
Титульний аркуш 

 
28.10.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 6 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 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 або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "АВАНГАРД" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33152560 

4. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-Б, примiщення 4 

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

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

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

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

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

фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку 

iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

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

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

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

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

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

"Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://avangard-sk.com.ua/regulovana-i

nformacija/ 28.10.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

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

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

таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

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

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

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

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

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

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

окремо)  

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



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

об'єкта) житлового будівництва) 

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

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

 До складу промiжної iнформацiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД" (далi - АТ "СК "АВАНГАРД",  Емiтент, 

Товариство) не входить наступна iнформацiя з таких причин: 

 

В роздiлi III "Основнi вiдомостi про емiтента" не зазначенi банкiвськi реквiзити за поточним 

рахунком у iноземнiй валютi, оскiльки Емiтент не має рахунку в iноземнiй валютi.   

 

У роздiлi VI "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" вiдсутнi таблицi 

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

собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - у зв'язку з тим, що Емiтент не займається видами 

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

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

 

У роздiлi VII "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" вiдсутнi таблицi "Iнформацiя про облiгацiї 

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

цiннi папери - у зв'язку з тим, що Емiтент не реєстрував випуски iнших цiнних паперiв, крiм 

випуску простих iменних акцiй. 

 

Також до складу промiжної iнформацiї Емiтента не включено: роздiл IХ "Iнформацiя щодо 

корпоративного секретаря" - станом на звiтну дату в Товариствi вiдсутня посада 

корпоративного секретаря; роздiл Х "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" - у 

звiтному перiодi Емiтентом не вчинялось значних правочинiв та не приймалось рiшень про 

надання згоди на вчинення значних правочинiв; роздiл ХI "Iнформацiя про вчинення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - у звiтному перiодi Емiтентом не 

вчинялось правочинiв iз заiнтересованiстю та не приймалось рiшень про надання згоди на 

вчинення таких правочинiв; в роздiлi ХII вiдсутня таблиця "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; 

роздiл ХIII "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - Емiтент не 

розмiщував боргових цiнних паперiв); "Промiжна (квартальна) фiнансова звiтнiсть поручителя 

(страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним 

суб'єктом забезпечення окремо)" - Емiтент не розмiщував боргових цiнних паперiв; "Звiт про 

стан об'єкта нерухомостi" - Емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй, у т.ч. цiльових 

корпоративних облiгацiй, погашення яких здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будiвництва; "Промiжна (фiнансова) звiтнiсть емiтента, складена за 

положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - Емiтент складає фiнансову звiтнiсть за 



мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

 

Роздiл ХIV "Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi" вiдсутнiй оскiльки огляд 

промiжної фiнансової звiтностi за 3 квартал 2021 року аудитором не проводився (вiдповiдно 

до законодавства обо'вязковим є аудит рiчної фiнансової звiтностi).  

 

Емiтент не здiйснював випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв 

ФОН, тому iнформацiї стосовно цих цiнних паперiв не заповненi. 

 

Примiтка до пункту 10 "Засновники" роздiлу III "Основнi вiдомостi про емiтента": 

Засновниками на дату створення АТ "СК "АВАНГАРД"  є наступнi юридичнi особи: Закрите 

акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АЛЬФА", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНIЯ "АЛЬФА", ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЛЬФА ФОКС". Iнформацiя про мiсцезнаходження 

та iдентифiкацiйнi коди вищезазначених юридичних осiб розкрита в таблицi пункту 10 роздiлу 

III.  Станом на звiтну дату засновники Емiтента не володiють його акцiями. 

 

Примiтка до пункту 11 "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: АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "КРЕДОБАНК", м Київ 

(UA593253650000000265180000179; UA613253650000026519000741967; 

UA343253650000002651101741967; UA353253650000002650001741967; 

UA113253650000026509980741967; UA943253650000000265180000616), АКЦIОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВI "АЛЬФА-БАНК" м Київ (UA963003460000026505015217101), ФIЛIЇ 

ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ПО АТ "ОЩАДАНК" М. КИЇВ 

(UA283226690000026510301442430; UA733226690000026509301442430), АКЦIОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВI "МЕГАБАНК" м.Харкiв (UA383516290000000026519260560, 

UA343516290000000265182602560, UA453516290000000265152603560), АКЦIОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВI "УНIВЕРСАЛ БАНК" (UA763220010000026501420000032, 

UA583220010000026502420000031, UA403220010000026503420000030, 

UA943220010000026500420000033, UA633220010000026040420000032, 

UA093220010000026517420000015). 

 

Примiтка до роздiлу IV "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi": в 

таблицi вiдсутня iнформацiя про номери лiцензiй на провадження господарської дiяльностi з 

надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) в частинi 

проведення: добровiльного страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника); добровiльного страхування 

сiльськогосподарської продукцiї; добровiльного страхування виданих гарантiй (порук) та 

прийнятих гарантiй, добровiльного страхування iнвестицiй; добровiльного страхування 

здоров'я на випадок хвороби; обов'язкового медичного страхування; 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; обов'язкового страхування 

цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути довкiллю або 

здоров'ю людей пiд час зберiгання та застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв; обов'язкового 

особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 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; обов'язкового страхування предмета iпотеки 

вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, оскiльки цi 

лiцензiї отриманi Емiтентом у 2020 роцi в електронному виглядi на пiдставi розпорядження 

Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, 

вiд 09.04.2020 № 656.  

 

При заповненнi  Балансу (Звiту про фiнансовий стан) в iнформацiї про пiдприємство 

програмне забезпечення формує код за КОАТУУ замiсть коду за КАТОТТГ вiдповiдно до 

Кодифiкатору адмiнiстративно-територiальних одиниць та територiй територiальних громад 

та не дає змоги зазначити його повне значення.  АТ "СК "АВАНГАРД"  має код за КАТОТТГ 

- UA80000000000624772. 

 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 17.11.2004 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 12000000 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 18 

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

 65.12 - IНШI ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРIМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ (основний) 

9. Органи управління підприємства 

 Вiдповiдно до п.12.1. Статуту органами управлiння та контролю АТ "СК "АВАНГАРД" є: 

- Загальнi збори акцiонерiв Товариства, якi є вищим органом Товариства;- Наглядова рада 

Товариства, яка є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства,  в 

межах компетенцiї, визначених Законодавством України та Статутом, здiйснює управлiння 

Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу;- Правлiння 

Товариства - виконавчий орган Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю 

Товариства;- Ревiзор -  здiйснює проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства;- Посадова особа, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль) (внутрiшнiй аудитор). 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Закрите акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "АЛЬФА" 

Україна, 01004, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 1 
32492262 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮРИДИЧНА 

КОМПАНIЯ "АЛЬФА" 

Україна, 01011, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ 

ПАНАСА МИРНОГО, будинок 11 
32981202 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЛЬФА 

ФОКС" 

Україна, 01159,  мiсто Київ, ВУЛ. 

ПЕРСПЕКТИВНА, 9/11 
32981254 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 ФIЛIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ 

ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", м.КИЇВ, МФО 322669 

2) IBAN 

 UA433226690000026500300442430 



3) поточний рахунок 

 UA433226690000026500300442430 

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

рахунком в іноземній валюті 

 д/н, МФО д/н 

5) IBAN 

 д/н 

6) поточний рахунок 

 д/н 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

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 

АЕ № 284286 16.01.2014  Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 



перевiзника)] 

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 

АЕ № 284281 16.01.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

 



стихiйних явищ регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 20.12.2005 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

д/н 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 09.04.2020 безстроковий. 

Добровiльне страхування 

сiльськогосподарської продукцiї 

д/н 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 09.04.2020 безстроковий.   

Добровiльне страхування 

виданих гарантiй (порук) та 

прийнятих гарантiй 

д/н 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 09.04.2020 безстроковий.   

Добровiльне страхування 

iнвестицiй 

д/н 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 09.04.2020 безстроковий.   

Добровiльне страхування 

здоров'я на випадок хвороби 

д/н 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 09.04.2020 безстроковий.   

Обов'язкове медичне 

страхування 

д/н 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 09.04.2020 безстроковий.   

Обов'язк.страх.вiдповiд. 

експортера та особи, яка 

вiдпов.за утилiз. (видалення) 

небезп.вiдходiв, щодо 

вiдшкодув.шкоди, яку може 

бути заподiяно здоров`ю 

людини, власностi та 

навколиш.природ.середовищу 

пiд час транскорд.перевез.та 

утилiз.(видален.) небезп. 

д/н 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 09.04.2020 безстроковий.   

 Обов'язкове страхування д/н 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що  



цивiльної вiдповiдальностi 

суб'єктiв господарювання за 

шкоду, яку може бути довкiллю 

або здоров'ю людей пiд час 

зберiгання та застосування 

пестицидiв i агрохiмiкатiв 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 09.04.2020 безстроковий.   

Обов'язкове особисте 

страхування вiд нещасних 

випадкiв на транспортi 

д/н 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 09.04.2020 безстроковий.   

Обов'язк.страхув.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 

д/н 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 09.04.2020 безстроковий.   

Обов'язкове страхування 

предмета iпотеки вiд ризикiв 

випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або 

псування 

д/н 09.04.2020 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: строк дiї 

лiцензiї з 09.04.2020 безстроковий.   

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової ради (акцiонер) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Кобець Олександр Вiкторович 

3. Рік народження 

 1985 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 14 

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

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

начальник вiддiлу продажiв 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 



 Член Наглядової ради (акцiонер) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Тищенко Олександр Сергiйович 

3. Рік народження 

 1996 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 1 

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

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКА 

СТРАХОВА ГРУПА", 30859524, менеджер по страхуванню 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (акцiонер) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Моргунова Галина Костянтинiвна 

3. Рік народження 

 1950 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 38 

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

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

32586973, член Наглядової ради 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Голова Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Тищенко Альбiна Володимирiвна 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

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

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

Директор 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 



 Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ким Сергiй Вiталiйович 

3. Рік народження 

 1958 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 39 

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

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

виконуючий обов'язки Голови Правлiння 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння (головний бухгалтер) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Слабошпицька Наталя Валерiївна 

3. Рік народження 

 1972 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 26 

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

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

головний бухгалтер 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Ревiзор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Моргунов Костянтин Володимирович 

3. Рік народження 

 1982 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 18 

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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МКВ-КАПIТАЛ", 43291571, 

Директор 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 



 Посадова особа, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль) (внутрiшнiй аудитор) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Яковчук Вiталiй Димитрович 

3. Рік народження 

 1977 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 20 

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

 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СК "Київ Ре", 33442139, 

начальник вiддiлу продажiв через посередникiв 

7. Опис 

 Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi зазначеної посади не 

вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (усього) 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 1075 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 40865 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 41940 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 - 40524 тис.грн.; поточна кредиторська 

заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 47 тис.грн.;  

поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 

- 61 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за 

страховою дiяльнiстю - 99 тис.грн.; поточнi забезпечення - 132 

тис.грн.; iншi поточнi зобов'язання - 2 тис.грн.  

 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01.06.2010 283/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000071302 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

1000 12000 12000000 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/prof/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.  

 

 

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у 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 1482250,00 грн., що складає 49% статутного капiталу ТОВ 

"МКВ-КАПIТАЛ". Активи, наданi Емiтентом у якостi внеску, - грошовi кошти. 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 "БРЕНДФУД" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 42695952 

4. Місцезнаходження 

 Україна, 02125, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОСIЛЬСЬКА, будинок 1У 

5. Опис 

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

"БРЕНДФУД" розмiром 1950000,00 грн., що складає 75% статутного капiталу ТОВ 

"БРЕНДФУД". Активи, наданi Емiтентом у якостi внеску, - грошовi кошти. АТ "СК 

"АВАНГАРД" належать права стосовно управлiння ТОВ "БРЕНДФУД" вiдповiдно до Закону 

України "Про товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю". 

 



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

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

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

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

 

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

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

передано іншій особі 

 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

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. 



КОДИ 

Дата 30.09.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД" 
за ЄДРПОУ 33152560 

Територія   за КОАТУУ UA80000000 

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: 18 

Адреса, телефон: 01133 м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-Б, примiщення 4, (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 30.09.2021 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 41 41 

    первісна вартість 1001 246 246 

    накопичена амортизація 1002 ( 205 ) ( 205 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 29 169 29 180 

    первісна вартість 1011 29 309 29 327 

    знос 1012 ( 140 ) ( 147 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 7 109 7 109 

    первісна вартість 1016 7 109 7 109 

    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 1 482 2 932 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 103 103 

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 37 905 39 366 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 118 117 

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 1 232 2 931 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 0 0 

    з бюджетом 1135 4 4 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 6 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 708 183 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 30 664 33 707 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 30 664 33 707 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 3 993 2 913 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 3 993 2 913 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 36 725 39 855 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 74 630 79 221 

 

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 -4 012 -4 012 

Додатковий капітал 1410 21 301 19 150 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 223 239 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8 772 9 904 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 38 284 37 281 



    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 32 929 40 524 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 8 574 12 803 

    резерв незароблених премій 1533 24 355 27 721 

    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 32 929 40 524 

    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 0 0 

    розрахунками з бюджетом 1620 1 009 1 075 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 1 002 163 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 26 47 

    одержаними авансами 1635 131 61 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 2 003 99 

Поточні забезпечення 1660 116 132 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 132 2 

Усього за розділом IІІ 1695 3 417 1 416 

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 74 630 79 221 

Примітки: Промiжна фiнансова звiтнiсть не перевiрялась суб'єктом аудиторської дiяльностi у зв'язку з 

тим, що законодавством України не передбачено обо'вязкового аудиту промiжної фiнансової звiтностi. 

 

Керівник    Тищенко Альбiна Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Слабошпицька Наталя Валерiївна 



КОДИ 

Дата 30.09.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД" 
за ЄДРПОУ 33152560 

 

Звіт про фінансові результати 

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

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 72 015 55 836 

Премії підписані, валова сума 2011 100 602 66 985 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 24 141 ) ( 16 434 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 3 366 -5 363 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 -1 080 -78 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 67 ) ( 37 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 394 ) ( 722 ) 

Валовий: 

    прибуток 
2090 71 554 55 077 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -4 229 -5 774 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -4 229 -5 774 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 92 151 

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 ( 2 070 ) ( 1 953 ) 

Витрати на збут 2150 ( 57 142 ) ( 38 499 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 4 426 ) ( 6 524 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 -4 347 6 524 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 3 779 2 478 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 486 363 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 97 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 4 265 2 744 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -3 117 -2 060 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 1 148 684 

    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 20 573 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 20 573 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 20 573 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1 148 21 257 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 48 27 

Витрати на оплату праці 2505 954 736 

Відрахування на соціальні заходи 2510 198 151 

Амортизація 2515 7 0 

Інші операційні витрати 2520 58 466 46 820 

Разом 2550 59 673 47 734 

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 95,666670 57,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 95,666670 57,000000 

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

Примітки: Промiжна фiнансова звiтнiсть не перевiрялась суб'єктом аудиторської дiяльностi у зв'язку з 

тим, що законодавством України не передбачено обо'вязкового аудиту промiжної фiнансової звiтностi. 

 

Керівник    Тищенко Альбiна Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Слабошпицька Наталя Валерiївна 



КОДИ 

Дата 30.09.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД" 
за ЄДРПОУ 33152560 

 

 

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

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
   

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

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1 086 1 632 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 100 693 70 905 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 0 62 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 66 478 ) ( 33 906 ) 

Праці 3105 ( 801 ) ( 563 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 208 ) ( 156 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3 339 ) ( 4 260 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 3 136 ) ( 4 164 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 203 ) ( 96 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 2 432 ) ( 1 448 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 23 752 ) ( 12 440 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 4 769 19 826 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   

    фінансових інвестицій 3200 1 400 47 562 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 492 399 

    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 ( 1 450 ) ( 69 232 ) 

    необоротних активів 3260 ( 18 ) ( 7 926 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 424 -29 197 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
   

Власного капіталу 3300 0 15 100 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 4 400 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 2 150 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2 150 10 700 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 3 043 1 329 

Залишок коштів на початок року 3405 30 664 20 064 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 33 707 21 393 

Примітки: Промiжна фiнансова звiтнiсть не перевiрялась суб'єктом аудиторської дiяльностi у зв'язку з 

тим, що законодавством України не передбачено обо'вязкового аудиту промiжної фiнансової звiтностi. 

 

Керівник    Тищенко Альбiна Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Слабошпицька Наталя Валерiївна 



КОДИ 

Дата 30.09.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД" 
за ЄДРПОУ 33152560 

 

Звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 12 000 -4 012 21 301 223 8 772 0 0 38 284 

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 -4 012 21 301 223 8 772 0 0 38 284 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 1 148 0 0 1 148 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

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



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 16 -16 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 -2 151 0 0 0 0 -2 151 

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 -2 151 16 1 132 0 0 -1 003 

Залишок на кінець року  4300 12 000 -4 012 19 150 239 9 904 0 0 37 281 

Примітки: Промiжна фiнансова звiтнiсть не перевiрялась суб'єктом аудиторської дiяльностi у зв'язку з тим, що законодавством України не передбачено 

обо'вязкового аудиту промiжної фiнансової звiтностi. 

 

Керівник    Тищенко Альбiна Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Слабошпицька Наталя Валерiївна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi 

 

за 9 мiсяцiв 2021 року 

 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД " 

 

1. 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 18 (вiсiмнадцять) осiб. 

 

Станом на 30. 09.2021 року компанiя не має фiлiй. 

 

Учасниками Товариства є фiзичнi особи - резиденти України та юридична особа резидент 

України. 

 

Страхова компанiя здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi 23 (двадцяти трьох) безстрокових 

лiцензiй (13 у 

 

формi добровiльних видiв страхування, 10 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 

 



Страхування виданих гарантiй (порук) та 

 

прийнятих гарантiй 

 

б/н 09.04.2020 

 

Страхування iнвестицiй б/н 09.04.2020 

 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi 

 

власникiв наземного транспорту (включаючи 

 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 

 

б/н 09.04.2020 

 

Страхування здоров'я на випадок хвороби б/н 09.04.2020 

 

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 

 

Страхування сiльськогосподарської продукцiї б/н 09.04.2020 

 

Медичне страхування б/н 09.04.2020 

 

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на 

 

транспортi 

 

б/н 09.04.2020 

 

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 

 

б/н 09.04.2020 

 

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 

 



б/н 09.04.2020 

 

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв 

 

випадкового знищення, випадкового 

 

пошкодження або псування 

 

б/н 09.04.2020 

 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi 

 

суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може 

 

бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiд 

 

час зберiгання та застосування пестицидiв i 

 

агрохiмiкатiв 

 

б/н 09.04.2020 

 

Товариство є членом Асоцiацiя "Страховий бiзнес". 

 

2. ОСНОВИ I ЗАГАЛЬНI ПРИНЦИПИ ПIДГОТОВКИ ТА СКЛАДАННЯ ПРОМIЖНОЇ 

 

ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI. 

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована 

з метою 

 

достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових 

потокiв Товариства 

 

для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними 

економiчних 

 

рiшень. 

 

Концептуальною основою промiжної фiнансової звiтностi Товариства за 9 мiсяцiв 2021 р., є 

Мiжнароднi 

 

стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського 

облiку (МСБО) 

 

та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 

(РМСБО), 

 

що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 

 

Пiдготовлена Товариством промiжна фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень 



вiдповiдає всiм 

 

вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує 

достовiрне 

 

подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої 

iнформацiї. 

 

При формуваннi промiжної 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. 

 

3. 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 як iз 

 

економiчною та полiтичною кризою в Українi, що триває протягом останнього часу, так iз 

карантинними 

 

заходами (COVID 19) 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. 

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi 

дiяльностi, 

 

вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної 

дiяльностi. 

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому 

випадку, якби 

 

Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово- господарської дiяльностi 

вiдповiдно до 

 

принципiв безперервностi дiяльностi. 

 

Управлiнський персонал, оцiнюючи доречнiсть припущення про безперервнiсть, бере до уваги 

всю наявну 

 

iнформацiю щодо майбутнього - щонайменше на 12 мiсяцiв з кiнця звiтного перiоду. Таким 

чином, у 

 

результатi оцiнювання управлiнський персонал не має iнформацiї про суттєвi невизначеностi, 

пов'язанi з 

 

подiями чи умовами, якi можуть спричинити значний сумнiв щодо здатностi Компанiї 

продовжувати 

 

дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

 

4. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ ТА ЗАСТОСОВАНI ОБЛIКОВI 

 

ОЦIНКИ: 



 

Положення облiкової полiтики застосовуються послiдовно у всiх звiтних перiодах, 

представлених в цiй 

 

фiнансовiй звiтностi. 

 

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної вартостi активiв та справедливої або 

амортизованої 

 

вартостi фiнансових активiв та зобов'язань вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", а 

також 

 

iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 

40 

 

"Iнвестицiйна нерухомiсть". Оцiнка справедливої вартостi здiйснюється з використанням 

методiв оцiнки 

 

фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 "Оцiнки за справедливою вартiстю". Такi методи 

оцiнки 

 

включають використання справедливої вартостi як цiни, яка була б отримана за продаж активу, 

або сплачена 

 

за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Зокрема, 

використання 

 

бiржових котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за 

характером 

 

iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливої 

вартостi. 

 

Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з 

використанням наявної 

 

iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. 

 

Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 

застосованi суб'єктом 

 

господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить облiковi 

полiтики, якi, за 

 

висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та 

достовiрну 

 

iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полiтики не 

слiд 

 

застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 



 

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвником Товариства вiдповiдно до 

вимог 

 

МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних МСФЗ, 

зокрема, 

 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами". 

 

В 2020 роцi Компанiя вперше застосував МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда". МСФЗ (IFRS) 16 був 

випущений в сiчнi 

 

2016 року i замiнює собою МСБО (IAS) 17 "Оренда", Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 

"Визначення наявностi 

 

в угодi ознак оренди", Роз'яснення ПКР (SIC) 15 "Операцiйна оренда - стимули" i Роз'яснення 

ПКР (SIC) 27 

 

"Визначення сутностi операцiй, якi мають юридичну форму оренди". 

 

МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про 

оренду i 

 

вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в 

балансi, 

 

аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСБО (IAS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт 

передбачає 

 

два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю i 

короткострокової 

 

оренди (тобто оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар визнає 

зобов'язання 

 

щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання по орендi), а також актив, який представляє право 

 

користування базовим активом протягом термiну оренди (тобто актив у формi права 

користування). 

 

Орендарi зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд 

витрат по 

 

амортизацiї активу в формi права користування. Орендарi також повиннi переоцiнювати 

зобов'язання по 

 

орендi при настаннi певної подiї (наприклад, змiна термiнiв оренди, змiна майбутнiх орендних 

платежiв в 

 

результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У 

бiльшостi 



 

випадкiв орендар враховує суми переоцiнки зобов'язання по орендi в якостi коригування активу 

в формi 

 

права користування. Компанiя використовує звiльнення, запропонованi в стандартi щодо 

договорiв оренди, 

 

термiн яких закiнчується протягом 12 мiсяцiв з дати першого застосування, а також щодо 

договорiв оренди 

 

базових активiв з низькою вартiстю. 

 

Форма та назви фiнансових звiтiв 

 

Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим 

НП(С)БО 1 

 

"Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та форми примiток, що розробленi вiдповiдно до 

МСФЗ. 

 

Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах 

 

Згiдно з МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, 

визнаних у 

 

прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi 

реалiзацiї", 

 

згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, 

наприклад, витрат 

 

на адмiнiстративну дiяльнiсть. 

 

Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв 

здiйснюється iз 

 

застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи 

надходжень 

 

грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi види грошових 

надходжень та 

 

грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв Товариства. 

 

4.1. Основнi засоби. 

 

До основних засобiв за винятком нерухомостi, вiдносяться матерiальнi активи, первiсна вартiсть 

яких 

 

бiльша за 2500,0 грн., з 01 вересня 2015 року 6000,0 грн., з 01 травня 2020 року 20000,0 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 

 

4.2. 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. 

 

4.3.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. 

4.4.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 

 



4.5. 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 обгрунтовано 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. 

 

4.6.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. 

 

4.7. 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. 

 

4.8 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 заборгованiсть - 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 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. 

 

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. 

 

5.1. 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. 

 

5.2. 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 

 

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" 

 

Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй метод "1/4" 

 

Страхування сiльськогосподарської продукцiї метод "1/4" 

 

Страхування iнвестицiй метод "1/4" 



 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного 

 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 

 

метод "1/4" 

 

Страхування здоров'я на випадок хвороби метод "1/4" 

 

Медичне страхування метод "1/4" 

 

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi метод "1/4" 

 

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 

 

метод "1/4" 

 

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 

 

метод "1/4" 

 

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового 

 

знищення, випадкового пошкодження або псування 

 

метод "1/4" 

 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю 

 

або здоров'ю людей пiд час зберiгання та застосування 

 

пестицидiв i агрохiмiкатiв 

 



метод "1/4" 

 

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 

 

не формується 

 

дiяльнiсть на яких може призве 

 

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 

 

Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй не формується 

 

Страхування сiльськогосподарської продукцiї не формується 

 

Страхування iнвестицiй не формується 

 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного 

 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 

 

не формується 

 

Страхування здоров'я на випадок хвороби не формується 

 

Медичне страхування не формується 

 

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi не формується 

 

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 

 

не формується 

 

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 

 

не формується 

 

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового 

 

знищення, випадкового пошкодження або псування 

 



не формується 

 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю 

 

або здоров'ю людей пiд час зберiгання та застосування 

 

пестицидiв i агрохiмiкатiв 

 

не формується 

 

Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй не формується 

 

Страхування сiльськогосподарської продукцiї не формується 

 

Страхування iнвестицiй не формується 

 

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. 

 

5.3.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. 

 

5.4.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. 

 

5.5.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. 

 

5.6.Зобов`язання за виплатами працiвникам 

 

Товариство не здiйснює iнших виплат працiвникам, нiж виплати iз заробiтної плати. Iнших 

зобов'язань немає. 

 

5.7. 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 30 вересня 2021 року -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. 

 

5.8. 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 обгрунтовує 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 грунтувалася, 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". 

 

5.9. 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. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ 

 

тис. грн. 

 

на 31 грудня 2020 р на 30 вересня 2020 р 

 

* На поточних рахунка у нацiональнiй валютi 7659 9202 

 

* На депозитних рахунках у нацiональнiй валютi 23005 24505 

 

Всього: 30664 33707 

 

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 9 мiсяцiв 2021 року використано прямий метод. 

Товариство не має залишкiв коштiв 

 

та їх еквiвалентiв, що утримуються ним та є недоступними для використання. 

 

Основними джерелами надходження грошових коштiв за 9 мiсяцiв 2021 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), витрати, пов'язанi з урегулюванням страхових випадкiв, придбання 

фiнансових активiв. 

 

Депозитнi рахунки в банках 

 

тис. грн. 

 

на 31 грудня 2020 на 31 грудня 2019 

 

Депозити в гривнях, у т.ч., 23005 24505 



 

не простроченi i не знецiненi, рейтинг uaA- та вище 23005 24505 

 

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. 

 

7. ОСНОВНI ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ 

 

тис.грн. 

 

Показник 

 

Земель 

 

нi 

 

дiлянки 

 

Машин 

 

и та 

 

обладн 

 

ання 

 

Iнструменти, 

 



прилади, 

 

iнвентар 

 

(меблi) 

 

НМА Iнвестицiйн 

 

а 

 

нерухомiст 

 

ь 

 

Разом 

 

Первiсна вартiсть на 01.01.2021 р. 29166 50 93 246 7109 36664 

 

Надходження за 9 мiсяцiв 2021 р 18 18 

 

Переоцiнка вартостi 

 

Вибуття 0 0 

 

Первiсна вартiсть на 9 мiсяцiв 2021 р 29166 68 93 246 7109 36682 

 

Накопичений знос на 9 мiсяцiв 2021 р 56 91 205 352 

 

Чиста балансова вартiсть знос на 9 мiсяцiв 

 

2021 р. 

 

29166 

 

12 2 

 

41 

 

7109 36330 

 

8. ФIНАНСОВI АКТИВИ 

 

Iншi фiнансовi iнвестицiї 

 

Цiннi папери 

 

Станом на 31.09.2021 р. за даними облiку та звiтностi Товариства довгостроковi фiнансовi 

iнвестицiї складають -2932 тис. 

 

грн. 

 



Станом на 31.09.2021 р. за даними облiку та звiтностi Товариства поточнi фiнансовi iнвестицiї 

вiдсутнi 

 

У складi Довгострокових фiнансових iнвестицiй вiдображено: 

 

- участь Товариства в статутному капiталi iнших пiдприємств за собiвартiстю придбання у 

розмiрi 2932 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 30.09.2021р. складає - 2931 тис.грнi 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 2913 тис. грн. 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 183 тис. грн. 

 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть на 30.09.2021 р складає 183 тис.грн. представлена: 

 

- дебiторською заборгованiстю ТОВ "Покровитель страхової турботи" - 103 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.. 

 

Враховуючи той факт, що поточна дебiторська заборгованiсть буде погашена до листопада 2021 

року, а 

 

строк розмiщення коштiв на депозитному рахунку є короткостроковий (до 9 мiсяцiв), 

очiкуваний кредитний 

 

збиток Товариством визнаний при оцiнцi цього фiнансового активу становить "0". 

 

9. ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

 

Станом на 30.09.2021. Товариство оцiнює вiдстроченi податковi активи 0,7 тис. грн. 

 

10. СТРАХОВI ТА IНШI ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

 

Страховi та iншi фiнансовi зобов'язання складаються з наступних компонентiв 

 

тис.грн. 

 

30 вересня 2021р 

 

Зобов'язання з податкiв та зборiв 1075 

 



Зобов'язання за розрахунками з перестраховиками 90 

 

Зобов'язання за розрахунками зi страхувальниками за 

 

страховими виплатами 9 

 

Зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 61 

 

Зобов'язання за розрахунками з оплати працi, строк 

 

сплати якої не настав 47 

 

Поточнi зобов'язання (резерв вiдпусток) 132 

 

Iншi поточнi зобов'язання 2 

 

Всього страхових та iнших фiнансових 

 

зобов'язань 1416 

 

11. СТРАХОВI РЕЗЕРВИ ТА ЧАСТКИ ПЕРЕСТРАХОВИКIВ У СТРАХОВИХ РЕЗЕРВАХ 

 

тис.грн. 

 

30 вересня 2021 

 

Загальнi суми 

 

Резерв незароблених премiй 27721 

 

Резерв на покриття збиткiв 12803 

 

Всього страхових резервiв, загальна сума 40524 

 

Частка перестраховика 

 

Резерв незароблених премiй 2913 

 

Резерв на покриття збиткiв 

 

Всього частка перестраховика у страхових резервах 2913 

 

Чистi суми 

 

Резерв незароблених премiй 24808 

 

Резерв на покриття збиткiв 12803 

 

Всього страхових резервiв, чиста сума 37611 

 

Перевiрка адекватностi зобов'язань проводиться згiдно до параграфiв 15-19 Мiжнародного 



Стандарту Фiнансової Звiтностi 4 

 

(Страховi контракти). 

 

12. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 

 

Статутний капiтал 

 

Зареєстрований, випущений i. повнiстю сплачений статутний капiтал Приватного акцiонерного 

товариства 

 

"СК "Авангард" складає 12 000 тис.грн.(за курсом НБУ на звiтну дату 387,3 тис. євро та 

складається з 

 

120000 простих акцiй з номiнальною вартiстю 1000,00 грн. за акцiю.  Розподiлений наступним 

чином: 

 

Назва / П.I.Б. власника цiнних 

 

паперiв 

 

Загальна кiлькiсть ЦП Загальна 

 

номiнальна 

 

вартiсть ЦП 

 

Вiдс.у СК 

 

Бенiцька Валентина Iванiвна 1 140 1 140 000,00 9,50 

 

2801913383 

 

Країна: УКРАЇНА 

 

ТОВ "АВТ-Бьютi" 43245111 

 

Країна: УКРАЇНА 

 

4561 3421000,00 38,01 

 

Чепурда Павло Iванович 

 

3024203915 

 

Країна: УКРАЇНА 

 

1 140 1 140 000,00 9,50 

 

Моргунова Галина 

 



Костянтинiвна 1859412747 

 

Країна: УКРАЇНА 

 

1 140 1 140 000,00 9,50 

 

Слабошпицька Наталя 

 

Валерiївна 2647413684 

 

Країна: УКРАЇНА 

 

598 598 000,00 4,98 

 

Толстенко Оксана Юрiївна 

 

2623402789 

 

Країна: УКРАЇНА 

 

1 140 1 140 000,00 9,50 

 

Кобець Олександр Вiкторович 

 

3118512913 

 

Країна: УКРАЇНА 

 

1 140 1 140 000,00 9,50 

 

Тищенко Олександр 

 

Сергiйович 3513514099 

 

Країна: УКРАЇНА 

 

1 141 1 141 000,00 9,51 

 

12000 12000000 100 

 

Кiнцевий бенiфiцiарний власник товариства Тищенко Альбiна Володимирiвна 

 

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 30.09.2021 року 239 тис. грн 

 

Iнший додатковий капiтал у розмiрi 19150 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 30.09.2021 року складає - 9904 тис. грн. 

 

Чистий прибуток за 9 мiсяцiв 2021 рiк складає 1148 тис. грн. 

 

13. ДОХОДИ 

 

Структура доходiв отриманих за 9 мiсяцiв 2021р. наступна: 

 

тис.грн. 

 

Показник 9 мiсяцiв 2021 рiк 

 

Заробленi страховi премiї 72015 

 

Iншi операцiйнi доходи в. т.ч. 451 

 

Частки страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi 

 

перестраховиками 

 

24 

 

Суми, що отримуються в результатi реалiзацiї переданого 

 

страхувальником або iншою особою права вимоги до 

 

особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки 

 

64 

 

Iншi операцiйнi доходи 363 

 

Доходи iншi в т.ч. 486 

 

Фiнансовi (вiд депозитiв) 486 



 

Всього доходiв 72952 

 

14. ВИТРАТИ 

 

Структура витрат за 9 мiсяцiв 2021р. наступна: 

 

тис.грн. 

 

Показник 9 мiсяцiв 2021 рiк 

 

Страховi виплати та вiдшкодування 394 

 

Вiдрахування у технiчнi резерви, iншi, нiж РНП 4589 

 

Аквiзицiйнi витрати (агентськi винагороди) 56885 

 

Витрати, пов'язанi з урегулюванням страхових випадкiв 48 

 

Iншi витрати, що належать до собiвартостi послуг 44 

 

Адмiнiстративнi витрати 2069 

 

Iншi витрати на збут 231 

 

Iншi операцiйнi витрати 4427 

 

Витрати з податку на прибуток 3117 

 

Всього витрат 71804 

 

15. 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 

 

9 мiсяцiв 2021 

 

рiк 

 

Податок на прибуток за ставкою 3% 2847 

 

Податок на прибуток за ставками 18% 270 

 

Вiдстроченi податковi активи 0 

 

Витрати з податку на прибуток 3117 

 

16. 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. 

 

Перелiк повязаних осiб- Статус 

 

Тищенко Олександр Сергiйович- Акцiонер, член Наглядової Ради 

 

Кобець Олександр Вiкторович- Голова Наглядової Ради, акцiонер 

 

Бенiцька Валентина Iванiвна- Акцiонер 

 

Слабошпицька Наталя Валерiївна- Акцiонер, член Правлiння 

 

Толстенко Оксана Юрiївна- Акцiонер 

 

Чепурда Павло Iванович- Акцiонер 

 

Моргунова Галина Костянтинiвна- Акцiонер, член Наглядової Ради 

 

Тищенко Альбiна Володимирiвна- Акцiонер, Голова Правлiння 

 

ТОВ "АВТ-Бьютi" -Акцiонер 

 

Операцiї з пов'язаними сторонами на 30 вересня 2021р. 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 60 тис. грн. ; 

 

- з акцiонеромТОВ "АВТ-Бьютi" був укладений договiр-доручення №174К за яким виплачена 

 

комiсiйна винагорода у сумi 26 тис. грн. 

 

- Кобцю О.В. як Головi Наглядової ради Товариством виплачувалася, сума - 85 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-113 тис. грн. 

 

Слабошпицькiй Наталi Валерiївнi-94 тис. грн. 

 

Киму Сергiй Вiталiйовичу -68 тис. грн 

 

Розмiр винагороди ключового управлiнському персоналу за 9 мiсяцiв 2021р. в виглядi 

нарахованої 

 

заробiтної плати складає 275 тис. грн.. 

 

Тищенко Альбiнi Володимирiвнi було сплачено страхове вiдшкодування у розмiрi 39 тис.грн. 

 

Розрахунки з повязаними особами були проведенi вчасно i в повному обсязi. 

 

Станом на 30.09.2021р. заборгованiсть з пов'язаними особами вiдсутня 

 

17. 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". 

 

18. 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". 

 

Не вiдбувалось нiяких подiй пiсля звiтної дати, якi могли б вплинути на фiнансову звiтнiсть за 9 

мiсяцiв 2021 

 

рiк. Також не вiдбувалося нiяких подiй, якi могли б вимагати коригування фiнансової звiтностi 

за за 9 

 

мiсяцiв 2021 року. 

 

Голова Правлiння А.В. Тищенко 

 

Головний бухгалтер Н.В. Слабошпицька 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
Важливих подiй, якi вiдбулися впродовж звiтного перiоду, та якi могли б вплинути на промiжну 

фiнансову звiтнiсть АТ "СК "АВАНГАРД", не вiдбулось. 

 

ОПИС ОСНОВНИХ РИЗИКIВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ:   

 

Товариство на постiйнiй основi вiдслiдковує та здiйснює управлiння суттєвими та iншими 

ризиками та невизначеностями, джерелами яких є як зовнiшнє, так i внутрiшнє середовище, з 

урахуванням можливих майбутнiх сценарiїв та подiй, що можуть мати негативний вплив на 

дiяльнiсть Товариства. 

 

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

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

протягом звiтного перiоду, 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.  

 

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. 

 

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

Кабiнетом Мiнiстрiв України карантин в зв'язку з пандемiєю коронавiрусу COVID-19,  

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. 

 

Щодо опису невизначеностей, то на дiяльнiсть АТ "СК "АВАНГАРД" може мати вплив 

прийняття законiв та пiдзаконних нормативно-правових актiв, якi змiнюють умови здiйснення 

дiяльностi АТ "СК "АВАНГАРД". 

 

 

 

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують промiжну 

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, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв 

бухгалтерського облiку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан активiв, 

пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, промiжний звiт керiвництва мiстить 

достовiрну та об'єктивну iнформацiю про важливi подiї, що вiдбулись упродовж звiтного  

перiоду, та їх вплив на промiжну фiнансову звiтнiсть, а також опис основних ризикiв та 

невизначеностей. 

 

 

 


