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АЕ №284281 20.12.2005

 безстроковий 

Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) АЕ №284282 20.12.2005

 безстроковий 

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 

14 статтi 6 Закону України "Про страхування") АЕ №284286 20.12.2005 безстроковий 

Страхування фiнансових ризикiв АЕ №284291 20.12.2005 безстроковий 



Страхування медичних витрат АЕ №284289 20.12.2005 безстроковий 

У формi обов'язкового страхування 

Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної 

охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) АЕ №284284 18.12.2007

 безстроковий 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 

заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести 

до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру АЕ №284287 18.12.2007

 безстроковий 

Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 

настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв АЕ №284283 18.12.2007

 безстроковий 

 

Дата внесення змiн до Статуту. Загальними зборами акцiонерiв АТ "СК"АВАНГАРД" вiд 

30.04.2019 р. було прийняте рiшення про внесення змiн до Статуту АТ "СК"АВАНГАРД" та 

про затвердження нової редакцiї Статуту, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства 

України (Протокол №34 вiд 30.04.2019 р. Загальних зборiв акцiонерiв АТ "СК"АВАНГАРД"). 

За даними Витягу є Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв 

та громадських формувань станом на 31.07.2019 р. за номером 1005603034, Комунальним 

пiдприємством "Реєстрацiйне бюро" виконанi реєстрацiйнi дiї - державна реєстрацiя змiн до 

установчих документiв юридичної особи; 15.05.2019 р. №10701050017003582. 

Iнших змiн до АТ "СК"АВАНГАРД" протягом 2019 року аудиторами не виявлено. 

Облiкова полiтика АТ "СК"АВАНГАРД" затверджена Наказом "Про введення в дiю облiкову 

полiтику" за №010-АГ вiд 03.01.2019 р. та наведена в Положеннi про облiковi процедури 

(облiкова полiтика) АТ "СК "АВАНГАРД" на 2019 рiк. Облiкова полiтика АТ "СК 

"АВАНГАРД" розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi пiдприємство 

використовує та застосовує при пiдготовцi i складаннi фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з 

Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

Бухгалтерський облiк в АТ "СК"АВАНГАРД" органiзований та вiвся у вiдповiдностi з 

вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 

16.07.99 р. №996-XIV. Документування операцiй у грошовому вимiрнику проводилось на 

вiдповiдних бухгалтерських рахунках та їх субрахунках з дотриманням положень Плану 

рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй 

пiдприємств i органiзацiй та з дотриманням вимог Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв 

бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i 

органiзацiй, якi затвердженi Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 р. №291. 

Фiнансова звiтнiсть АТ "СК"АВАНГАРД" станом на 31.12.2019 р. пiдготовлена i складена за 

Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

В АТ "СК"АВАНГАРД" станом на 01.12.2019 р. на пiдставi наказу №0069 АГ вiд 29.11.2019 р. 

"Про проведення рiчної iнвентаризацiї" була проведена iнвентаризацiя активiв та зобов'язань, 

як того вимагають норми Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого Постановою 

Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 р. №419, Положення про iнвентаризацiю активiв та 

зобов'язань, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 р. №879. 

 

Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є аудитор 

Заєць Лариса Степанiвна (сертифiкат аудитора №003844, виданий рiшенням АПУ вiд 25.06.99 

р. №79, номер реєстрацiї у Реєстрi 100488). 

 

Аудитор                                                                                             



Заєць Л. С. 

(сертифiкат аудитора №003844, виданий  

рiшенням АПУ вiд 25.06.99 р. №79,  

номер реєстрацiї у Реєстрi 100488)  

 

Вiд iменi ТОВ "Аудиторська фiрма "Євроаудит" звiт незалежного аудитора пiдписав 

Директор  

ТОВ "Аудиторська фiрма "Євроаудит"  

Аудитор                                                                                             

Заєць Л. С. 

(сертифiкат аудитора №003844, виданий  

рiшенням АПУ вiд 25.06.99 р. №79,  

номер реєстрацiї у Реєстрi 100488) 

 

Адреса та iнша iнформацiя про аудиторську фiрму. 

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Аудиторська фiрма "Євроаудит" 

Iдентифiкацiйний код  

юридичної особи 30437318 

Мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування 01032, м. Київ, 

вул. Либiдська, буд. 1А 

Контактний телефон тел./факс: (044) 465-23-56 

Реєстрацiйнi данi Зареєстроване Голосiївською районною у м. Києвi державною 

адмiнiстрацiєю 26 липня 1999 р.  

№ 1 068 120 0000 000279 

Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, 

виданого Аудиторською палатою України (далi - АПУ) Свiдоцтво №2126 про внесення до 

Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi, згiдно рiшення Аудиторської Палати України  вiд 

23.02.2001 року за № 99, чинне до 29.10.2020 р. 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Євроаудит" внесена 

Аудиторською палатою України до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, а 

саме до: 

Роздiлу "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI" - номер реєстрацiї у реєстрi 2126, 

порядковий номер 99 (на дату звiту); 

Роздiлу "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ 

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI" - номер реєстрацiї у реєстрi 2126, 

порядковий номер 40 (на дату звiту); 

Роздiлу "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ 

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПIДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ 

СУСПIЛЬНИЙ IНТЕРЕС" - номер реєстрацiї у реєстрi 2126, порядковий номер 22 (на дату 

звiту). 

 

Дата звiту незалежного аудитора  

 "25 березня 2020 року 

 

Звiт незалежного аудитора складений у чотирьох примiрниках, один з яких лишається у ТОВ 

"Аудиторська фiрма "Євроаудит", а три передаються АТ "СК"АВАНГАРД". 

 

Додатки.  

1. Фiнансова звiтнiсть АТ "СК"АВАНГАРД" за 2019 рiк: 



- Баланс (Звiт про фiнансовий стан)  на 31 грудня 2019 року; 

- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 рiк; 

-  Звiт про рух грошових коштiв за 2019 рiк; 

-  Звiт про власний капiтал за 2018 рiк та за 2019 рiк; 

- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, в т.ч. розкриття, стислий виклад суттєвих облiкових 

полiтик та загальна iнформацiя за 2019 рiк. 

Крiм цього: 

- Звiт про управлiння за 2019 рiк. 

 

2. Звiтнiсть АТ "СК"АВАНГАРД" до Нацкомфiнпослуг за перiод 2019 рiк (крiм фiнансової 

звiтностi) (подано 27.02.2020 р.) включає: 

- Загальнi вiдомостi про страховика (Додаток 1); 

- Звiт про доходи та витрати страховика за 2019 рiк (Додаток 2); 

- Звiт про страховi платежi та виплати за структурними пiдроздiлами страховика за 2019 рiк 

(Додаток 3); 

- Пояснювальна записка до звiтних даних страховика за 2019 рiк (Додаток 4). 

Крiм цього: 

- Iнформацiя щодо ключових ризикiв та результати проведеного стрес-тестування станом на 

31.12.2019 р.; 

- Звiт про корпоративне управлiння за 2019 рiк; 

- Актуарний звiт за 2019 рiк. 

Додатково: 

- Декларацiя страховика про операцiї з перестрахування станом на 31.12.2019 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю 

емiтента (Голови правлiння Товариства Тищенко Альбiни Володимирiвни та Головного 

бухгалтера Слабошпицької Наталi Валерiївни (посадової особи, яка разом з Головою правлiння 

пiдписує фiнансову звiтнiсть Товариства)): 

 наскiльки це нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв 

бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан 

активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт 

керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 

господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, 

з якими Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

 

 



XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

28.03.2019 29.03.2019 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 

пороговому значенню пакета акцій 

30.04.2019 02.05.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

30.04.2019 02.05.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

 


