Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття
в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

Керч Iрина Борисiвна

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

28.04.2015
Дата

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Авангард"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

1.3. Код за ЄДРПОУ

33152560

1.4. Місцезнаходження

01011 м. Київ Печерський р-н м.Київ вул. Панаса Мирного, 2/44,оф.22

1.5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 502-22-70 (044) 502-22-70

1.6. Електронна поштова адреса

avangard@comreg.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Річна інформація опублікована у

№76 Бюлетень цiннi папери України

номер та найменування офіційного друкованого видання

3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет

http://avangard.comreg.com.ua

28.04.2015
Дата
28.04.2015
Дата
28.04.2015
Дата

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартівбухгалтерського обліку (у разі
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки: До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не
приймав участi у створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав
посади корпоративного секретаря.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами
рейтингових агенцiй.
"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця
форма не заповнюється.
"Iнформацiя про дивiденди" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
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"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - для приватних акцiонерних
товариств ця форма не завповнюється.
"Опис бiзнесу" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - для приватних акцiонерних
товариств ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не
реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних
паперiв емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних
акцiй не вiдбувалося.
"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку"
- за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй,
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не
приймав участi у створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав
посади корпоративного секретаря.
"Текст аудиторського висновку (звiту)" - приватнi акцiонернi товариства цю форму не подають.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних
цiнних паперiв.
"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань
за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав
iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у
складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент
не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав
iпотечних цiнних паперiв.
"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних
цiнних паперiв.
"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi
складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не
випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до
складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних
цiнних паперiв.
"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних
цiнних паперiв.
"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв
ФОН.
"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав
сертифiкатiв ФОН.
"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв
ФОН.
"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Авангард"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 № 300863
3. Дата проведення державної реєстрації
17.11.2004
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн.)
12000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв ) статутного капіталу, що
0.000
передано дод статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб.)
9
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
10. Органи управління підприємства д/н
11. Банки, що обслуговують емітента :
1) Найменування банку (філії,
ПАТ "УКРСОЦБАНК" м.Київ
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті
2) МФО банку

300023

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

д/н

3) Поточний рахунок

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

26507000000481

д/н
д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

1

2

3

4

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ АE № 282281

16.01.2014

Національна комісія що здійснює регулювання у сфері ринків . .
фінансових послуг України

Опис

Інформація стосовно прогнозу емітента щодо подовження терміну дії виданої ліцензії відсутня оскільки ліцензія видана на безстроковий термін.

Опис

Інформація стосовно прогнозу емітента щодо подовження терміну дії виданої ліцензії відсутня оскільки ліцензія видана на безстроковий термін.

Опис

Інформація стосовно прогнозу емітента щодо подовження терміну дії виданої ліцензії відсутня оскільки ліцензія видана на безстроковий термін.

Опис

Інформація стосовно прогнозу емітента щодо подовження терміну дії виданої ліцензії відсутня оскільки ліцензія видана на безстроковий термін.

Опис

Інформація стосовно прогнозу емітента щодо подовження терміну дії виданої ліцензії відсутня оскільки ліцензія видана на безстроковий термін.

Опис

Інформація стосовно прогнозу емітента щодо подовження терміну дії виданої ліцензії відсутня оскільки ліцензія видана на безстроковий термін.

Опис

Інформація стосовно прогнозу емітента щодо подовження терміну дії виданої ліцензії відсутня оскільки ліцензія видана на безстроковий термін.

Опис

Інформація стосовно прогнозу емітента щодо подовження терміну дії виданої ліцензії відсутня оскільки ліцензія видана на безстроковий термін.

Опис

Інформація стосовно прогнозу емітента щодо подовження терміну дії виданої ліцензії відсутня оскільки ліцензія видана на безстроковий термін.

Страхування майна (крім
залізничного,наземного,повітряного, водного транспорту
(морського внутрішнього та інших видів водного
транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)

АE № 282282

Вантажів та багажу(вантажобагажу)

АE № 282288

16.01.2014

16.01.2014

Страхування відповідальності перед третіми особами крім
АE № 282288
цивільноївідповідальності власників наземного транспорту,
відповідальностіласниківповітряноготранспорту,відповідальн
ості власників водного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника)

16.01.2014

Страхування від нещасних випадків

16.01.2014

Страхування медичних витрат

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Страхування наземного транспорту (крім залізничного)
Страхування фінансових ризиків

АE № 282285
АE № 282289
АE № 282290
АE № 282280
АE № 282291

16.01.2014
16.01.2014
16.01.2014
16.01.2014

Дата
закінчення дії
ліцензії
(дозволу)

Національна комісія що здійснює регулювання у сфері ринків . .
фінансових послуг України

Національна комісія що здійснює регулювання у сфері ринків . .
фінансових послуг України
Національна комісія що здійснює регулювання у сфері ринків . .
фінансових послуг України

Національна комісія що здійснює регулювання у сфері ринків . .
фінансових послуг України
Національна комісія що здійснює регулювання у сфері ринків . .
фінансових послуг України
Національна комісія що здійснює регулювання у сфері ринків . .
фінансових послуг України
Національна комісія що здійснює регулювання у сфері ринків . .
фінансових послуг України
Національна комісія що здійснює регулювання у сфері ринків . .
фінансових послуг України

5

1

2

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які
працюють в установах і організаціях, що фінансуються з
Державного бюджету України) та сільської пожежної
охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

АЕ № 284284

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

АЕ № 284283

Страхування цивільної відповідальності суб’єктів
господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно
пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки,
включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти,
господарська діяльність на яких може призвести д

АE № 284287

3

16.01.2014

4

Національна комісія що здійснює регулювання у сфері ринків . .
фінансових послуг України

Опис

Інформація стосовно прогнозу емітента щодо подовження терміну дії виданої ліцензії відсутня оскільки ліцензія видана на безстроковий термін.

Опис

Інформація стосовно прогнозу емітента щодо подовження терміну дії виданої ліцензії відсутня оскільки ліцензія видана на безстроковий термін.

Опис

Інформація стосовно прогнозу емітента щодо подовження терміну дії виданої ліцензії відсутня оскільки ліцензія видана на безстроковий термін.

16.01.2014

16.01.2014

Національна комісія що здійснює регулювання у сфері ринків . .
фінансових послуг України
Національна комісія що здійснює регулювання у сфері ринків . .
фінансових послуг України

5

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

Голова Наглядової ради

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

СН 465193 01.04.1997 Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) Рік народження

1970

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

5

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

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

Голова Наглядової ради ПрАТ "СК "АВАНГАРД"
28.04.2014 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа призначена на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів від 28.04.2014р.
Повноваження та обов'язків посадової особи визначені статутом товариства. У посадової особи емітента відсутні
непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Винагороду за посадова особа не отримувала. Посадова
особа не надала згоду на розкриття інформації щодо попередніх посад які обіймала та стаж керівної роботи.
Загальний стаж роботи: 5 років.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства - Рогача Федора Iвановича припинено
28.04.2014 року у вiдповiдностi до пропозицiй та рiшення зборiв акцiонерiв. Особа не надала згоди на розкриття
паспортних данних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 05.06.2009 р. - 28.04.2014 р. Рiшення прийнято рiчними
загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 28.04.2014 року).
Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради надано Рогачу Федору Iвановичу 28.04.2014 року у
вiдповiдностi до пропозицiй та рiшення зборiв акцiонерiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi:
Голова Наглядової ради ПрАТ "СК "АВАНГАРД". Рiчнi збори акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 28.04.2014
року) обрали Рогача Федора Iвановича на посаду Члена Наглядової ради, а засiдання Наглядової ради вiд
28.04.2014 року обрали його Головою Наглядової ради, згiдно Статуту Товариства.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

МЕ 358429 16.03.2004 Солом'янським РУ ГУ МВС України в м. Києві

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

4) Рік народження

1975

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

5

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

Член Наглядової ради ПрАТ "СК "АВАНГАРД", юрист Адвокатське
обєднання "Юридична фiрма "ПРОКСЕН та партнери"
28.04.2014 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа призначена на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів від 28.04.2014р.
Повноваження та обов'язків посадової особи визначені статутом товариства. Винагороду посадова особа не
отримувала. У посадової особи емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Особа не
обіймає посад на інших підприємствах.
Загальний стаж роботи: 5 років.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства - Рогач Вiкторiї Леонiдiвни припинено
28.04.2014 року у вiдповiдностi до пропозицiй та рiшення зборiв акцiонерiв. Особа не надала згоди на розкриття
паспортних данних. Володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 99,9833%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 05.06.2009 р. - 28.04.2014
р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 28.04.2014 року).
Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради надано Рогач Вiкторiї Леонiдiвнi 28.04.2014 року у
вiдповiдностi до пропозицiй та рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 99,9833%. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця
особа протягом своєї дiяльностi: Член Наглядової ради ПрАТ "СК "АВАНГАРД", юрист Адвокатське обєднання
"Юридична фiрма "ПРОКСЕН та партнери". Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв
Товариства (Протокол вiд 28.04.2014 року).

1) Посада

Член Наглядової ради

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

МЕ 703882 14.10.2005 Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) Рік народження

1968

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

15

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

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

Член Наглядової ради ПрАТ "СК "АВАНГАРД", заступник директора
Адвокатське обєднання "Юридична фiрма "ПРОКСЕН та партнери"
28.04.2014 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа призначена на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів від 28.04.2014р.
Винагороду посадова особа не отримувала. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Повноваження та обов'язків посадової особи визначені статутом товариства.
Голова та члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів
акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту СК "Авангард". Особа не
обіймає посад на інших підприємствах.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства - Шингура Романа Вiкторовича припинено
28.04.2014 року у вiдповiдностi до пропозицiй та рiшення зборiв акцiонерiв. Особа не надала згоди на розкриття
паспортних данних. Володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 0,00833%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 05.06.2009 р. - 28.04.2014

р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 28.04.2014 року).
Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради надано Шингуру Роману Вiкторовичу 28.04.2014 року у
вiдповiдностi до пропозицiй та рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 0,00833%. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця
особа протягом своєї дiяльностi: Член Наглядової ради ПрАТ "СК "АВАНГАРД", заступник директора
Адвокатське обєднання "Юридична фiрма "ПРОКСЕН та партнери". Рiшення прийнято рiчними загальними
зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 28.04.2014 року).

1) Посада

Голова Правління

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

СН 501606 29.05.1997 Ватутінським РУГУ МВС України в м.Києві

4) Рік народження

1952

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

25

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

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

Директор, Генеральний директор, заст. Голови Правління, Голова
Правління
14.02.2013 на три роки

9) Опис
Посадова особа Голова Правлiння Керч Iрина Борисiвна (паспорт: серiя СН номер 501606 виданий
Ватутiнським РУГУ МВС України в м. Києвi 29.05.1997) призначена 14.02.2013 року. Акцiями Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Голова Правлiння ПрАТ "СК "Авангард". Рiшення
прийнято Наглядовою Радою (протокол засiдання Наглядової Ради №10 вiд 14.02.2013 року).
Повноваження та обов'язків посадової особи визначені статутом товариства. Розмір виплаченої винагороди в
вигляді нарахованої заробітної плати складає - згідно штатного розкладу. Особа не обіймає посад на інших
підприємствах. Зміни в складі посадової особи протягом звітного періоду не відбувались. Загальний стаж роботи:
25 років.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

СН 670711 09.01.1998 Радянським РУГУ МВС України в м.Києві

4) Рік народження

1957

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

13

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

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

програміст, бухгалтер, головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

21.07.2011 безстроково

9) Опис
Посадова особа призначена на посаду згідно з наказом № 0030-КД від 21.07.2011р. У посадової особи
емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини.
Розмір виплаченої винагороди в вигляді нарахованої заробітної плати згідно штатного розкладу.Змін у
персональному складі не було. Особа не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи: 13 років.

1) Посада

Член Правління - Заступник Голови Правлiння

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

СН 504559 17.06.1997 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi

4) Рік народження

д/н

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

д/

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

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

Директор департаменту АТ "СК "Авангард"
14.02.2013 на три роки

9) Опис
Посадова особа Заступник Голови Правлiння Ким Сергiй Вiталiйович призначений 14.02.2013 року.
Акцiями Товариства не володiє. Розмір виплаченої винагороди в вигляді нарахованої заробітної плати складає згідно штатного розкладу. Посадова особа не надала згоди на поширення інформації про стаж роботи та дату
народження.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято Наглядовою Радою (протокол
засiдання Наглядової Ради №10 вiд 14.02.2013 року). Зміни в складі посадової особи протягом звітного періоду не
відбувались.

1) Посада

Член Правління - Заступник Голови Правлiння

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

СО 822639 10.10.2001 Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi

4) Рік народження

1975

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

д/

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

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

Начальник вiддiлу тмаркетингу АТ "СК "Авангард".
14.02.2013 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа Заступник Голови Правлiння Фокiн Вадим Петрович (паспорт: серiя СО номер
822639 виданий Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi 10.10.2001) призначений 14.02.2013 року.
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який
призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Начальник вiддiлу
маркетингу АТ "СК "Авангард". Рiшення прийнято Наглядовою Радою (протокол засiдання Наглядової Ради

№10 вiд 14.02.2013 року). Зміни в складі посадової особи протягом звітного періоду не відбувались.Розмір
виплаченої винагороди в вигляді нарахованої заробітної плати складає - згідно штатного розкладу.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1

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

Голова Наглядової ради

Рогач Федір Іванович

Член Наглядової ради

Рогач Вікторія Леонідівна

Член Наглядової ради
Голова Правління
Головний бухгалтер

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
що видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Кількість
акцій (штук)

3

4

5

6

0

9

11998

99.98333333333

11998

0

0

0

Шингур Роман Вікторович МЕ 703882 14.10.2005
Деснянським РУ ГУ МВС України
в м. Києві

1

0.00833333333

1

0

0

0

СН 501606 29.05.1997
Ватутінським РУГУ МВС України
в м.Києві

0

0.00000000000

0

0

0

0

Іваненко Тетяна Едуардівна СН 670711 09.01.1998 Радянським
РУГУ МВС України в м.Києві

0

0.00000000000

0

0

0

0

СН 504559 17.06.1997
Днiпровським РУГУ МВС України
в м. Києвi

0

0.00000000000

0

0

0

0

1

0.00833333333

1

0

0

0

Член Правління - Заступник Ким Сергiй Вiталiйович
Голови Правлiння
Член Правління - Заступник Фокiн Вадим Петрович
Голови Правлiння

СО 822639 10.10.2001
Шевченкiвським РУГУ МВС
України в м. Києвi

Усього

12000

100.00000000000

12000

0

0

8

0.00000000000

МЕ 358429 16.03.2004
Солом'янським РУ ГУ МВС
України в м. Києві

0

7

0

Керч Ірина Борисівна

СН 465193 01.04.1997
Ленінградським РУ ГУ МВС
України в м. Києві

Кількість за видами акцій
Від загал.
кількості акцій ( у прості іменні прості на привілейо привілейо
відсотках )
пред'явника
вані
в. на
іменні
пред'явн

0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Кількість
Від загальної
акцій (штук) кількості акцій(%)

Місцезнаходження

0

Рогач Вiкторiя Леонiдiвна

МЕ 358429 16.03.2004 Солом'янським РУ ГУ
МВС України в м.Києвi

Усього

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника

Прості
іменні

0.000000000000

Кількість
Від загальної
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної Серія, номер дата видачі та найменування органу,
який
видав
паспорт
акцій
(штук)
кількості
акцій(%)
особи

Кількість за видами акцій

0
Прості
іменні

11998

99.983333333330

11998

11998

99.983333333333

11998

0

0

Кількість за видами акцій

0

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника
0

0

0

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Чергові
X

Позачергові

28.04.2014

100.000000000000

Дата проведення загальних зборiв акцiонерiв: 28 квiтня 2014 року.
Перелiк питань, рiшення з яких прийнятi загальними зборами акцiонерiв:
Пропозицiї щодо розгляду питань порядку денного надходили вiд наглядової ради.
1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту зборiв.
2. Звiт Голови правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013
рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту.
4. Звiт Ревiзора Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
6. Розподiл прибутку i визначення порядку покриття збиткiв Товариства за 2013 рiк.
7. Припинення повноважень та вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Ревiзора Товариства.
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради та Ревiзором
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на
пiдписання цивiльно-правових договорiв з ними.
11. Схвалення значних правочинiв, що були вчиненi Товариством у 2013 роцi.
12. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного
року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, про характер правочинiв та їх
граничну вартiсть.
Рiшення щодо кожного проекту рiшення з кожного питання порядку денного, винесеного на
голосування:
По питанню № 1 порядку денного: Обрання робочих органiв та затвердження регламенту зборiв.
Вирiшили:
1. Обрати наступнi робочi органи: Голова Лiчильної комiсiї Ким С.В.; Голова зборiв - Рогач
Ф.I.; Секретар зборiв - Керч I.Б..
2. Встановити наступний регламент загальних зборiв: доповiдь - до 10 хвилин; спiвдоповiдь - до 5
хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозицiї/зауваження надавати Головi зборiв у письмовому
виглядi; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.
По питанню № 2 порядку денного: Звiт Голови правлiння Товариства про результати
фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Вирiшили:
Звiт Голови правлiння Товариства, про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк затвердити.
По питанню № 3 порядку денного: Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Вирiшили: Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк - затвердити.
По питанню № 4 порядку денного: Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Вирiшили: Оскiльки Ревiзор Товариства не обраний, звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2013
рiк не розглядати.
По питанню № 5 порядку денного: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
Вирiшили: Рiчний звiт Товариства за 2013 рiк - затвердити.
По питанню № 6 порядку денного: Розподiл прибутку i визначення порядку покриття
збиткiв Товариства за 2013 рiк.
Вирiшили: Чистий прибуток за 2013 рiк у розмiрi 186 700 грн. 00 коп. розподiлити наступним чином:
5%, що складає 9 335 грн. 00 коп. направити до резервного фонду Товариства, а iншi 95%, що
складає 177 365 грн. 00 коп. залишити у якостi нерозподiленого прибутку.
По питанню № 7 порядку денного: Припинення повноважень та вiдкликання членiв
Наглядової ради Товариства.
Вирiшили: Припинити повноваження та вiдкликатi членiв Наглядової ради Товариства у повному

складi: Голову Наглядової ради - Рогача Федора Iвановича, Члена Наглядової ради - Рогач Вiкторiю
Леонiдiвну, Члена Наглядової ради - Шингура Романа Вiкторовича.
По питанню № 8 порядку денного: Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Вирiшили: Обрати до складу Наглядової ради Товариства термiном на 3 (три) роки наступних осiб:
Рогача Федора Iвановича, Рогач Вiкторiю Леонiдiвну, Шингура Романа Вiкторовича.
По питанню № 9 порядку денного: Обрання Ревiзора Товариства.
Вирiшили: У зв'язку з вiдсутнiстю кандидатiв, Ревiзором Товариства нiкого не призначати.
Наглядовiй Радi продовжити пошук кандидата на обрання Ревiзора Товариства.
По питанню № 10 порядку денного: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з
членами Наглядової Ради та Ревiзором Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та
визначення особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з ними.
Вирiшили: Постановити, що Голова та Члени Наглядової ради обираються на безоплатнiй основi.
Цивiльно-правовi договори, трудовi договори (контракти) не встановлювати та не затверджувати.
Не призначати особу, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами
Наглядової ради.
По питанню № 11 порядку денного: Схвалення значних правочинiв, що були вчиненi
Товариством у 2013 роцi.
Вирiшили: Схвалити всi значнi правочини, що були вчиненi Товариством у 2013 роцi.
По питанню № 12 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть
вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства, про характер правочинiв та їх граничну вартiсть.
Вирiшили: Попередньо схвалити Головi правлiння Керч Iринi Борисiвнi, у термiн на один рiк до 28
квiтня 2015 року, здiйснювати значнi правочини, у вiдповiдностi до чинного законодавства України,
на суму, що сукупно складає 10 000 000,00 грн. (десять мiльйонiв грн..), а саме: договори поставок,
договори купiвлi-продажу, договори оренди, кредитнi договори, договори страхування та iншi
договори, якi своєю економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання
або отримання фiнансової допомоги, так само як i будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною
сутнiстю аналогiчнi зазначеним i потребують заставу нерухомого та iншого майна Товариства.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску
2

01.06.2010 283/1/10
Опис

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

3

4

5

Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

UA4000071302

Форма існування та Номінальна
Кількість
форма випуску
вартість
акцій (штук)
(грн.)
6

Акція проста
Бездокументарнi
бездокументарна iменнi
іменна

7

1000.00

8

12000

Загальна
Частка у
номінальна
статутному
вартість (грн.) капіталі (у
відсотках)
9

12000000.00

Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється
Емітент не подавав заяв щодо лістингу/делістингу випущених ним цінних паперів на фондових біржах. Додаткових емісій емітент не здійснював.

10

100.000000
000000

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1.Виробничого призначення
- будівлі та споруди

Власні основні засоби
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
25.000
18.000

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
0.000
0.000

Основні засоби, всього
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
25.000
18.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

14.000

12.000

0.000

0.000

14.000

12.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

11.000

6.000

0.000

0.000

11.000

6.000

2.Невиробничого призначен

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

Усього
25.000
18.000
0.000
0.000
25.000
18.000
Пояснення : машини та обладнання Знос, ступінь використання :- первісна вартість -45
тис.грн.,знос- 34 тис.грн.,надійшло за рік - 1 тис.грн., нараховано
амортизації за рік - 3 тис.грн.,залишкова вартість -12тис.грн.
інші
Знос, ступінь використання: первісна вартість - 90тис.грн.,знос79тис.грн., надійшло за рік -0, нараховано амортизації за рік - 5 тис.грн.
залишкова вартість -6тис.грн.
Всі основні засоби використовуються за призначенням.
Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.
Обмежень на використання майна емітента не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал
Опис

За звітний період
12232
12000
12000

За попередній період
12197
12000
12000

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій
НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного

положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової

звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013
р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи =

Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові
зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(12232.000 тис.грн. ) більше скоригованого
статутного капіталу(12000.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3
Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi
статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Дата виник
нення

Кредити банку, у тому числі :

X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

X

Зобов'язання за цінними паперами

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X
X

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)
0.00
0.00
0.00
0.00

Відсоток за
Дата
корист. коштами погашення
(% річних)
X

X

X

X

X
X

X
X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

За векселями (всього)

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

Податкові зобов'язання

Фінансова допомога на зворотній основі

X

54.00

X

X

Інші зобов'язання

X
X

846.00

X

X

Усього зобов'язань
Опис:

X

0.00

900.00

X
X

X
X

Данi бухгалтерського облiку зобов'язань вiдповiдають
даним фiнансової звiтностi та становлять:
У товариствi є довгостроковi забов'язання пов'язанi зi
страховою дiяльнiстю в розмiрi 1070 т.грн.
Поточнi зобов'язання:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги - 31 т.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом - 54 т.грн.
- зi страхування - 10 т.грн.
- з оплати працi - 20 т.грн.
-за одержаними авансами - 14 т.грн.
Поточнi забезпечення - 4 т.грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 0 т.грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події

28.04.2014
26.03.2014

1

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
28.04.2014
26.03.2014

2

Вид інформації

3

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про проведення загальних зборів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
1

Рік

2012

2
3

Кількість зборів, усього
1

У тому числі позачергових
0

2013

2

1

2014

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу ?
Реєстраційна комісія, призначена особою,
що скликала загальні збори

Так

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа
Інше

X

д/н

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних
зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондовго ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

X

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

Бюлетенями ( таємне голосування )

Так

X

X

Підняттям рук
Інше

Ні

X

д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Реорганізація

Додатковий випуск акцій

Унесення змін до статуту товариства

Так

Ні

X
X

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше

X
X

д/н

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

Ні
_____

Органи управління
Який склад наглядової ради ( за наявності )?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0
1
_____

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради ( за наявності ) ?
Стратегичного планування

Так

Ні

X

Аудиторський

X

Інвестиційний

X

З питань призначень і винагород
Іншi

X

д/н В складі Наглядової Ради комітети не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря (так/ні) ? _____
Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?
Винагорода є фіксованою сумою

Так

Ні

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше

X
Членам Наглядової Ради за рішенням загальних зборів акціонерів компенсуються витрати, пов'язані з
виконанням іх функцій. В 2011 році члени Наглядової Ради винагороди не отримували.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства ?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність )
Відсутність конфлікту інтересів

Так

X
X

X
X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги
Інше

Ні

X

д/н

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками ?
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
нового члена
Інше
д/н

Так

Ні

X
X
X
X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора ? (так, створено
Ні
ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора /ні) _______________________________
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

Кількість членів ревізійної комісії _____
осіб.
0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? _____
0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Так

Ні

Так

Виконавчий Не належить до
орган
компетенції
жодного органу
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Так

Положення про загальні збори товариства

Ні

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора )

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Положення про акції акціонерного товариства
Інше

X

д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?

Інформація Публікується Документи
Копії
Інформація
у
надаються для документів розміщується
розповсюджу
ється на пресі,оприлюд ознайомлення надаються на власній
нюється в безпосередньо на запит
інтернет
загальних
загальнодосту
в
сторінці
зборах
акціонера
пній
акціонерному
акціонерного
інформаційній товаристві
товариства
базі НКЦПФР
про ринок
цінних
паперів

Фінансова звітність, результати діяльності
Інформація про акціонерів, які володіють 10
відсотків та більше статутного капіталу
Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб АТ

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років ?
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік

Так

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

Виконавчий орган
Інше

X
X

X

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Ні

X
Так

Ні

X
X
X

Виконавчий комітет

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) ______
Ні

З якої причини було змінено аудитора ?
Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови угоди з аудитором

Аудитора було замінено на вимогу акціонерів
Інше

Так

Ні

X

X

X

д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?
Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант

Так

X

Перевірки не проводились
Інше

З власної ініціативи

За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше

д/н

X

X
X
X

д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу ?

Ні

Так

Ні

X
X
X
X
X

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?
Випуск акцій

Так

Ні

X

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків

Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше

X
X

X

X

д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ?
Ні
_______________
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?Ні
______

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) ______
Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________
яким органом управління прийнятий : д/н
_____________________________________________________________
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
Ні
(так/ні) ______
укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання / д/н
___________________________________________________________
недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на
джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Приватне акцiонерне товариство "СК "Авангард"
(скорочено - АТ "СК
"Авангард" ) створено у формi акцiонерного товариства згiдно з
Законом України "Про акцiонернi товариства". Компанiя здiйснює
страхову та перестрахувальну дiяльнiсть за одержаними у
встановленому порядку лiцензiями на здiйснення страхових операцiй,
пов'язаних з пропонуванням та наданням захисту вiд наслiдкiв
випадкових подiй.
АТ "СК "Авангард" зареєстровано Печерською районною в мiстi Києвi
державною адмiнiстрацiєю, 17.11.2004 р., свiдоцтво Серiя А01 №300863,
реєстрацiйний
номер
юридичної
особи
в ЄДР 1 070 105 0007
003582. На пiдставi рiшення Державної комiсiї з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України №3443 вiд 27.01.2005р. отримала свiдоцтво
СТ №384 вiд 08.09.2009р., реєстрацiйний №11101445, код фiнансової
установи -11. ( має п/р в ПАТ "Укрсоцбанк", ПАТ "БАНК 3/4", ПАТ КБ
"Хрещатик" в м.Київ, ПАТ). Юридична адреса: Україна, 01011, м. Київ,
вул. Панаса Мирного, будинок 2/44, оф.22. Фактичне мiсцезнаходження:
Україна, 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, будинок 2/44, оф.22.
Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про
компанiю - www.avangard-sk.com.ua .
Адреса електронної пошти Sk_avangard@ukr.net.
Фiнансова установа прагне полiпшити свою позицiю на страховому ринку,
демонструвати значнi темпи зростання, пiдтримуючи в довгостроковiй
перспективi конкурентоспроможнiсть на фiнансовому ринку України, за
умови збереження якостi обслуговування клiєнтiв, високої
корпоративної культури.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.
Власники iстотної участi: Рогач Вiкторiя Леонiдiвна
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Фактiв порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу
Приватного АТ "СК "Авангард" внутрiшнiх правил , що призвело до
заподiяння шкоди фiнансовiй установi та споживачам фiнансових послуг
не зафiксовано.
4.Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
Заходiв впливу, застосованих протягом року органами державної влади
до СК "Авангард", в тому числi до членiв її Наглядової ради та
виконавчого органу, не зафiксовано.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.

Приватне АТ "СК "Авангард" придiляє увагу управлiнню ризиками (ризик
- менеджменту), що включає виявлення ризикiв, проведення оцiнки їх
величини.
Наявнiсть своєчасної, достовiрної та вичерпної iнформацiї
про СК є важливою умовою для здiйснення акцiонерами та потенцiйними
iнвесторами(клiєнтами) об'єктивної оцiнки фiнансово-економiчного
стану компанiї.
Дiяльнiсть СК "Авангард" пiддається рiзним фiнансовим ризикам:
кредитному ризику, ризику лiквiдностi й ринковому ризику (ризик змiни
справедливої вартостi або ставки вiдсотка грошових потокiв, а також
валютний ризик). Подiбно всiм iншим галузям бiзнесу, СК пiддається
ризикам, що виникають у результатi використання фiнансових
iнструментiв.
Протягом звiтного перiоду не спостерiгалося iстотних змiн у
схильностi Приватного АТ "СК "Авангард" до ризикiв, пов'язаних з
фiнансовими iнструментами, її цiлях, полiтицi i шляхах керування
даними ризиками або методах їх визначення в порiвняннi з попереднiми
перiодами.
Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї, що призводять до ризику
фiнансових iнструментiв, наступнi:
- Дебiторська заборгованiсть
- Iнвестицiї в частковi цiннi папери, що не котуються, в Українi
?Кошти в банку
- Торгiвельна й iнша кредиторська заборгованiсть.
Основнi цiлi, полiтики та шляхи
Загальна програма Приватного АТ "СК "Авангард"
з управлiння
ризиками визнає непередбачуванiсть фiнансових ризикiв i нацiлена на
мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу зазначених ризикiв на
фiнансове становище Компанiї. Управлiння ризиками здiйснює Голова
Правлiння СК вiдповiдно до полiтики, затвердженої Зборами акцiонерiв.
Голова Правлiння Компанiї визначає й оцiнює фiнансовi ризики в
тiсному спiвробiтництвi з операцiйними пiдроздiлами Компанiї.
Керування Компанiєю надає всеосяжне керiвництво й операцiйнi принципи
загального керування ризиками, а також письмовi полiтики вiдносно
окремих сфер, таких як: валютний ризик, процентний ризик, кредитний
ризик i надлишок лiквiдностi по iнвестицiях.
Збори акцiонерiв вiдповiдають за визначення цiлей i полiтик
Приватного АТ "СК "Авангард" вiдносно керування ризиками, залишаючи
за собою остаточну вiдповiдальнiсть за них. Правлiння розподiляє
обов'язки за розробку й операцiйнi процеси, якi забезпечують
ефективне застосування даних цiлей i полiтик до фiнансової дiяльностi
Компанiї.
Збори акцiонерiв одержують щомiсячнi повiдомлення вiд Голови
Правлiння, за допомогою яких вiн вивчає ефективнiсть здiйснюваних
процесiв i вiдповiднiсть установлених цiлей i полiтик. Метою
дiяльностi Зборiв акцiонерiв є створення полiтик, спрямованих на
зниження ризикiв наскiльки це представляється можливим так, щоб
конкурентоспроможнiсть i гнучкiсть страхової компанiї не були пiдданi
надмiрному негативному впливу зазначених ризикiв.
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського

обліку.
Протягом року була створена система внутрiшнього аудиту Товариства.
Розробленi та затвердженi документи, що регламентують її роботу, у
вiдповiдностi до нормативних вимог та Мiжнародних професiональних
стандартiв внутрiшнього аудиту: Положення про службу внутрiшнього
аудиту; План роботи внутрiшнього аудиту; Звiт про проведену роботу
внутрiшнього аудиту.
Система внутрiшнього контролю компанiї забезпечує здiйснення
стратегiчного, оперативного та поточного контролю за її
фiнансово-господарською дiяльнiстю, проводить пiдготовку рекомендацiй
з питань затвердження облiкової полiтики, перевiряє повноту та
достовiрнiсть фiнансової звiтностi, забезпечує незалежнiсть
внутрiшнього та зовнiшнього аудиту, виконання норм законодавства.
Дiяльнiсть внутрiшнього аудитора складається з надання незалежних та
об'єктивних гарантiй i консультацiй, спрямованих на удосконалення
дiяльностi СК "Авангард" Для цього внутрiшнiй аудит проводить
об'єктивний аналiз аудиторських доказiв з метою пiдтвердження
незалежної оцiнки та правдивостi думки щодо надiйностi та
ефективностi систем, процесiв, операцiй, а також здiйснює
консультацiйну пiдтримку Наглядової ради i менеджменту Товариства.
Страхова компанiя "Авангард" своєчасно розкриває повну та достовiрну
iнформацiю з усiх суттєвих питань, що стосуються її дiяльностi, що
знаходить своє вiдображення в примiтках до фiнансової звiтностi
вiдповiдно до МСФЗ.
Примiтки до фiнансової звiтностi
Приватного АТ " Страхова компанiя " Авангард"
за 2014 рiк
На вимогу статтi 12 "Застосування мiжнародних стандартiв" Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"
вiд 16.07.99 № 996-ХIУ ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ( МСФЗ ) .
Перша фiнансова звiтнiсть, у якiй ПрАТ "СК "Авангард"
застосовує
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) шляхом чiткого
та беззастережного твердження про вiдповiднiсть МСФЗ складається
станом на 31.12.2013 р. На дату переходу на МСФЗ 01.01.2012 р. АТ
"СК "Авангард"
виконала всi необхiднi коригування у вiдповiдностi
до МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi".
Iнформацiя, ранiше представлена у фiнансовiй звiтностi станом на 31
грудня 2013 року за мiжнародними стандартами, приведена у
вiдповiднiсть з формою подання звiтностi, використаної в фiнансовiй
звiтностi станом на 31 грудня 2014 року за МСФЗ .
Згiдно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 "Страховi контракти" страховик на
кожну звiтну дату оцiнює адекватнiсть своїх страхових зобов'язань,
використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх рухiв грошових
коштiв за страховими контрактами.
Оцiнцi адекватностi страхових зобов'язань Приватне акцiонерне
товариство "СК "Авангард" пiддає резерв незароблених премiй, резерв
заявлених, але не виплачених збиткiв.
Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань проводилась на пiдставi
аналiзу адекватних даних, з урахуванням об'рунтованих припущень i
обранням найкращої оцiнки та з використанням загальноприйнятих

актуарних методiв, зокрема методiв для аналiзу розвитку збиткiв для
оцiнки резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi.
Для оцiнки адекватностi страхових зобов'язань залучено ПАТ "Всесвiт"
(договiр
№ АР 1002 про
надання експертно-iнформацiйних послуг
вiд 21.07.2014р. ). Оцiнка проведена на основi методики оцiнки
страхових зобов'язань фахiвцем з актуарної та фiнансової математики.
Актуарна оцiнка резерву незароблених премiй станом на 31.12.2014
згiдно зi звiтом про оцiнку адекватностi страхових зобов'язань
проводилась вiдповiдно до методики оцiнки адекватностi, розробленої з
урахуванням вимог МСФЗ4 та рекомендацiй Нацiональної Комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, та
становiть - 150,43тис.грн.
Актуарна оцiнка суми резервiв збиткiв станом на 31.12.2014 -18,3
тис.грн.
Резерв незароблених премiй, сформований вiдповiдно до вимог МСФЗ,
законодавства України та нормативним вимогам регуляторного органу за
методом, обраним страховою компанiєю (метод "1/4"), становить 749,1
тис. грн. та перевищує розмiр резерву, сформованого актуарно за
результатами перевiрки адекватностi страхових зобов'язань. При
формуваннi резерву незароблених премiй використовується коефiцiєнт
0,8.
У фiнансовiй звiтностi вiдображаються:
- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв.
Сума резервiв збиткiв, сформована вiдповiдно до законодавства,
дорiвнює 18,3тис. грн. та дорiвнює розмiру резервiв, сформованих
актуарно за результатами перевiрки адекватностi страхових
зобов'язань.
Оскiльки розмiри резервiв, сформованих за методами, визначеними
законодавством, перевищують розмiр резервiв, сформованих актуарно на
пiдставi перевiрки адекватностi зобов'язань, фахiвцем з актуарної та
фiнансової математики рекомендоано в фiнансовiй звiтностi зазначати
розмiр резервiв, що сформованi вiдповiдно законодавства, а саме:
- резерв незароблених премiй -749,1 тис.грн.;
- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв- 18,3 тис.грн.
Звiт про оцiнку адекватностi страхових зобов'язань ПрАТ "СК
"Авангард"
станом на 31.12.2014року на основi методики оцiнки адекватностi
страхових зобов'язань (додаток 1 до звiту фахiвця з актуарної та
фiнансової математики) на пiдставi даних, наведених в додатку 2.
11.1
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31 грудня 2014р. та 2013р.
включають (тис.грн.) :
2014 рiк
2013 рiк
Грошовi кошти в касi
20,0
22,5
Поточнi рахунки в банках в нацiональнiй валютi 27,0
137,2
Депозитнi рахунки в банках в нацiональнiй валютi
4,6
Всього 47,0
164,3
В ПАТ "БАНК ?" вiдкрито поточний рахунок в iноземнiй валютi(USD).
Операцiї на протязi 2014 року не здiйснювалися, залишок коштiв -0.
Поточнi рахунки являють собою кошти, розмiщенi в в ПАТ "Укрсоцбанк",
ПАТ "БАНК ?", ПАТ КБ "Хрещатик" для забезпечення щоденних розрахункiв
та iнших операцiй.

11.2
Iнша дебiторська заборгованiсть
Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за
справедливою вартiстю (вартiсть угоди), включаючи витрати з укладання
угоди.
Щодо дебiторської заборгованостi , за якою iснує ймовiрнiсть
безумовного стягнення, як мiнiмум на кожну звiтну дату здiйснюється
оцiнка щодо знецiнення у вiдповiдностi МСФЗ 39 "Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка".
Ознаками можливого знецiнення можуть бути:
- значнi фiнансовi труднощi боржника;
- неплатежi;
- початок процедури банкротства боржника;
- низька ймовiрнiсть позитивного судового рiшення.
Iнша дебiторська заборгованiсть представлена таким чином станом на
31 грудня 2013року та 31грудня 2014року:
2014 рiк
2013 рiк
Заборгованiсть за розрахунками з постачальниками
13,8
Заборгованiсть за нарахованою комiсiєю (агентська винагорода ТДВ СК
"НАСТА", ПАТ УОСК)
3,8
0,5
Витрати майбутнiх перiодiв 1,9 2,5
Всього 5,7 16,8

11.3
Iнвестицiї, наявнi для продажу
На кiнець звiтного перiоду Компанiя визначає наступнi фiнансовi
iнвестицiї:
Iнвестицiї в за категорiєю " Iснуючi в наявностi для продажу", якi
облiковуються на фондовiй бiржi та мають бiржовий курс станом на 31
грудня 2013р. та 31 грудня 2014р. представленi таким чином:
Мiжнародний iдентифiкацiйний № ЦП (код ISIN)
Емiтент
2013
(тис.грн.)
2014
(тис.грн.)
Державнi облiгацiї
UA4000155485
UA4000155485
Мiнiстерство фiнансiв України
Мiнiстерство фiнансiв України
1 769,4
217,9

1987,3
Всього
1 987,3 1987,3
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31 грудня 2013р. та 31
грудня 2014р. представленi таким чином:
Мiжнародний iдентифiкацiйний № ЦП (код ISIN)
Емiтент 2013р.(ти
с.грн.) 2014р.(тис.грн.)
Акцiї простi iменнi UA4000064455
ПАТ "ЗНКIФ"СТАНДАРТ КЕПIТАЛ"
6
817,2
6 817,2
Акцiї простi iменнi
UA4000019905
ПАТ "Газовi мережi"
3 294,8
3 294,8
Всього

10 112,0

10 112,0

11.4
Основнi засоби та нематерiальнi активи
Компанiя використовує вимоги МСБО 38 "Нематерiальнi активи" для
вiдображення в фiнансової звiтностi та розкриття iнформацiї, що
стосується операцiї з нематерiальними активами. Компанiя облiковує
нематерiальнi активи окремою групою у складi необоротних активiв,
первiсно оцiнює за собiвартiстю. До нематерiальних активiв
вiдносяться:
лiцензiї,
комп'ютерне програмне забезпечення,
Компанiя амортизує нематерiальний актив з визначеним строком
корисної експлуатацiї, тодi як нематерiальний актив з
невизначеним строком корисної експлуатацiї - не амортизується.
Методом нарахування амортизацiї є прямолiнiйний метод. Метод
нарахування амортизацiї, як i термiн корисного використання,
переглядається на кожну звiтну дату. Амортизацiйнi вiдрахування за
кожний перiод визнаються у складi прибутку та збитку за перiод у
складi витрат.
Рух нематерiальних активiв протягом 2014 року представлений таким
чином:
I. Нематерiальнi активи
Групи нематерiальних активiв
Залишок на початок року Надiйшло за рiк Переоцiнка
(дооцiнка +,
уцiнка -)
Вибуло за рiк
Нараховано амортизацiї за рiк
Залишок на кiнець року
первiсна (переоцiнена) вартiсть знос
первiсна (переоцiнена) вартiсть знос
первiсної (переоцiненої) вартостi зносу
первiсна (переоцiнена) вартiсть знос
1
3
4
5
6
7
8
9
10 14 15
Iншi нематерiальнi активи
206,4
140.4
-

22,7 2

06,4
Разом

163,1
206,4

140.4

-

-

-

-

-

22,7

206,4

163,1

II. Основнi засоби
Компанiя використовує вимоги МСБО 16 "Основнi засоби" для
вiдображення в фiнансової звiтностi та розкриття iнформацiї, що
стосується операцiї з основними засобами. Компанiя оцiнює об'єкт
основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, за
його собiвартiстю.
Компанiя починає амортизацiю активу, з наступного мiсяця, коли вiн
стає придатним для використання, тобто коли вiн доставлений до
мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн
придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським
персоналом.
Рух основних засобiв протягом 2014 року представлений таким чином:
Групи основних засобiв Залишок на початок року Надiйшло за рiк Переоцiнка
(дооцiнка +,
уцiнка -)
Вибуло за рiк
Нараховано амортизацiї за рiк
Залишок на кiнець року
первiсна (переоцiнена) вартiсть знос
первiсна (переоцiнена) вартiсть знос
первiсної (переоцiненої) вартостi зносу
первiсна (переоцiнена) вартiсть знос
1
3
4
5
6
7
8
9
10 14 15
Машини та обладнання
44,6
31,1
1,1
4,5
Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 90,0
78,8
4.8 90,4
83,6
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Разом

134,6

109,9

1,5 -

-

-

-

8,2 136,1

-

3,4 45,7 3

0,4 -

-

--

-

-

--

-

118,1

11.5
Запаси
ПрАТ "СК "Авангард" використовує вимоги МСБО 2 "Запаси" для
вiдображення в фiнансової звiтностi та розкриття iнформацiї щодо
запасiв- активiв, якi:
iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання
у виробничому процесi або при наданнi послуг.
Компанiя включає до складу запасiв товари та матерiали (запаснi
частини, паливо, iншi), що були придбанi та утримуються для
використання в звичайної дiяльностi та можуть бути використанi для
перепродажу, якщо потреба у власному використаннi перестала
iснувати.
Запаси станом на 31.12.2014 року та 31.12.2013 року представленi
(тис.грн.)
31.12.2014 31.12.2013

Сировина та матерiали
0,3 1,8
Малоцiннi та швидкозношувальнi предмети 1,8
Разом
0,3 3,6
11.6 Iншi поточнi зобов'язання
Поточнi зобов'язання i забезпечення компанiї станом на 31.12.2014
року та 31.12.2013 року включають (тис.грн.)
31.12.2014 31.12.2013
Зобов'язання з податкiв та зборiв 64,1
57,2
Зобов'язання за розрахунками з перестраховиками 9,2
Зобов'язання за розрахунками зi страхувальниками за страховими
виплатами
18,6
Зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв
13,8
31,2
Зобов'язання за розрахунками з оплати працi. Строк сплати якої не
настав 20,2
8,5
Поточнi зобов'язання (резерв вiдпусток) 3,8 2,7
Зобов'язання за розрахунками з ассiстансом 10,5
Зобов'язання за розрахунками з постачальниками 2,1 Разом
133,1
108,8
11.7 Вiдстроченi податковi активи(зобов'язання) (тис.грн.)
Визнанi активи та пасиви по вiдстроченому оподаткуванню
Визнанi активи та пасиви по вiдстроченому оподаткуванню представленi
таким чином:
На 31.12.2014
На 31.12.2013
Активи Пасиви Активи Пасиви
Резерви незароблених премiй
749,1
1 054,0
Частка перестраховикiв в резервах незароблених премiй
280,5
4
14,7
Сума премiй вiтчизняним перестраховикам, якi нарахованi , але не
сплаченi
9,2
Поточнi iнвестицiї 1 987,3 1 987,3
Активи (пасиви), що пiдлягають вiдстроченому оподаткуванню 0,4 1
,0
Чистий об'єм активiв(пасивiв), що пiдлягають вiдстроченому
оподаткуванню
2 268,2 749,1
2 403,0 1 063,2
Змiни тимчасових рiзниць протягом року
Змiни тимчасових рiзниць протягом року i станом на 31.12.2014 можуть
бути представленi таким чином:
31.12.2014 31.12.2013
Вiдстроченi податковi активи (зобов'язання) на початок перiоду 1,0 Змiни вiдстрочених податкових активiв за рiк
0,6 0,7
Вiдстроченi податковi активи (зобов'язання) на кiнець перiоду 0,4 1
,0
11.8
Власний капiтал
Станом на 31.12.2014 року власний капiтал Товариства має
структуру:
Роздiл власного капiталу
Величина, тис.грн.
Статутний капiтал
12 000,0
Iнший додатковий капiтал
1,5
Резервний капiтал
211,8
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 19,0
Всього власного капiталу
12 232,3

наступну

Таким чином, станом
12 232,3 тис. грн.

на 31.12.2014 власний капiтал товариства складає

11. 9
Акцiонерний капiтал
Акцiонерний капiтал станом на 31 грудня 2014р. та на 31.12.2013р.
представлений таким чином:
31.12.2014 31.12.2013
Найменування юридичної особи чи П.I.Б. фiзичної особи, яка є
засновником чи учасником страховика Кiлькiсть акцiй (штук) Частка,% С
ума, тис.грн
Кiлькiсть акцiй (штук) Частка,%
Сума, тис.грн
Громадянка України
Рогач Вiкторiя Леонiдiвна
11 998
99,98
11 998 ,0
11998000
99,98
11 998 ,0
Громадянин України
Шингур
Роман
Вiкторович
1
0,01
1 ,0
1
0,01
1 ,0
Громадянин України
Фокiн
Вадим
Петрович
1

0,01
1,0
1
0,01
1,0
Разом

12 000

100,00

12 000 ,0

12000 000

100,00

12 000 ,0

Зареєстрований, випущений i. повнiстю сплачений статутний капiтал
Приватного акцiонерного товариства "СК "Авангард" складає 12 000
000,00грн.(за курсом НБУ на звiтну дату 623 930,6 євро та складається
з 12000 простих акцiй з номiнальною вартiстю 1000,00 грн. за акцiю.
Усi акцiї мають рiвнi права голосу, права на отримання дивiдендiв та
повернення капiталу.
11.10
Резервний капiтал
Резервний (страховою) фонд Приватного акцiонерного товариства "СК
"Авангард" складає 211,8 тис.грн. Резервний (страховий) фонд за
рiшенням загальних зборiв Акцiонерiв i в порядку, визначеному
Наглядовою Радою, може використовуватися на покриття збиткiв минулих
перiодiв вiд дiяльностi Компанiї, виплату дивiдендiв i на iншi цiлi,
якi не порушують українське законодавство.
Iнший додатковий капiтал у розмiрi 1,5 тис.грн сформовано за рахунок
додаткових внескiв акцiонерiв.
Згiдно Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2014р. було
прийняте рiшення про несплату дивiдендiв та направлення прибутку на
покриття збиткiв минулих рокiв.
Вiдповiдно до українського законодавства, пiдприємство може
розподiляти всi передбаченi законом доходи у виглядi дивiдендiв або
переносити їх в резерв, як це визначено в статутi Компанiї. Подальше
використання коштiв, перенесених в резерв, може бути юридично
обмежене; кошти, перенесенi в резерв, як правило, повиннi
використовуватися на цiлi, визначенi у момент передачi. Крiм того,
тiльки поточнi прибутки, вказанi у фiнансовiй звiтностi можуть
прямувати на дивiденди.
В звiтному перiодi Компанiя дивiденди не нараховувала та не
виплачувала.
11.11
Валова сума отриманих доходiв
Валова сума отриманих доходiв протягом 2014р. в порiвняннi з
вiдповiдним перiодом 2013 року представлена наступним чином:
Вид страхування 2014рiк 2013 рiк
медичне страхування (безперервне страхування здоровя ) 556,8
428,0
страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної
вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi
власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника))
396,4
598,6
страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 1,4 16,0
страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 111,8
1
12,7

страхування вiд нещасних випадкiв
98,8
34,1
страхування майна ((крiм залiзничного, наземного, повiтряного,
водного транспорту морського та внутрiшнього та iнших видiв водного
транспорту), вантажiв та багажу вантажобагажу
80,0
42,3
страхування медичних витрат 56,5
52,0
страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
1 033,3 661,7
страхування фiнансових ризикiв
7,0 719,3
страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних
вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi
небезпечних вантажiв
1,2
0,5
особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi прцюють у
установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету
України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних
дружин (команд)
144,4
179,1
страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за
шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на суб'єктах
пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та
об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може привести до аварiй
екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру
14,3
21,4
ВСЬОГО: 2 501,9 2 865,7
11.12
Премiї сплаченi перестраховикам
Частка страхових платежiв, що належить перестраховикам протягом
2014р. в порiвняннi з вiдповiдним перiодом 2013 року представлена
наступним чином:
Вид страхування 2014рiк 2013 рiк
Медичне страхування (безперервне страхування здоровя ) 216,5
156,1
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної
вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi
власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника))
192,9
348,5
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 71,2
4
4,3
Страхування майна ((крiм залiзничного, наземного, повiтряного,
водного транспорту морського та внутрiшнього та iнших видiв водного
транспорту), вантажiв та багажу вантажобагажу
63,6
35,5
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
231,8
137,1
Страхування вiд нещасних випадкiв
Страхування вантажiв та багажу 3,6
Страхування фiнансових ризикiв 250,2
Страхування медичних витрат Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi прцюють у
установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету
України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних

дружин (команд)
94,3
194,0
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за
шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на суб'єктах
пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та
об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може привести до аварiй
екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру
4,7
ВСЬОГО: 875,0
1 169,3
11.13
Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати впродовж 2014 року включали:
Витрати на оплату працi
456,2
Витрати з оплати працi на вiдрахування на соцiальнi внески 163,0
Витрати з оренди
97,8
Матерiальнi витрати 10,2
Амортизацiя 30,9
Послуги зв'язку 12,3
Обслуговування програмного забезпечення,утримання оргтехнiки
13,9
Аудиторськi послуги 12,5
Експертнi послуги
1,1
Iнформацiйнi послуги
12,0
Послуги банкiв 15,9
Послуги зберiгача та реєстратора
13,8
Охорона 6,8
Публiкацiя 4,7
Iншi витрати
14,5
ВСЬОГО: 865,6
11.14
Витрати на збут.
Витрати на збут послуг протягом 2014 року включали витрати на
комiсiйнi винагороди агентам фiзичним та юридичним особам - 450,4
тис.грн., з яких : 376,9тис.грн. - на виплату агентської
винагороди, 73,5 тис.грн. - на сплату послуг установ асiстансу.
11.15
Iншi операцiйнi доходи i витрати(тис.грн.).
Вид доходу 2014 рiк
2013 рiк
Дохiд вiд надання послуг для iнших страховикiв (агентська винагорода) 8
,0 8,7
Суми, що повертаються iз технiчних резервiв, iнших, нiж резерви
незароблених премiй (резервiв
збиткiв)
71,5 5
5,8
Частки страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi
перестраховиками
11,8
Доходи, одержанi при розiрваннi договору
3,4 8,0
ВСЬОГО: 82,9
84,3
Вид витрат 2014 рiк
2013 рiк
Створення резерву сумнiвних боргiв 97,4
Вiдрахування в технiчнi резерви, iншi, нiж резерви незароблених
премiй (резерв
збиткiв)
74,2
60,7

Всього: 171,6
60,7
11.16

Фiнансовi доходи i витрати

Фiнансовi доходи на протязi 2013р. та 2014 р. включали:
Вид доходу 2014 рiк
2013 рiк
Доходи вiд розмiщення депозитiв та % по залишках на рахунках
,3
11.17

4,3 1

Iншi доходи i витрати

Iншi доходи i витрати протягом 2013 та 2014 рокiв включали:
Вид доходу 2014 рiк
2013 рiк
Доход вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 3 974,6 3 993,3
Вид витрат 2014 рiк
2013 рiк
Собiвартiсть фiнансових iнвестицiй

3 974,6 3 993,3

11.18
Витрати з податку 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.
Новий Податковий кодекс України, прийнятий у груднi 2010 року,
передбачає суттєвi змiни у податковому облiку податку на прибуток,
включаючи змiни застосованих ставок та облiкової полiтики щодо
визнання оподатковуваного прибутку i витрат. Зокрема, згiдно з новим
Податковим кодексом, ставка податку на прибуток буде поступово
зменшена з 21% у 2011 роцi до 16% у 2016 роцi.
2014
2013
Податок на прибуток за ставкою 3%
48,6
52,2
Податок на прибуток за ставками 18%
0,8
0,3
Всього
49,4
52,5
Приватне акцiонерне товариство "СК "Авангард" визначає витрати
з
податку на прибуток як суму податку на прибуток, розрахований за
даними податкової декларацiї, у вiдповiдностi до Податкового Кодексу
України та змiни вiдстроченого податкового прибутку та
вiдстроченого податкового активу за звiтний перiод.
11.19
Пов'язанi сторони
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.
Операцiї з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2013-2014р.р. можуть
бути представленi таким чином:
2014 рiк
2013рiк
Страховi премiї
2 501,9
2 865,7
Страховi виплати
(313,0) (371,1)
Поточна заборгованiсть за страховими внесками
584,7
Довгострокова заборгованiсть за страховими внесками
-

185,4
451,9

Заборгованiсть за страховими виплатами
18,6
Агентська винагорода
376,9
429,5
Придбання товарно-матерiальних цiнностей та послуг
(224,8)

( 230,7)

Заборгованiсть за придбання товарно-матерiальних
цiнностей та послуг
13,8
Оренда
59,5

35,7

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
Операцiї з основним управлiнським персоналом
Винагороду за 2014р. Голова та члени Наглядової ради не отримували.

Згiдно Протоколу Загальних зборiв Приватного АТ "СК "Авангард" вiд
28.04.2014р. було прийняте рiшення про несплату дивiдендiв в 2014р.
за 2013р. Збитки товариства,отриманi за пiдсумками роботи в 2013роцi,
покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.
Розмiр винагороди ключового управлiнському персоналу за 2014р. в
виглядi нарахованої заробiтної плати складає 145,7тис. грн. (у 2013
роцi - 96,3 тис. грн.).
Компанiя здiйснювала операцiї iз пов'язаними сторонами протягом 2014
року.
Список пов'язаних сторiн
Статус
Рогач Вiкторiя Леонiдiвна
Члени Наглядової ради, акцiонер
Керч Iрина Борисiвна
Голова Правлiння
11.20

Розкриття iнформацiї з капiталу

Визначення капiталу Компанiї полягає в капiталi звичайних акцiй,
накопиченому нерозподiленому прибутку й iнших резервах капiталу.
Керiвництво бачить свою роль як корпоративного куратора, що несе
вiдповiдальнiсть за збереження й рiст капiталу, а також за одержання
акцiонерами необхiдної суми прибутку.
Мета Компанiї в завданнi пiдтримки й росту капiталу:
- забезпечення здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть у
майбутньому з метою надання прибутку акцiонерам i вигiд iншим
зацiкавленим сторонам,
- зниження й контроль над ризиками, яким пiддано операцiйне й
конкурентне середовище активiв Компанiї, а, отже, збереження
цiлiсностi Компанiї
- забезпечення достатньої суми прибутку акцiонерiв шляхом реалiзацiї
страхових продуктiв, що користуються попитом у замовникiв по тарифах,
вiдповiдних до рiвня ризику й очiкуванням акцiонерiв.
З метою пiдтримання або змiни структури капiталу, Компанiя може
випустити новi акцiї, змiнити суму дивiдендiв, що виплачуються
акцiонерам, погасити заборгованостi, повернути капiтал акцiонерам або
реалiзувати активи для полiпшення грошової позицiї. Як показує
досвiд, першi три методи використовувалися з метою отримання i
пiдтримки бажаної структури капiталу.
АТ "СК "Авангард" управляє капiталом на основi спiввiдношення
позикового капiталу до власного (D / E спiввiдношення). Дане
спiввiдношення розраховується як спiввiдношення чистої заборгованостi
до власного капiталу. Чиста заборгованiсть розраховується як загальна
сума заборгованостi (як показано в балансi) за вирахуванням грошових
коштiв та їх еквiвалентiв. Власний капiтал включає всi компоненти
капiталу, такi як: акцiонерний капiтал, резервний капiтал,
нерозподiлений прибуток i т.п.
Керiвництво страхової компанiї вважає, що пiдтримання невисокого
рiвня позикових коштiв має велике значення для збереження капiталу АТ
"СК "Авангард"
. Надмiрне залучення позикових коштiв може бути
виправдано тiльки у виняткових обставинах.
Спiввiдношення позикового i власного капiталу на 31 грудня 2014 i 31

грудня 2013 було наступним:
31.12.2014 31.12.2013
Всього позиковий капiтал
620,0
763,7
Грошовi кошти та еквiваленти
(47,0) (164,3)
Чиста заборгованiсть
573,0
599,4
Всього капiтал 12 232,3
12 196,7
Спiввiдношення позикового i власного капiталу
4,7%
4,9%
Станом на 31.12.2014 розмiр чистих активiв ПрАТ "СК "Авангард" який
визначається з урахуванням норм Цивiльного Кодексу України, Закону
України "Про акцiонернi товариства" та Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку i вiдображений у формi 1 Баланс станом на
31.12.2014, складає 12 232,3 тис. грн., що на 232,3 тис. грн.
перевищує розмiр зареєстрованого статутного капiталу ПрАТ "СК
"Авангард" (вiдповiдно до вимог ст.. 155 Цивiльногокодексу України)
та має наступну структур(тис.грн.)у:
2014 рiк
2013 рiк
Чистi активи, у тому числi: 12 232,3
12 196,7
Статутний капiтал
12000,0 12000,0
Додатково вкладений капiтал Iнший додатковий капiтал
1,5 1,5
Резервний капiтал
211,8
211,8
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 19 (16,6)
Неоплачений капiтал Вилучений капiтал
Активи всього
13 132 13 375,1
Зобовязання всього 900,0
1 178,4
Нематерiальнi активи
43 66
Показник фактичного запасу платоспроможностi (нетто-активiв) ПрАТ
"СК "Авангард" станом на 31.12.2014р. становить 12 189,0тис.грн.
Бiльший iз показникiв нормативного запасу платоспроможностi становить
371,6 тис. грн. Величина перевищення фактичного запасу
платоспроможностi над розрахунковим (нормативним) запасом
платоспроможностi становить 11 817,4 тис. грн.
11.21
Аналiз страхових премiй та збиткiв за 2013р. та 2014р.
(тис.грн.)
Вид страхування 2014рiк 2013 рiк
страховi премiї збитки
страховi премiї збитки
медичне страхування (безперервне страхування здоров'я )
556,8
1
36,7
428,0
130,0
страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної
вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi
власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника))
396,4
596,8
страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)

1,4 -

16,0

-

страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 111,8
-1
12,7
страхування вiд нещасних випадкiв
98,8
34,1
страхування майна ((крiм залiзничного, наземного, повiтряного,
водного транспорту морського та внутрiшнього та iнших видiв водного
транспорту), вантажiв та багажу вантажобагажу
80,0
42,3
страхування медичних витрат 56,5
8,1 52,0
страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
1 033,3 168,2 6
61,7
241,1
страхування фiнансових ризикiв 7,0 719,3
страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних
вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi
небезпечних вантажiв
1,2 0,5 особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi прцюють у
установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету
України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних
дружин (команд)
144,4
179,1
страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за
шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на суб'єктах
пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та
об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може привести до аварiй
екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру
14,3
21,4
ВСЬОГО: 2 501,9 313,0

2 865,7 371,1

11.22 Вiдповiдно до пункту 7 частини першої статтi 27 Закону
України "Про фiнансовi послуги та
державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг" ( 2664-14 ), основних заходiв з реалiзацiї
Концепцiї розвитку страхового ринку України до
2010
року,
затвердженої розпорядженням
Кабiнету
Мiнiстрiв
України
вiд 23
серпня 2005 року N369-р ( 369-2005-р ), ПрАТ "СК "Авангард"
було проведено стрес-тестування, як елементу загальної системи
управлiння ризиками, вiдповiдно до Методичних рекомендацiй
щодо загальних пiдходiв до застосування страховиками стрес-тестiв,
затверджених Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України 05.12.2006 N 6496 вiд 05.12.2006р.
Вплив стресу на фiнансовий стан ПрАТ "СК "Авангард" вимiрювався через
змiну величини фактичного запасу платоспроможностi (нетто-активiв)

щодо кожної окремої подiї (стресу) станом на на 31 грудня 2014р.
Проведенi стрес-тести показують, що тестованi стресовi подiї не
зменшують нетто-активи нижче нормативного запасу платоспроможностi,
що становить 371,6 тис.грн. Результати стрес-тестiв показують, що
рiвень ризикiв страховика не перевищує допустимих границь i не
потребує додаткових заходiв управлiння ризиками.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Фактiв вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує
встановлений в Статутi СК розмiр, не зафiксовано.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
В зв'язку з вiдсутнiстю фактiв вiдчуження протягом року активiв в
обсязi, що перевищує встановлений в Статутi СК розмiр, оцiнка активiв
не проводилась.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Операцiї з пов'язаними особами на протязi звiтного 2013 року не
проводились.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Рекомендацiї (вимоги) органiв, якi здiйснюють державне регулювання
ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку не надавались.
Аудиторський висновок незалежного аудитора стосовно фiнансової
звiтностi мiстить роздiли та iнформацiю, що наведена у вимогах до
аудиторського висновку, у вiдповiдностi до "Стандартiв аудиту та
етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, що прийнятi в якостi
Нацiональних стандартiв аудиту", вiдповiдно до рiшення аудиторської
палати України вiд 18.04.2003. №122, зокрема МСА 700 "Аудиторський
висновок про фiнансову звiтнiсть" та Положення щодо пiдготовки
аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України, при розкриттi
iнформацiї фiнансовими установами.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю АТ "СК "Авангард"
здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, призначеною Загальними зборами
акцiонерiв, а також через залучення незалежного зовнiшнього
аудитора(аудиторської фiрми) i через механiзми внутрiшнього контролю.
Страхова компанiя проводить щорiчну аудиторську перевiрку за участю
зовнiшнього аудитора.
Аудиторську перевiрку за результатами 2014року проводило Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АРНIКА"
04074 м. Київ, вул. Новозабарська 2/6. Код ЄДРПОУ 23502885. Поточний
рахунок 26005001946001 в ПАТ " Укрiнбанк" м.Києва, МФО 300142.
Свiдоцтво № 1099 про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та
аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги , видане
рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26 сiчня 2001 року

(чинне до 04 листопад 2015 року)
Код
ЄДРПОУ 23502885
На протязi попереднiх рокiв аудиторська перевiрка АТ "СК "Авангард"
проводилась з наступними аудиторами:
ТОВ "Аудиторська фiрма "Бiзнес-Рiшення" (код ЄДРПОУ 31749819),
зареєстрованого 05.12.2001р. Оболонською районною у м.Києвi державною
адмiнiстрацiєю (Свiдоцтво А00 №598806, реєстрацiйний номер
10691050001003416, реєстратор Сергiєнко I.I.). Аудиторська фiрма має
Свiдоцтво на право проведення аудиторських перевiрок фiнансових
установ А №000027, видане 24.05.2004р., чинне до 23.02.2015р.
СПД Iгнатенко Людмила Олексiївна, Сертифiкат аудитора Серiя А
№004061 вiд 24.12.1999р. , реєстр АПУ №2449 вiд 26.01.1998р.
Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та сумiщення виконання
функцiй зовнiшнього та внутрiшнього аудитора на протязi 2014р. не
зафiксовано.
Фактiв стягнення, застосованих до аудитора, що проводив аудиторську
перевiрку фiнансової звiтностi на останню звiтну дату Аудиторською
палатою України протягом 2014року, та фактiв подання недостовiрної
звiтностi СК "Авангард", що пiдтверджена аудиторським висновком,
виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг, Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя
"Авангард" не має.
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема
загальний стаж аудиторської діяльності;
17 рокiв
4

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року;
iнших аудиторських послуг протягом року товариство не отримувало.
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;
Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та сумiщення виконання
функцiй зовнiшнього та внутрiшнього аудитора на протязi 2014р. не
зафiксовано
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
На протязi попереднiх рокiв аудиторська перевiрка АТ "СК "Авангард"
проводилась з наступними аудиторами:
ТОВ "Аудиторська фiрма "Арнiка", Сертифiкат аудитора № 003585 вiд
18.12.1998р. , реєстр АПУ № 1099.
СПД Iгнатенко Людмила Олексiївна, Сертифiкат аудитора Серiя А
№004061 вiд 24.12.1999р. , реєстр АПУ №2449 вiд 26.01.1998р.
ТОВ "Аудиторська фiрма "Бiзнес-Рiшення" (код ЄДРПОУ 31749819),
зареєстрованого 05.12.2001р. Оболонською районною у м.Києвi державною
адмiнiстрацiєю (Свiдоцтво А00 №598806, реєстрацiйний номер
10691050001003416, реєстратор Сергiєнко I.I.). Аудиторська фiрма має
Свiдоцтво на право проведення аудиторських перевiрок фiнансових
установ А №000027, видане 24.05.2004р., чинне до 23.02.2015р.
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена

аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.
Фактiв стягнення, застосованих до аудитора, що проводив аудиторську
перевiрку фiнансової звiтностi на останню звiтну дату Аудиторською
палатою України протягом 2014року, та фактiв подання недостовiрної
звiтностi СК "Авангард", що пiдтверджена аудиторським висновком,
виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг, Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя
"Авангард" не має
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема
наявність механізму розгляду скарг;
Керуючись вимогами Закону України "Про фiнансовi послуги та державне
регулювання ринкiв фiнансових послуг" з метою захисту прав та
iнтересiв споживачiв фiнансових послуг, СК "Авангард" придiляє увагу
розробцi системи досудового розв'язання спорiв та дотримання
справедливих пiдходiв до розв'язання проблеми захисту прав споживачiв
страхових послуг, намагається забезпечувати
правильне розумiння сутi фiнансової послуги без нав'язування її
придбання.
. В Приватному акцiонерному товариствi "Страхова компанiя
"Авангард" особою, уповноваженою розглядати скарги та спори
клiєнтiв, призначено Керч Iрину Борисiвну.
Скарг та позовiв до суду протягом 2014р. стосовно надання фiнансових
послуг СК "Авангард" не зафiксовано.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги;
В Приватному акцiонерному товариствi "Страхова компанiя "Авангард"
особою, уповноваженою розглядати скарги та спори клiєнтiв,
призначено Керч Iрину Борисiвну.
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг);
Скарг та позовiв до суду протягом 2014р. стосовно надання фiнансових
послуг СК "Авангард" не зафiксовано.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.
Скарг та позовiв до суду протягом 2014р. стосовно надання фiнансових
послуг СК "Авангард" не зафiксовано.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма
“АРНІКА"

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

23502885

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

1099
26.01.2001

Звітний період, за який проведений
аудит фінансової звітності

за 2014 рік

Місцезаходження аудиторської фірми, м.Київ, вул.Новозабарська 2/6.
аудитора

Реєстраційний номер, серія та номер,
дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів

д/н
д/н
д/н
д/н
д/н

Думка аудитора

Умовно-позитивна

Підприємство___________________________________________________________
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Авангард"

Дата (рік, місяць, число)

2015

за ЄДРПОУ

М. КИЇВ
Територія______________________________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ
Вид економічної діяльності________________________________________________
за КВЕД
9
Середня кількість працівників (1)____________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку
Адреса____________________________________________________________________________________________
01011 м. Київ Печерський р-н м.Київ вул. Панаса Мирного, 2/44,оф.22, т.(044) 502-22-70
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1

Код рядка
2

65.12

V

1000

первісна вартість

1001

Незавершені капітальні інвестиції

1005

накопичена амортизація
Основні засоби

первісна вартість
знос

Інвестиційна нерухомість

Довгострокові біологічні активи

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

1002
1010

1801001

Код за ДКУД
На початок звітного
періоду
3

На кінець звітного
періоду

66
206
140

--

25

206
163

--

18

136

1015

--

--

1012
1020
1030

110

--10112

Відстрочені податкові активи

1045

1

Усього за розділом I

43

135

1035

Інші необоротні активи

4

1011

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

01

33152560
111

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.
Актив

01

8038200000

за КОАТУУ

Форма № 1

Коди

1040
1090

---

118

--10112
452
1

--

1095

10204

10626

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

у тому числі з податку на прибуток

1136

II. Оборотні активи
Запаси

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1100

4

--

1125

585

185

з бюджетом

1135

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

17

6

Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка

Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Частка перестраховика у страхових резервах
резервах незароблених премій
Інші оборотні активи
Усього за розділом II

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

--

--

--

--

1160

1987

1987

1166

22

20

1165

164

1167

142

1180

415

1190

--

1170
1183

--

415

47
27

--

281
281

--

1195

3172

2506

1300

13376

13132

1200

--

--

1

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

2
1400

3

12000

4

12000

Капітал у дооцінках

1405

--

--

Резервний капітал

1415

212

212

1425

--

--

Додатковий капітал

1410

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

Неоплачений капітал
Вилучений капітал

1430

Усього за розділом I

1

-16
--

1

19

--

1495

12197

12232

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500

Інші довгострокові зобов'язання

1515

Цільове фінансування

1525

Страхові резерви

резерв збитків або резерв належних виплат
Усього за розділом II

--

---

1070

767

1533

1054

749

1600

--

--

1595

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

--

--

1530
1532

резерв незароблених премій

--

16

1070

18

767

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610

розрахунками з бюджетом

1620

53

1625

5

10

1635

31

14

1665

--

--

1695

109

133

1900

13376

13132

товари, роботи, послуги

1615

у тому числі з податку на прибуток

1621

розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1630

Поточні забезпечення

1660

Інші поточні зобов'язання

1690

Доходи майбутніх періодів
Усього за розділом IІІ

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

1700

Баланс
д/н

Голова Правління

________

Керч Ірина Борисівна

Головний бухгалтер

________

Іваненко Тетяна Едуардівна

--

--

9

31

50
8
3

---

54
47

20
4

---

Коди

Приватне акціонерне товариство "Страхова
Підприємство___________________________________________________________

Дата (рік, місяць, число)

компанія "Авангард"

за ЄДРПОУ

2015
01 01
33152560

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )
за 2014 р.
Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код рядка

1

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума

Премії, передані у перестрахування

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Інші операційні доходи

Адміністративні витрати
Витрати на збут

Інші операційні витрати

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток

Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи

Фінансові витрати

Втрати від участі в капіталі
Інші витрати

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток

Витрати (дохід) з податку на прибуток

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

1

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід

Інший сукупний дохід до оподаткування

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

2000

--

--

2010

1798

1851

2011

2502

2866

2012

(875)

(1169)

2013

-305

-29

2014

-134

125

2050

(--)

(--)

2070

313

359

2090

1485

1492

2095

(--)

(--)

2110

-2

--

2111

-2

--

2120

11

72

2130

(866)

(760)

2150

(451)

(506)

2180

(97)

(60)

2190

80

238

2195

(--)

(--)

2200

--

--

2220

4

1

2240

3975

3993

2250

(--)

(--)

2255

(--)

(--)

2270

(3975)

(3993)

2290

84

239

2295

(--)

(--)

2300

-49

-52

--

--

2350

35

187

2355

(--)

(--)

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

За звітний період

1801003

2305

Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код за ДКУД

2400

--

2405

--

--

2410

--

--

2415

--

--

2445

--

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2450

--

--

2455

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2460

--

--

2465

Інший сукупний дохід після оподаткування

35

187

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1

Матеріальні затрати

Витрати на оплату праці

Код рядка

За звітний період

2
2500

3

456

2515

31

2510

Відрахування на соціальні заходи
Амортизація

2520

Інші операційні витрати

2550

Разом

10

2505

За аналогічний
період
попереднього року
4

163
756

1416

27

349
127
51

772

1326

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код рядка

1

За звітний період

Середньорічна кількість простих акцій

2
2600

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

2.91666670

Дивіденди на одну просту акцію

2650

--

Скоригована середньорічна кількість простих
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2605

2615

д/н
Голова Правління

__________

Керч Ірина Борисівна

Головний бухгалтер

__________

Іваненко Тетяна Едуардівна

3

12000

12000

2.91666670

За аналогічний
період
попереднього року
4

12000

12000

15.58333330
15.58333330
--

Коди

Приватне акціонерне товариство "Страхова
Підприємство___________________________________________________________

Дата (рік, місяць, число)

компанія "Авангард"

за ЄДРПОУ

2015
01 01
33152560

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом )
за 2014 р.
Форма № 3
Стаття
1

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів

Код за ДКУД

1801004

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

3000

--

--

у тому числі податку на додану вартість

3005

--

--

3006

--

--

Надходження авансів від покупців і замовників

3010

--

23

3015

46

39

3025

4

1

3050

2280

2848

3095

5

22

3100

(1597)

(2115)

3105

(360)

(308)

3110

(174)

(140)

3115

(127)

(84)

3116

(52)

(55)

Цільового фінансування

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Надходження від страхових премій
Інші надходження

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці

Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів

Зобов'язання з податку на прибуток

Зобов'язання з інших податків і зборів
Інші витрачання

Чистий рух коштів від операційної діяльності

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів

3118

(75)

(29)

3190

(192)

(208)

3195

-115

78

3200

3975

2220

Надходження від отриманих:
відсотків

3205

--

--

3215

--

--

Надходження від деривативів

3220

--

--

3225

--

--

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3250

--

4

3255

(3975)

(2215)

Виплати за деривативами

3260

(2)

(12)

3270

(--)

(--)

3290

(--)

(--)

3295

-2

-3

3300

--

--

3305

--

--

3340

--

--

3345

(--)

(--)

дивідендів

Інші надходження

необоротних активів
Інші платежі

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик

Інші надходження

Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик

3350

--

--

3355

(--)

(--)

3390

(--)

(--)

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3395

--

--

3400

-117

75

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3405

164

89

3410

--

--

3415

47

164

Сплату дивідендів
Інші платежі

Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Залишок коштів на початок року
Залишок коштів на кінець року
д/н

Голова Правління

________

Керч Iрина Борисiвна

Головний бухгалтер

________

Iваненко Тетяна Едуардiвна

Коди

Приватне акціонерне товариство "Страхова
Підприємство___________________________________________________________
компанія "Авангард"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

2015
01 01
33152560

Звіт про власний капітал
за 2014 р.
Форма № 4

Код
зареєстрований
рядка
(пайовий)
капітал

Стаття

Залишок на початок року

1

2
4000

Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни

Скоригований залишок на початок року

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

3
12000

Код за ДКУД

1801005

капітал у
дооцінках

додатковий
капітал

резервний
капітал

нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

неоплачений
капітал

вилучений
капітал

всього

4

5

6

7

8

9

10

--

1

212

-16

--

--

12197

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

-16

--

--

35

--

--

4095

12000

--

1

212

12197

4100

--

--

--

--

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

4295

--

--

--

--

35

--

--

212

19

--

--

Інший сукупний дохід за звітний період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

Відрахування до резервного капіталу
Погашення заборгованості з капіталу

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року

4300

12000

д/н
Голова Правління

________

Керч Iрина Борисiвна

Головний бухгалтер

________

Iваненко Тетяна Едуардiвна

--

1

35

35
12232

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства "СК "Авангард"
за 2014 рiк.
Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки фiнансової звiтностi за рiк, що завершився 31 грудня
2014 року
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає фiнансовий
стан Приватного акцiонерного товариства "СК "Авангард" станом на 31 грудня 2014 року, а також результати його
дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за 2014 рiк у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
_ забезпечення правильного вибору та застосування принципiв облiкової полiтики;
_ представлення iнформацiї, у т.ч. даних про облiкову полiтику, у формi, що забезпечує прийнятнiсть,
достовiрнiсть, зрозумiлiсть такої iнформацiї;
_ розкриття додаткової iнформацiї у випадках, коли виконання вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
є недостатнiм для розумiння користувачами звiтностi того впливу, який тi чи iншi операцiї, а також подiї чи
умови здiйснюють на фiнансовий стан та фiнансовi результати дiяльностi;
_ створення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю;
_ оцiнку спроможностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому;
_ застосування заходiв щодо збереження активiв та виявлення i запобiгання випадкам шахрайства та iнших
порушень;
_ ведення облiку у вiдповiдностi до законодавства України та Мiжнародних стандартiв фiнансового облiку та
звiтностi та у формi, яка б дозволяла розкрити та пояснити операцiї Товариства, а також надати на будь-яку
дату iнформацiю з достатньою точнiстю про фiнансовий стан i забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi
вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi .
1.

Загальнi положення
На вимогу статтi 12 "Застосування мiжнародних стандартiв" Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХIУ, листа Мiнiстерства фiнансiв України вiд 04.01.2013 року
за № 31-08410-06-5/188, пункту 2.4 глави 2 Порядку складання звiтних даних страховикiв, затвердженим
розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг вiд 03.02.2004 № 39, у складi звiтних
даних за 2014 рiк СК "Авангард подає до Нацкомфiнпослуг:
баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014,
звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк,
звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк,
звiт про власний капiтал за 2014 рiк та iншу iнформацiю.
Фiнансова звiтнiсть компанiї пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ( МСФЗ )
згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 1 Подання фiнансової звiтностi
i включає
вiдповiднi примiтки щодо стислого викладу (розкриття) iнформацiї щодо статтей зазначеної звiтностi i суттєвих
(iстотних) облiкових полiтик.
Приватне акцiонерне товариство "СК "Авангард"
(скорочено _ АТ "СК "Авангард" ,
код ЄДРПОУ 33152560) створено у формi акцiонерного товариства згiдно з Законом України _Про акцiонернi
товариства_. Компанiя здiйснює страхову та перестрахувальну дiяльнiсть за одержаними у встановленому порядку
лiцензiями на здiйснення страхових операцiй, пов_язаних з пропонуванням та наданням захисту вiд наслiдкiв
випадкових подiй.
АТ "СК "Авангард" зареєстровано Печерською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю, 17.11.2004 р.,
свiдоцтво Серiя А01 №300863, реєстрацiйний
номер
юридичної
особи
в ЄДР 1 070 105 0007 003582. На
пiдставi рiшення Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України №3443 вiд 27.01.2005р.
отримала свiдоцтво СТ №384 вiд 08.09.2009р., реєстрацiйний №11101445, код фiнансової установи -11. ( має п/р
в ПАТ Укрсоцбанк , ПАТ БАНК ? , ПАТ КБ Хрещатик ). Юридична адреса: Україна, 01011, м. Київ, вул. Панаса
Мирного, будинок 2/44, оф.22. Фактичне мiсцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, будинок 2/44,
оф.22.
Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про пiдприємство _ www.avangard-sk.com.ua . Адреса
електронної пошти _ Sk_avangard@ukr.net.
В зв_язку зi змiною фiзичної та юридичної адреси Приватне акцiонерне товариство "СК "Авангард"
16.01.2014р.
отримало новi лiцензiї на право здiйснення страхової дiяльностi:
Найменування лiцензiї (дозволу) Серiя лiцензiї (дозволу)
Номер лiцензiї (дозволу)
Ким видана лiцензiя
(дозвiл)
Термiн дiї лiцензiї (дозволу)
(з дд.мм.рррр по дд.мм.рррр)
1. Страхування фiнансових ризикiв
АЕ 284291 НКРРФПУ Безстроково
2. Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами
АЕ 284286 НКРРФПУ Безстроково
3. Страхування вiд нещасних випадкiв
АЕ 284285 НКРРФПУ Безстроково
4. Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АЕ 284280 НКРРФПУ Безстроково

5. Страхування медичних витрат АЕ 284289 НКРРФПУ Безстроково
6. Медичне страхування (безперервне страхування здоров_я)
АЕ 284290 НКРРФПУ Безстроково
7. Страхування майна [ АЕ 284282 НКРРФПУ Безстроково
8. Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
АЕ 284281 НКРРФПУ Безстроково
9. Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
АЕ 284288 НКРРФПУ Безстроково
10. Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб_єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами
та аварiями на об_єктах пiдвищеної небезпеки
АЕ 284287 НКРРФПУ Безстроково
11. Особисте страхування працiвникiв вiдомчої та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних
дружин (команд) АЕ 284284 НКРРФПУ Безстроково
12. Страхування вiдповiдальностi суб_єктiв перевезення небезпечних вантажiв АЕ 284283 НКРРФПУ Безстроково
2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена згiдно з Мiжнародними Стандартам Фiнансової Звiтностi (МСФЗ) на основi
принципу iсторичної вартостi. з коригуваннями на початкове визнання фiнансових iнструментiв за справедливою
вартiстю, як доцiльної собiвартостi на дату переходу на МСФЗ, та переоцiнку торгових цiнних паперiв та
фiнансових активiв для подальшого продажу.
Таким чином, фiнансова звiтнiсть складається у вiдповiдностi з принципом облiку по фактичних витратах,
за виключенням фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у
складi прибутку або збитку за перiод, i активiв, наявних для продажу, що вiдображаються за справедливою
вартiстю.
Функцiональною валютою та валютою подання звiтностi для цiлей даної фiнансової звiтностi є гривня, яка
найкращим чином вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, що проводяться пiдприємством, i пов_язаних з ними
обставинами, впливаючи на його дiяльнiсть.
З метою вiдповiдностi вимогам Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в
умовах гiперiнфляцiї , фiнансова звiтнiсть була виражена в одиницi вимiру, яка дiяла на дату балансу..
Використання оцiнок та суджень.
Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень по вiдношенню представлення активiв та зобов_язань i
розкриття умовних активiв та зобов_язань при пiдготовцi фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ.
Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок.
Припущення та зробленi на їх основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх
змiни.
Змiни в облiкових оцiнках визнаються у тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i в усiх
наступних перiодах.
Iнформацiя про суттєвi сфери невизначеностi оцiнок та ключовi судження при застосуваннi облiкової полiтики
подається далi:
Припущення безперервностi дiяльностi Компанiї
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена на основi припущення, що Приватне акцiонерне товариство "СК
"Авангард"
функцiонуватиме невизначено довго в майбутньому, це припущення передбачає реалiзацiю активiв i
виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi.
На дату затвердження звiтностi Компанiя функцiонує в нестабiльному середовищi, пов_язаному з свiтовою
економiчною кризою. Не iснує чiткого уявлення того, якi заходи прийматиме уряд України для подолання кризи.
Тому неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд Компанiї,
стабiльнiсть i структуру її операцiй iз споживачами i постачальниками.
В результатi виникає iстотна невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування
вартостi активiв Компанiї i здатнiсть Компанiї 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.
Керiвництво Приватного акцiонерного товариствоа "СК "Авангард" впевнено, що в ситуацiї, що склалася воно
вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку компанiї.
Фiнансова звiтнiсть Приватного АТ "СК "Авангард" є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, в якiй
представлено iнформацiю про фiнансовий стан результатiв дiяльностi, про рух грошових коштiв пiдприємства, якi
є корисною для широкого кола користувачiв при прийняттi економiчних рiшень.
3.
Основнi принципи облiкової полiтики
Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя Авангард
прийняло МСФЗ (IFRS) 1
Перше застосування
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi починаючи з 01.01.2012р., виконавши всi необхiднi коригування у
вiдповiдностi до МСФЗ 1.ПрАТ "СК "Авангард"
застосовує Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi
(МСФЗ) шляхом чiткого та беззастережного твердження про вiдповiднiсть МСФЗ.
Компанiя у своєму звiтi про фiнансовий стан за МСФЗ на початок перiоду:
a) визнає всi активи та зобов_язання, визнання яких вимагають МСФЗ;
б) не визнає статтi активiв або зобов_язань, якщо МСФЗ не дозволяють такого визнання;
в) перекласифiковує статтi, якi визнанi згiдно з попереднiми П(С)БО як один вид активу, зобов_язання або
компонента капiталу, але якi згiдно з МСФЗ є iншим видом активу, зобов_язання чи компонента капiталу;
г) застосовує МСФЗ пiд час оцiнювання всiх визнаних активiв та зобов_язань.
Страхова компанiя ретроспективно застосовує МСФЗ на дату переходу.
Коригування, якi виникають унаслiдок
подiй та операцiй, що вiдбувались до дати переходу на МСФЗ, СК "Авангард"
визнає безпосередньо в

нерозподiленому прибутку

на дату переходу на МСФЗ.

Конвертацiя iноземних валют
Активи i пасиви, вираженi в iноземних валютах, перераховуються по офiцiйних курсах обмiну, встановленим
Нацiональним Банком України, на кiнець року.
Курсовi рiзницi, якi виникають при конвертацiї, вiдображаються на рахунку прибуткiв i збиткiв. Результати,
вираженi в iноземних валютах, перераховуються по курсах обмiну на дату здiйснення операцiї.
Не грошовi активи та зобов_язання, вираженi в iноземнiй валютi , якi оцiнюються за справедливою вартiстю,
перераховуються у функцiональну валюту за валютним курсом, що дiяв на дату визначення справедливої
вартостi.
Не грошовi активи та зобов_язання, вираженi в iноземнiй та вiдображенi за фактичними витратами,
перераховуються у функцiональну валюту за валютним курсом, що дiяв на дату здiйснення операцiї.
USD
EUR
Курс на 31 грудня 2013 7.9930
11,04153
Курс на 31 грудня 2014
15,7686
19,23291
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають грошовi кошти на розрахункових рахунках в банках i депозити в банках, термiновi i до
запитання (on-line) .
Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, включають:
фiнансовi активи або зобов_язання, що утримуються для торгових операцiй;
фiнансовi iнструменти, визначенi при початковому визнаннi як фiнансовi iнструменти за справедливою
вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку;
похiднi фiнансовi активи або зобов_язання.
Керiвництво "СК "Авангард" визначає фiнансовi активи i зобов_язання як фiнансовi активи i зобов_язання за
справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, якщо:
- управлiння активами чи зобов'язаннями та їх оцiнка здiйснюється на основi справедливої вартостi ;
- таке визначення виключає або значно зменшує невiдповiдностi у бухгалтерському облiку, якi б виникли за
iншого визначення;
- актив чи зобов_язання мiстить iнтегрований похiдний iнструмент, який значним чином модифiкує грошовi
потоки, якi за iншого визначення були б необхiдними згiдно з контрактом.
Класифiкацiя фiнансових активiв i зобов'язань за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку
або збитку, не змiнюється пiсля початкового визнання.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть є фiнансовi активи, що не котируються на активному ринку i передбачають
отримання фiксованих платежiв або платежiв, визначених. Такi активи спочатку визнаються за справедливою
вартiстю, яка збiльшується на суму витрат, що безпосередньо вiдносяться до здiйснення угоди.
Позики i дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або з платежами,
що пiдлягають визначенню, якi не мають котирування на активному ринку, за винятком тих, якi керiвництво має
намiр продати негайно або найближчим часом, тих, якi керiвництво пiсля початкового визнання визначає як
фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, або тих, по
яких утримувач може не вiдшкодувати у значнiй мiрi всi вiдображенi в облiку iнвестицiї, крiм випадкiв,
пов_язаних з погiршенням якостi позик.
Активи, що утримуються до погашення - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або з платежами,
що пiдлягають визначенню, а також з фiксованими строками погашення, якi керiвництво має намiр та спроможнiсть
утримувати до погашення
Активи, наявнi для продажу - це фiнансовi активи, якi були визначенi як фiнансовi активи, наявнi для продажу,
або тi, що не були класифiкованi як позики та дебiторська заборгованiсть, активи, що утримуються до погашення,
або фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Фiнансове зобов_язання - це будь-яке зобов_язання, що є зобов'язанням за договором надати грошовi кошти або
iнший фiнансовий актив iншiй компанiї або обмiняти фiнансовi iнструменти з iншою компанiєю на потенцiйно
невигiдних умовах.
Визнання
Фiнансовi активи i зобов_язання визнаються у звiтi про фiнансове становище тодi, коли СК "Авангард" стає
стороною договору про придбання фiнансового iнструмента. Усi стандартнi придбання фiнансових активiв
облiковуються на дату розрахункiв.
Оцiнка
Початкова оцiнка фiнансового активу чи зобов_язання здiйснюється за справедливою вартiстю плюс, якщо це
фiнансовий актив чи зобов_язання, яке не класифiкується як фiнансовий iнструмент за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, затрати на здiйснення операцiй, якi прямо вiдносяться до
придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов_язання.
Пiсля початкового визнання фiнансовi активи, включаючи похiднi iнструменти, якi є активами, оцiнюються за
справедливою вартiстю без будь-якого вирахування затрат на здiйснення операцiй, якi можуть бути понесенi при
продажу чи iншому вибуттi фiнансового активу, за винятком:
- позик i дебiторської заборгованостi, що оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу
ефективної процентної ставки
- iнвестицiй, що утримуються до погашення, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу
ефективної процентної ставки, та

- iнвестицiй в iнструменти капiталу, якi не мають цiни котирування на активному ринку i справедливу вартiсть
яких неможливо оцiнити достовiрно. Такi фiнансовi iнструменти оцiнюються за вартiстю за вирахуванням збиткiв
вiд зменшення корисностi.
Усi фiнансовi зобов_язання, крiм тих, що були визначенi як фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, та крiм фiнансових зобов'язань, що виникають при передачi
фiнансового активу, вiдображеного за справедливою вартiстю, i ця передача не вiдповiдає критерiям припинення
визнання, оцiнюються за амортизованою вартiстю. Амортизована вартiсть розраховується за методом ефективної
процентної ставки. Премiї та дисконти, у тому числi початковi витрати на здiйснення операцiй,включаються до
балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизуються за ефективною процентною ставкою по цьому
iнструменту
Прибуток або збиток вiд фiнансових активiв та фiнансових зобов_язань, вiдображених за амортизованою вартiстю,
визнається у складi прибутку або збитку, коли вiдбувається припинення визнання фiнансового активу чи
фiнансового зобов_язання або зменшується його кориснiсть, а також у процесi амортизацiї.
Принципи оцiнки справедливої вартостi
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 'рунтується на цiнi їх котирування на ринку на дату балансу без
будь-яких вирахувань витрат на здiйснення операцiй. У разi вiдсутностi цiни котирування справедлива вартiсть
iнструмента оцiнюється з використанням моделей цiноутворення або методiв дисконтованих грошових потокiв.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що знаходяться в активному обiгу на органiзованих фiнансових
ринках на звiтну дату, визначається за ринковими котируваннями або цiною диерiв (цiна покупця за довгою
позицiєю та цiна продавця за короткою позицiєю) без будь-якого вирахування витрат на здiйснення операцiї.
Справедлива вартiсть усiх iнших фiнансових iнструментiв, що не мають активного обiгу на ринку, визначається за
допомогою вiдповiдних методiв оцiнки з максимальним використанням ринкових даних. Методи оцiнки включають
використання чистої дисконтованої вартостi, порiвняння з аналогiчнии iнструментами, щодо яких iснує iнформацiя
про ринковi цiни, моделi цiноутворення оцiнки опцiонiв та iншi методи оцiнки.
При застосуваннi методiв дисконтованих грошових потокiв очiкуванi в майбутньому грошовi потоки базуються на
найбiльш точних оцiнках керiвництва. При цьому використовується ставка дисконту, яка дорiвнює ринковiй ставцi
на дату балансу по iнструменту, що має подiбнi умови та характеристики. При використаннi моделей цiноутворення
данi про фiнансовий iнструмент, що вводяться до моделi, базуються на ринкових оцiнках на дату балансу.
Прибутки та збитки вiд подальшої оцiнки
Прибуток або збиток в результатi змiни справедливої вартостi фiнансового активу чи зобов_язання визнається
таким чином:
- прибуток або збиток вiд фiнансового iнструмента, класифiкованого як фiнансовий iнструмент за справедливою
вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, визнається у звiтi про фiнансовi результати
- прибуток або збиток вiд фiнансового активу, наявного для продажу, визнається безпосередньо у власному
капiталi (за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та прибуткiв i збиткiв вiд курсових рiзниць) до моменту
припинення визнання цього активу, коли кумулятивний прибуток або збиток, що ранiше був визнаний у власному
капiталi, визнається у звiтi про сукупний прибуток. Проценти, пов'язанi з фiнансовим активом, наявним для
продажу, визнаються у звiтi про фiнансовi результати у тому перiодi, в якому вони були заробленi, i
розраховуються за методом ефективної процентної ставки.
Прибуток чи збиток вiд фiнансових активiв та зобов_язань, вiдображених за амортизованою вартiстю, визнається у
звiтi про сукупний прибуток, коли вiдбувається припинення визнання фiнансового активу чи зобов_язання або
зменшується його кориснiсть, а також протягом процесу амортизацiї.
Згортання
Згортання фiнансових активiв та зобов_язань з вiдображенням лише чистого сальдо у звiтi про фiнансовий стан
здiйснюється тiльки за наявностi юридично закрiпленого права здiйснювати згортання або намiру провести
розрахунок шляхом взаємозарахування або реалiзувати актив i одночасно погасити зобов_язання.
Припинення визнання
Припинення визнання фiнансових активiв вiдбувається тодi, коли вийшов строк дiї права на отримання грошових
коштiв вiд фiнансових активiв або коли Компанiя передала практично всi ризики та винагороди, пов_язанi з
правом володiння. Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається тодi, коли воно погашається, тобто
коли зазначене у договорi зобов'язання було виконано, анульовано або строк його дiї закiнчився.
Борговi зобов'язання, по яких нараховуються проценти
Початкове визнання боргових зобов_язань, по яких нараховуються проценти, здiйснюється за їх вартiстю за
вирахуванням будь-яких понесених витрат на здiйснення операцiй. Пiсля початкового визнання борговi
зобов_язання, по яких нараховуються проценти, вiдображаються за амортизованою вартiстю. При цьому будь-яка
рiзниця мiж їх вартiстю та викупною цiною визнається у звiтi про сукупний прибуток протягом строку дiї
зобов_язання. У разi зворотного викупу боргового зобов'язання або його дострокового погашення будь-яка рiзниця
мiж сумою погашення та балансовою вартiстю зобов_язання визнається негайно у звiтi про сукупний прибуток.
Зменшення корисностi
Активи, за винятком вiдстрочених податкових активiв, перевiряються на кожну дату балансу з метою виявлення
об_єктивних ознак зменшення їх корисностi. Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка суми очiкуваного
вiдшкодування активу. Збиток вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або його
одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує суму очiкуваного вiдшкодування

Iнвестицiї
Згiдно МСБО 28 Облiк iнвестицiй в асоцiйованi компанiї , на момент придбання Компанiя визнає iнвестицiї за
собiвартiстю. На звiтну дату балансова вартiсть iнвестицiї корегується на визнану частку iнвестора в прибутках
i збитках об_єкту iнвестицiй. Отриманi вiд об'єкту iнвестицiй дивiденди зменшують балансову вартiсть
iнвестицiй. При необхiдностi Компанiя корегує балансову вартiсть iнвестицiй для вiдображення змiн частки
участi iнвестора в об'єктi iнвестицiй, змiн, що виникають в результатi, у власному капiталi об'єкту
iнвестицiй, якi не були включенi в звiт про сукупний прибуток.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за вартiстю очiкуваних надходжень, за вирахуванням резерву по
сумнiвних боргах. Для вiдображення заборгованостi за чистою вартiстю був проведений аналiз заборгованостi по
термiнах її виникнення i нарахований резерв сумнiвних боргiв. У зв'язку з вiдсутнiстю надiйної iнформацiї про
фiнансовий стан боржникiв i неврегульованiсть правових механiзмiв повернення заборгованостi, оцiнка можливих
збиткiв може вiдрiзнятися вiд реальних розмiрiв надалi.
Страхова компанiя має на своєму облiку цiннi папери, що емiтуються державою, а саме: облiгацiїї внутрiшньої
державної позики (ОВДП). На протязi звiтного перiоду Товариством не здiйснювалися операцiї щодо погашення
ОВДП. Облiгацiї не класифiкувалися як цiннi папери до погашення, а класифiкувалися як цiннi папери для
продажу та облiковувалися як короткостроковi фiнансовi iнвестицiї.
Враховуючи характер здiйснюваних операцiй з ОВДП , що включенi до складу активiв балансу ПрАТ СК Авангард ,
та той факт, що всi розрахунки за ОВДП здiйснювалися в нацiональнiй валютi України, управлiнським персоналом
прийнято рiшення у бухгалтерському облiку не переоцiнювати цiннi папери цього виду на звiтну дату, а
облiковувати їх за собiвартiстю придбання. Придбання облiгацiй мало мету збереження вартостi активiв
Товариства в перiод фiнансової кризи. Також погашення цих ОВДП, враховуючи змiни у валютному законодавствi
України, здiйснюватиметься у гривнi.
У разi продажу боргових цiнних паперiв, що номiнованi в iноземнiй валютi, при визначеннi фiнансового
результату вiд такого продажу до складу доходiв включаються доходи вiд продажу таких цiнних паперiв, а до
складу витрат _ витрати на їх придбання.
При цьому, курсовi рiзницi за вищезазначеними борговими цiнними паперами, номiнованими в iноземнiй валютi, у
податковому облiку не вiдображаються.
Iнша дебiторська заборгованiсть
До складу iншої дебiторської заборгованостi включена заборгованiсть, яка не пов'язана iз страховою дiяльнiстю,
розрахунки з бюджетом по податках i т.п.
Запаси
Запаси вiдображаються в облiку за собiвартiстю. На витрати запаси вiдносяться по методу середньозваженої
собiвартостi.
Оренда
Приватне акцiонерне товариство "СК "Авангард" не виступає орендарем основних засобiв.
Основнi засоби i нематерiальнi активи
Основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за мiнусом накопиченого зносу.
Переоцiнка виконується досить часто, щоб уникнути суттєвих розбiжностей мiж справедливою вартiстю
переоцiненого активу i його балансовою вартiстю. Прирiст вартостi вiд переоцiнки вiдображається у складi
резерву переоцiнки основних засобiв у складi iншого сукупного доходу, за вирахуванням сум вiдновлення
попереднього зменшення вартостi цього активу, ранiше вiдображеного у складi прибутку або збитку. В цьому
випадку сума збiльшення вартостi активу вiдображається у складi прибутку або збитку. Зменшення вартостi активу
в результатi переоцiнки визнається у складi прибутку або збитку, за винятком безпосереднього залiку такого
зменшення проти попереднього приросту вартостi потому самому активу, визнаному у складi резерву переоцiнки
основних засобiв. Крiм цього, накопичений знос на дату переоцiнки виключається з одночасним зменшенням валової
балансової вартостi активу, i отримана сума перераховується виходячи з переоцiненої суми активу.
При вибуттi активу вiдповiдна сума, включена до резерву з переоцiнки, переноситься до складу нерозподiленого
прибутку. Нарахування зносу активу починається з дати його введення в експлуатацiю. Амортизацiя нараховується
рiвними частинами протягом термiну корисного використання основних засобiв без урахування очiкуваної
залишкової вартостi.
Залишкова вартiсть, строки корисної служби та методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi
кожного звiтного року i коригуються за необхiдностi. Витрати на ремонтно-вiдновлювальнi роботи вiдображаються
у складi iнших операцiйних витрат у перiодi, в кому такi витрати були понесенi, крiм випадкiв, коли такi
витрати пiдлягають капiталiзацiї.
Термiн корисного використання основних засобiв по групах:
Група
Термi корисного використання
Меблi
5
рокiв
Офiсне устаткування 3
роки
Iншi

1

рiк

Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Компанiї мають кiнцевий термiн використання та представленi програмним забезпеченням та
лiцензiями на право здiйснення страхової дiяльностi.. Нематерiальнi активи вiдображенi в облiку за

собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за фактичною вартiстю за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя нараховується рiвними частинами протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв.
Термiн корисного використання нематерiальних активiв по групах:
Група
Термiн корисного використання
Програмне забезпечення 3-5 рокiв
Лiцензiї на право здiйснення страхової дiяльностi
10 рокiв
Iншi
1 рiк
Визнання доходiв
Приватне акцiонерне товариство "СК "Авангард" отримує доходи вiд здiйснення операцiй зi страхування,
перестрахування (страховi платежi, частки страхових платежiв, належнi перестраховикам, дохiд вiд надання
послуг для iнших страховикiв - агентська винагорода, частка страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi
перестраховиками, доходи, одержанi при розiрваннi договору).
Iншi доходи
Компанiя отримує iнший дохiд, який не пов_язаний з проведенням операцiй зi страхування, - дохiд вiд розмiщення
тимчасово вiльних грошових коштiв, а саме: вiдсотки вiд депозитiв, прибуток вiд продажу цiнних паперiв.
Iнший дохiд признається, коли є упевненiсть, що Приватне АТ "СК "Авангард" отримає економiчнi вигоди вiд
проведених операцiй i розмiр доходу можна достовiрно визначити. Дохiд визнається за вирахуванням витрат на
його отримання в тому перiодi, в якому проведена операцiя.
Комiсiї, а також iншi доходи та витрати, як
правило вiдображаються у вiдповiдностi з принципом нарахувань на дату надання вiдповiдної послуги. У тому
випадку, якщо СК Авангард
виступає в якостi агента, а не виконавця угоди, виручка являє собою чисту суму
комiсiї, отриманої СК Авангард .
Процентнi доходи та процентнi витрати вiдображаються у складi прибутку або збитку з використанням методу
ефективної процентної ставки.
Визнання витрат
Компанiя несе витрати на здiйснення основної операцiйної дiяльностi, а також iншi витрати, якi не пов'язанi
iз надання послуг зi страхування.
Непроцентнi витрати вiдображаються на дату отримання вiдповiдних товарiв та надання вiдповiдних послуг, за
винятком випадкiв, коли витрати пов_язанi з передбачуваним зобов_язанням , в результатi якого зобов_язання
i вiдповiднi витрати вiдображаються у фiнансовiй звiтностi.
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 надiйно змiрянi.
Витрати признаються в звiтi про сукупний прибуток на основi безпосереднього зiставлення мiж понесеними
витратами i прибутками по конкретних статтях доходiв.
Якщо виникнення економiчних вигод очiкується впродовж декiлькох облiкових перiодiв i зв'язок з доходом може
прослiдкувати тiльки в цiлому або побiчно, витрати в звiтi про сукупний прибуток признаються на основi методу
рацiонального розподiлу.
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.
Витрати з перестрахування
При здiйсненнi операцiй перестрахування частки страхових премiй, якi були сплаченi за договорами
перестрахування, формують права вимоги до перестраховикiв i облiковуються як зобов_язання перестраховикiв
в
резервах незароблених премiй.
В галузi перестрахування страхова компанiя спiвпрацює з компанiями резидентами.
Товариство покриває свої зобов_язання протягом 10 робочих днiв з дати отримання листа вимоги на вiдшкодування
страхового збитку та необхiдного пакету документiв передбачених умовами договору. В 2014 роцi Компанiя
виконувала свої зобов_язання своєчасно.
Резерви незароблених премiй
Резерви визнаються, коли внаслiдок певних подiй у минулому страхова компанiя має поточне юридичне або
конструктивне зобов_язання, для врегулювання якого, з великим ступенем вiрогiдностi, буде необхiдним вiдтiк
ресурсiв, i суму зобов_язання можна достовiрно оцiнити.
Резерви незароблених премiй на кiнець перiоду були розрахованi пропорцiйно термiну дiї договорiв страхування,
якi ще не закiнчилися, на основi загального доходу вiд премiй (нетто-премiй).
Величина резервiв незароблених премiй вiдображається у вiдповiднiй окремiй статтi балансу компанiї, як
зобов_язання.
Збiльшення (зменшення) величини резервiв незароблених премiй у звiтному перiодi вiдповiдно зменшує (збiльшує)
дохiд вiд страхування.
Зобов_язання за договорами страхування включають такi технiчнi резерви за видами страхування:
- резерв незароблених премiй за кожним видом страхування методом, визначеним Законом України Про страхування
№ 85/96-ВР, а саме: величина резервiв незароблених премiй на будь-яку звiтну дату встановлюється залежно вiд
надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) в розмiрi 80 % вiд загальної суми
надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв);
- резерв збиткiв, що включають зарезервованi несплаченi страховi суми та страховi вiдшкодування за вiдомими
вимогами страхувальникiв, з яких не прийнято рiшення щодо виплати або вiдмови у виплатi страхової суми чи
страхового вiдшкодування.

Резерв збиткiв формується щодо заявлених, але не врегульованих збиткiв на звiтну дату. Оцiнка здiйснюється
на пiдставi iнформацiї, що отримує товариство пiд час врегулювання страхових випадкiв. Збiльшення (зменшення)
величини резервiв у звiтному перiодi вiдповiдно зменшує (збiльшує) дохiд вiд здiйснення страхових операцiй.

Виплати працiвникам
При визначеннi величини зобов_язань щодо короткострокових винагород працiвникам дисконтування не
застосовується, i вiдповiднi витрати визнаються по мiрi виконання працiвниками своїх обов_язкiв.
Щодо сум, очiкуваних до виплати в якостi премiй або в рамках короткострокового плану виплати премiй або участi
в прибутках, зобов_язання визначається, якщо у СК "Авангард"
є чинне юридичне зобов_язання або
передбачається сформоване зобов_язання з виплати вiдповiдної суми, що виникло в результатi здiйснення
працiвником своєї трудової дiяльностi в минулому, i величину цього зобов_язання можна оцiнити з достатнiм
ступенем надiйностi.
Зобов_язання за пенсiйними програмами
Товариство бере участь в обов_язковiй державнiй пенсiйнiй системi України. Дана система вимагає вiд
працедавця виплати поточних щомiсячних внескiв, якi розраховуються на основi процентних ставок вiд фонду
оплати працi. У звiтi про фiнансовi результати такi витрати вiднесенi до витрат на ведення справи в тому
перiодi, в якому вони були понесенi.
Приватне акцiонерне товариство "СК "Авангард" не має iнших пенсiйних програм, програм додаткових виплат при
виходi працiвникiв на пенсiю або iнших значних компенсацiйних витрат.
Оподаткування
Поточнi витрати на сплату
податку на основну дiяльнiсть розраховуються згiдно вимог українського податкового
законодавства.
Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рiк i суму вiдкладеного податку.
Податок на прибуток вiдображається у складi прибутку або збитку в повному обсязi, за винятком сум, що
вiдносяться до операцiй, що вiдображаються в iншому сукупному прибутку, або до операцiй з власниками,
вiдображаються безпосередньо на рахунках власних коштiв, якi, вiдповiдно, вiдображаються в iншому сукупному
прибутку або безпосередньо у складi власних коштiв.
Поточний податок на прибуток розраховується виходячи з передбачуваного розмiру оподаткованого прибутку за
звiтний перiод, з урахуванням ставок з податку на прибуток, якi дiяли станом на звiтну дату, а також суми
зобов_язань , що виникли в результатi уточнення сум податку на прибуток за попереднi звiтнi перiоди.
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 до необхiдностi
вiдображення у звiтностi вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов_язань.
Для визначення витрат по податку на основну дiяльнiсть, а також по 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 признаються лише в тих випадках, коли iснує вiрогiднiсть того, що майбутню суму
прибутку оподаткування буде досить для реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв. На кожну дату складання
звiту про фiнансове становище Приватне акцiонерне товариство "СК "Авангард" переоцiнює невизнанi вiдстроченi
податковi активи. Компанiя визнає ранiше не визнаний вiдстрочений податковий актив тiльки в частинi, по якiй
iснує вiрогiднiсть його реалiзацiї при отриманнi майбутнiх прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. I навпаки,
Компанiя зменшує балансову вартiсть вiдстроченого податкового активу у разi, коли зникає вiрогiднiсть повної
або часткової реалiзацiї такого активу в майбутнiх прибутках.
Новий Податковий кодекс передбачає зближення бухгалтерського та податкового облiкiв. Для розрахунку податку на
прибуток будуть застосовуватися наступнi ставки податку на прибуток:
з сiчня 2012 року до 31грудня 2012 року
21%;
з 1 сiчня 2013 року до 31 грудня 2013 року - 19%;
з 1 сiчня 2014 року
18%.
з 1 сiчня 2015 року
- 17%.
з 1 сiчня 2016 року
16%.
Беручи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених податкових активiв i
зобов_язань проводилась на основi суджень керiвництва СК "Авангард" i базувалося на iнформацiї, яка була в
його розпорядженнi на момент складання цiєї фiнансової звiтностi.
Змiни в облiковiй полiтицi
Для визначення облiкової полiтики СК "Авангард"
застосовує положення Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку 8 Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки .
Компанiя
змiнює облiкову полiтику, тiльки якщо змiна:
a) вимагається МСФЗ, або
б) приводить до того, що фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та доречнiшу iнформацiю про вплив
операцiй, iнших подiй або умов на фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi або грошовi потоки
Компанiї.
Змiна в облiковiй оцiнцi _ це коригування балансової вартостi активу або зобов_язання чи суми перiодичного
споживання активу, яке є результатом оцiнки теперiшнього статусу активiв та зобов_язань та

пов_язаних з ними очiкуваних майбутнiх вигiд та зобов_язань.
Вплив змiни облiкової оцiнки
Компанiя визнає перспективно, включаючи його у прибуток
a) у перiодi, коли вiдбулася змiна, якщо змiна впливає лише на цей перiод;
б) у перiодi, коли вiдбулася змiна, та у майбутнiх перiодах, якщо змiна впливає на них разом.

або збиток:

МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" набував чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня
2013 року або пiсля цiєї дати. Перша частина МСФЗ (IFRS) 9 впроваджує новi вимоги до класифiкацiї й оцiнки
фiнансових активiв. Зокрема, з метою наступної оцiнки всi фiнансовi активи повиннi класифiкуватися як такi, що
оцiнюються за амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток, при
цьому можливий вибiр вiдображення переоцiнки безумовних пайових iнструментiв, не призначених для торгiвлi,
через iнший сукупний дохiд.
Компанiя для надання iнформацiї щодо фiнансових iнструментiв використовує вимоги МСБО 32 Фiнансовi
iнструменти:подання , МСБО 39 Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка , МСФЗ 7 Фiнансовi
iнструменти:розкриття iнформацiї . Компанiя прийняла рiшення застосовувати МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти з
офiцiйної дати 01.01.2015р., яка вказана в стандартi.
Поправки до МСБО (IAS) 19 "Винагороди працiвникам".
Поправки до МСБО (IAS) 19 набули чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї
дати. Згiдно поправок проведено змiну в порядку визнання актуарних прибуткiв та збиткiв, а також вартостi
послуг минулих перiодiв i секвестру пенсiйних планiв, змiнено визначення вихiдна допомога . Актуарнi прибутки
та збитки не можна буде переносити на майбутнi перiоди iз застосуванням методу коридору або визнавати у
прибутку чи збитку. Вартiсть послуг минулих перiодiв буде визнаватися в тому перiодi, в якому вiдбудеться
змiна умов пенсiйного плану; виплати, на якi у працiвника ще не виникло права, тепер не будуть розподiлятися
на весь перiод надання послуг у майбутньому. Секвестр пенсiйного плану буде має мiсце тiльки у разi значного
скорочення кiлькостi працiвникiв. Доходи / збитки, що виникають в результатi секвестру пенсiйного плану,
будуть враховуються як вартiсть послуг минулих перiодiв. Також будуть введенi додатковi вимоги до розкриття
iнформацiї з метою представлення характеристик планiв винагороди працiвникам компанiї, сум, визнаних у
фiнансовiй звiтностi, а також ризикiв, якi виникають за планами з визначеними виплатами i планам, реалiзованим
кiлькома роботодавцями. На даний час Компанiя оцiнює вплив цього стандарту, та обирає початкову дату
застосування.
Удосконалення МСФЗ.
МСФЗ (IFRS) 10 _Консолiдована фiнансова звiтнiсть"
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" вводить єдину модель консолiдацiї, згiдно з якою поняття
контролю визначається як основа консолiдацiї для усiх типiв компанiй. Цей стандарт встановлює вимоги для
випадкiв, коли визначення контролю ускладнене, в тому числi для випадкiв iз потенцiйними правами голосу,
правовiдносинами принципала i агента, контролем специфiчних активiв та обставин, за яких права голосу не є
домiнуючим чинником при визначеннi контролю. Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 10 вводить особливе керiвництво з питань
правовiдносин принципала i агента. Стандарт також мiстить вимоги до облiку та процедури консолiдацiї, що
переносяться з МСБО (IAS) 27 i залишаються незмiнними. МСФЗ (IFRS) 10 замiнює собою вимоги до консолiдацiї, що
мiстяться в ПКI (SIC) 12 "Консолiдацiя - компанiї спецiального призначення" i МСБО (IА5) 27 "Консолiдована i
окрема фiнансова звiтнiсть". Наразi Компанiя не очiкує на будь- який вплив застосування МСФЗ (IFRS) 10 на свiй
фiнансовий стан i результати дiяльностi.
МСФЗ (IFRS) 11 _Спiльнi угоди"
МСФЗ (IFRS) 11 _Спiльнi угоди" покращує облiк спiльних угод шляхом запровадження методу, що вимагає вiд сторiн
спiльної угоди визнання своїх прав та зобов_язань, що випливають iз цiєї угоди. Класифiкацiя спiльної угоди
визначається шляхом оцiнки прав та зобов_язань сторiн, що випливають iз цiєї угоди. Стандарт пропонує тiльки
два види спiльної угоди - спiльнi операцiї та спiльна дiяльнiсть. МСФЗ (IFRS) 11 також виключає пропорцiйну
консолiдацiю як метод облiку спiльних угод. МСФЗ (IFRS) 11 замiнює собою МСБО (IAS) 31 _Участь у спiльнiй
дiяльностi" та ПКI (SIC) 13 _Спiльно контрольованi пiдприємства-немонетарнi внески учасникiв спiльного
пiдприємництва". Наразi Компанiя не очiкує на будь-який вплив застосування МСФЗ (IFRS) 11 на свiй фiнансовий
стан i результати дiяльностi.
МСФЗ (IFRS) 12 _Розкриття iнформацiї про iнвестицiї в iншi компанiї"
МСФЗ (IFRS) 12 _Розкриття iнформацiї про iнвестицiї в iншi компанiї" є новим комплексним стандартом, що
мiстить вимоги до розкриття iнформацiї про всi види iнвестицiй в iншi компанiї, включаючи дочiрнi компанiї,
спiльнi угоди, асоцiйованi компанiї i неконсолiдованi структурованi компанiї. Застосування цього стандарту
може вимагати вiд Компанiї нових розкриттi в iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, але не вплине на її фiнансовий
стан або результати дiяльностi.
МСФЗ (IFRS) 13 _Оцiнка за справедливою вартiстю"
МСФЗ (IFRS) 13 _Оцiнка за справедливою вартiстю" визначає поняття справедливої вартостi та в рамках єдиного
МСФЗ визначає структуру оцiнки за справедливою вартiстю i вимагає розкриття iнформацiї про таку оцiнку. Цей
стандарт застосовується тодi, коли iншi МСФЗ вимагають чи дозволяють оцiнку за справедливою вартiстю. Цей
стандарт не встановлює жодних нових вимог до оцiнки активу чи зобов_язання за справедливою вартiстю, не змiнює
перелiку об_єктiв, щооцiнюються за справедливою вартiстю, та не роз'яснює питання щодо внесення змiн до
справедливої вартостi. Застосування МСФЗ (IFRS) 13 може вплинути на оцiнку активiв та зобов'язань Компанiї, що

облiковуються за справедливою вартiстю. Наразi Компанiя оцiнює можливий вплив застосування МСФЗ (IFRS) 13 на
свiй фiнансовий стан i результати дiяльностi
4. Суттєвi облiковi судження та оцiнки
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Приватного акцiонерного товариства "СК
"Авангард" формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування облiкових полiтик, а також
на суми активiв, зобов_язань, доходiв та витрат, вiдображених у фiнансовiй звiтностi.
Оцiнки та пов_язанi з ними припущення 'рунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi вважаються
об'рунтованими за даних обставин, результати яких формують основу суджень стосовно балансової вартостi активiв
та зобов_язань, яка не є очевидною з iнших джерел.
Хоча цi оцiнки 'рунтуються на найкращому розумiннi керiвництвом Приватного акцiонерного товариства "СК
"Авангард"
поточних подiй та операцiй, фактичнi результати можуть суттєво вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Зокрема, iнформацiя про суттєвi сфери невизначеностi оцiнок та критичних суджень при застосуваннi принципiв
облiкової полiтики представлена далi.
АТ "СК "Авангард" використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються у фiнансовiй
звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов.язань протягом наступного фiнансового року. Розрахунки та
судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi
на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються об'рунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi
передбачають облiковi оцiнки, керiвництво страхової компанiї також використовує професiйнi судження при
застосуваннi облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що
вiдображаються у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi
коригування балансової вартостi активiв та зобов"язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Основнi оцiнки облiкової полiтики .
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв .
Якщо справедливу вартiсть фiнансових активiв та зобов_язань, вiдображених у звiтi про фiнансовий стан,
неможливо визначити на основi цiн на активному ринку, вона визначається з використанням рiзних методик оцiнки,
що включають застосування моделей. Вихiднi данi для цих моделей визначаються на основi спостережуваного ринку,
за можливостi, а коли це неможливо, то при визначеннi справедливої вартостi використовуються необхiднi певнi
судження.
Страховi зобов_язання та страховi активи регулюються МСФЗ 4 Страховi контракти . АТ "СК "Авангард"
застосовує МСФЗ 4 до страхових контрактiв (включаючи договори перестрахування), якi вона надає, та договорiв
перестрахування, якi вона утримує.
Всi договори (контракти), укладенi Компанiєю _ страховиком вiдповiдно до отриманих лiцензiй на право
здiйснення страхової дiяльностi, аналiзуються на предмет в
вiдповiдностi критерiям визнання договору страхування (страхового контракту) 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.
У вiдповiдностi до пункту 14 МСФЗ 4 Страховi контракти СК Авангард :
- не визнає як зобов'язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi страховi
виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду;
- проводить перевiрку адекватностi зобов'язань;
- не проводить взаємозалiк: щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних страхових зобов'язань; або доходiв
або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходiв за вiдповiдними страховими контрактами;
- слiдкує за тим, чи не зменшилась кориснiсть його активiв перестрахування.
Страховi премiї, що вiдносяться до звiтного перiоду, вiдображаються з урахуванням усiх змiн та уточнень, що
виникають у звiтному перiодi щодо цих премiй, причому, додатковi премiї або повернення премiй розглядаються
як уточнення розмiру первiсної премiї.
При достроковому припиненнi страхування несплачена частина дебiторської заборгованостi страхувальникiв, що
вiдноситься до перiоду, в якому страхування не здiйснювалося, розглядається як зменшення страхової премiї.
Якщо коригування премiї пов_язане з подiями минулого перiоду, тобто настало пiсля закiнчення фiнансового
року, використовуються правила МСФЗ 10 Подiї пiсля звiтного перiоду та МСФЗ 8 Облiкова полiтика, змiни в
бухгалтерських оцiнках та помилки .
Страховi виплати є компонентом витрат, що вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд. У фiнансовому звiтi
страховика вiдображаються наступнi статтi:
- страховi виплати (страховi вiдшкодування);
- частка перестраховикiв у страхових виплатах;
- змiни в резервах збиткiв;
- сплаченi регреснi вимоги.
Компанiя не визнає у фiнансових звiтах такi забезпечення як резерви на випадок катастроф та з метою
вирiвнювання виплат (резерв коливання збиткiв).
Приватне АТ "СК "Авангард" здiйснює перевiрки адекватностi страхових зобов_язань на кiнець кожного звiтного
перiоду, використовуючи методи майбутнiх грошових потокiв за страховими контрактами з вiдображення нестачi у
звiтi про прибутки та збитки. Вiдповiднi розрахунки здiйснюються фахiвцями з актуарних розрахункiв..
Щодо перевiрки адекватностi страхових зобов_язань
Згiдно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 Страховi контракти

страховик

на кожну звiтну дату оцiнює адекватнiсть

своїх страхових зобов_язань, використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх рухiв грошових коштiв за
страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов_язань за
вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв, є
неадекватною в контекстi розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових коштiв, нестачу необхiдно повнiстю
визнається у звiтi про прибутки та збитки.
Згiдно з частиною дев_ятою статтi 30 Закону України "Про страхування" страховi зобов_язання приймаються
рiвними обсягам страхових резервiв, якi страховик зобов_язаний формувати у порядку, передбаченому цим Законом.
Оцiнцi адекватностi страхових зобов_язань Приватне акцiонерне товариство "СК "Авангард" пiддає резерв
незароблених премiй, резерв заявлених, але не виплачених збиткiв.
Перевiрка адекватностi страхових зобов_язань проводилась на пiдставi аналiзу адекватних даних, з урахуванням
об'рунтованих припущень i обранням найкращої оцiнки та з використанням загальноприйнятих актуарних методiв,
зокрема методiв для аналiзу розвитку збиткiв для оцiнки резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi.
Для оцiнки адекватностi страхових зобов_язань залучено ПАТ _Всесвiт" (договiр
№ АР 1002 про
надання
експертно-iнформацiйних послуг вiд 21.07.2014р. Оцiнка проведена на основi методики оцiнки страхових
зобов_язань фахiвцем з актуарної та фiнансової математики.
Актуарна оцiнка резерву незароблених премiй станом на 31.12.2014 згiдно зi звiтом про оцiнку адекватностi
страхових зобов_язань проводилась вiдповiдно до методики оцiнки адекватностi, розробленої з урахуванням вимог
МСФЗ4 та рекомендацiй Нацiональної Комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг,
та становить _ 150,43тис.грн.
Актуарна оцiнка суми резервiв збиткiв станом на 31.12.2014 _18,3 тис.грн.
Резерв незароблених премiй, сформований вiдповiдно до вимог МСФЗ, законодавства України та нормативним вимогам
регуляторного органу за методом, обраним страховою компанiєю (метод 1/4 ), становить 749,1 тис. грн. та
перевищує розмiр резерву, сформованого актуарно за результатами перевiрки адекватностi страхових зобов_язань.
При формуваннi резерву незароблених премiй використовується коефiцiєнт 0,8.
У фiнансовiй звiтностi вiдображаються:
- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв.
Сума резервiв збиткiв, сформована вiдповiдно до законодавства, дорiвнює 18,3тис. грн. та дорiвнює розмiру
резервiв, сформованих актуарно за результатами перевiрки адекватностi страхових зобов_язань.
Оскiльки розмiри резервiв, сформованих за методами, визначеними законодавством, перевищують розмiр резервiв,
сформованих актуарно на пiдставi перевiрки адекватностi зобов_язань, фахiвцем з актуарної та фiнансової
математики рекомендоано в фiнансовiй звiтностi зазначати розмiр резервiв, що сформованi вiдповiдно
законодавства, а саме:
- резерв незароблених премiй _749,1 тис.грн.;
- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв- 18,3 тис.грн.
Звiт про оцiнку адекватностi страхових зобов_язань ПрАТ СК Авангард
станом на 31.12.2014року на основi методики оцiнки адекватностi страхових зобов_язань (додаток 1 до звiту
фахiвця з актуарної та фiнансової математики) на пiдставi даних, наведених в додатку 2.
Одночасно з розрахунком вiдповiдних резервiв (страхових зобов_язань) розраховуються частки перестраховикiв у
вiдповiдних видах резервiв за видами страхування. Методи розрахункiв є вiдповiдними. Частка перестраховикiв
в страхових зобов_язаннях (резервах) вiдображається в активi звiту про фiнансовий стан.
Компанiя застосовує МСБО 37 до облiку забезпечень, умовних зобов_язань i умовних активiв, за винятком тих,
якi є результатом контрактiв, що пiдлягають виконанню, крiм випадкiв, коли контракт є обтяжливим.
ПрАТ "СК "Авангард" створює необхiднi для звичайної дiяльностi забезпечення такi як:
- забезпечення майбутнiх витрат на вiдпустки.
Страхова компанiя переглядає забезпечення на кiнець кожного звiтного перiоду та коригує для
вiдображення поточної найкращої оцiнки. Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у
собi економiчнi вигоди, буде потрiбним для погашення зобов_язання, забезпечення сторнуються. Компанiя
використовує забезпечення лише для тих видаткiв, для яких це забезпечення було створено з самого
початку.
Лише видатки, пов_язанi з забезпеченням, пiд якi воно було створено, згортаються з ним.
Порiвняльна iнформацiя
Перша фiнансова звiтнiсть, у якiй Компанiя застосовує Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi
(МСФЗ) шляхом чiткого та беззастережного твердження про вiдповiднiсть МСФЗ, складалася станом на
31.12.2013 р. На дату переходу на МСФЗ 01.01.2012 р. Компанiя виконала всi необхiднi коригування у
вiдповiдностi до МСФЗ 1 Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi .
Iнформацiя, ранiше представлена у фiнансовiй звiтностi станом на 31 грудня 2013 року за мiжнародними
стандартами, приведена у вiдповiднiсть з формою подання звiтностi, використаної в фiнансовiй звiтностi станом
на 31 грудня 2014 року за МСФЗ .
Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтностi.
5. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31 грудня 2014р. та 2013р. включають (тис.грн.) :
2014 рiк
2013 рiк
Грошовi кошти в касi
20,0
22,5
Поточнi рахунки в банках в нацiональнiй валютi 27,0
137,2
Депозитнi рахунки в банках в нацiональнiй валютi
4,6
Всього 47,0
164,3
Поточнi та депозитнi рахунки в iноземнiй валютi вiдсутнi.
Поточнi рахунки являють собою кошти, розмiщенi в в ПАТ Укрсоцбанк , ПАТ БАНК ? , ПАТ КБ Хрещатик

для

забезпечення щоденних розрахункiв та iнших операцiй.
6. Iнша дебiторська заборгованiсть
Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю (вартiсть угоди),
включаючи витрати з укладання угоди.
Щодо дебiторської заборгованостi , за якою iснує ймовiрнiсть безумовного стягнення, як мiнiмум на кожну звiтну
дату здiйснюється оцiнка щодо знецiнення у вiдповiдностi МСФЗ 39 Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка .
Ознаками можливого знецiнення можуть бути:
- значнi фiнансовi труднощi боржника;
- неплатежi;
- початок процедури банкротства боржника;
- низька ймовiрнiсть позитивного судового рiшення.
Iнша дебiторська заборгованiсть представлена таким чином станом на 31 грудня 2013року та 31грудня 2014року:
2014 рiк
2013 рiк
Заборгованiсть за розрахунками з постачальниками
13,8
Заборгованiсть за нарахованою комiсiєю (агентська винагорода ТДВ СК НАСТА , ПАТ УОСК)
3,8
0,5
Витрати майбутнiх перiодiв 1,9 2,5
Всього 5,7 16,8
7. Iнвестицiї, наявнi для продажу
На кiнець звiтного перiоду Компанiя визначає наступнi фiнансовi iнвестицiї:
Iнвестицiї в за категорiєю
Iснуючi в наявностi для продажу , якi облiковуються на фондовiй бiржi та мають
бiржовий курс станом на 31 грудня 2013р. та 31 грудня 2014р. представленi таким чином:
Мiжнародний iдентифiкацiйний № ЦП (код ISIN)
Емiтент
2013
(тис.грн.)
2014
(тис.грн.)
Державнi облiгацiї
UA4000155485
UA4000155485
Мiнiстерство фiнансiв України
Мiнiстерство фiнансiв України
1 769,4
217,9
1987,3
Всього
1 987,3 1987,3
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31 грудня 2013р. та 31 грудня 2014р. представленi таким чином:
Мiжнародний iдентифiкацiйний № ЦП (код ISIN)
Емiтент 2013р.(тис.грн.)
2014р.(тис.грн.)
Акцiї простi iменнi UA4000064455
ПАТ ЗНКIФ СТАНДАРТ КЕПIТАЛ
6 817,2 6 817,2
Акцiї простi iменнi
UA4000019905
ПАТ Газовi мережi
3 294,8
3 294,8
Всього

10 112,0

10 112,0

8. Основнi засоби та нематерiальнi активи
Компанiя використовує вимоги МСБО 38 Нематерiальнi активи
для вiдображення в фiнансової звiтностi та
розкриття iнформацiї, що стосується операцiї з нематерiальними активами. Компанiя облiковує нематерiальнi
активи окремою групою у складi необоротних активiв, первiсно оцiнює за собiвартiстю. До нематерiальних активiв
вiдносяться:
лiцензiї,
комп_ютерне програмне забезпечення,
Компанiя амортизує нематерiальний актив з визначеним строком корисної експлуатацiї, тодi як
нематерiальний актив з невизначеним строком корисної експлуатацiї _ не амортизується.
Методом нарахування амортизацiї є прямолiнiйний метод. Метод нарахування амортизацiї, як i термiн корисного
використання, переглядається на кожну звiтну дату. Амортизацiйнi вiдрахування за кожний перiод визнаються у
складi прибутку та збитку за перiод у складi витрат.
Рух нематерiальних активiв протягом 2014 року представлений таким чином:

I. Нематерiальнi активи
Групи нематерiальних активiв
Залишок на початок року Надiйшло за рiк Переоцiнка
(дооцiнка +,
уцiнка -)
Вибуло за рiк
Нараховано амортизацiї за рiк
Залишок на кiнець року
первiсна (переоцiнена) вартiсть знос
первiсна (переоцiнена) вартiсть знос
первiсної (переоцiненої) вартостi зносу
первiсна (переоцiнена) вартiсть знос
1
3
4
5
6
7
8
9
10 14 15
Iншi нематерiальнi активи
206,4
140.4
22,7
Разом
206,4
140.4
22,7
206,4
163,1

206,4

163,1

II. Основнi засоби
Компанiя використовує вимоги МСБО 16 Основнi засоби для вiдображення в фiнансової звiтностi та розкриття
iнформацiї, що стосується операцiї з основними засобами. Компанiя оцiнює об_єкт основних засобiв, який
вiдповiдає критерiям визнання активу, за його собiвартiстю.
Компанiя починає амортизацiю активу, з наступного мiсяця, коли вiн стає придатним для використання, тобто
коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до
експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.
Рух

основних засобiв протягом 2014 року

представлений таким чином:

Групи основних засобiв Залишок на початок року Надiйшло за рiк Переоцiнка
(дооцiнка +,
уцiнка -)
Вибуло за рiк
Нараховано амортизацiї за рiк
Залишок на кiнець року
первiсна (переоцiнена) вартiсть знос
первiсна (переоцiнена) вартiсть знос
первiсної (переоцiненої) вартостi зносу
первiсна (переоцiнена) вартiсть знос
1
3
4
5
6
7
8
9
10 14 15
Машини та обладнання
44,6
31,1
1,1
Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 90,0
78,8
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Разом
134,6
109,9
1,5 8,2 136,1

3,4 45,7
0,4 118,1

34,5
-

4.8 90,4

83,6

9. Запаси
ПрАТ "СК "Авангард" використовує вимоги МСБО 2
Запаси для вiдображення в фiнансової звiтностi та розкриття
iнформацiї щодо запасiв- активiв, якi:
iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi
послуг.
Компанiя включає до складу запасiв товари та матерiали (запаснi частини, паливо, iншi), що були придбанi
та утримуються для використання в звичайної дiяльностi та можуть бути використанi для перепродажу, якщо
потреба у власному використаннi перестала iснувати.
Запаси станом на 31.12.2014 року та 31.12.2013 року представленi (тис.грн.)
31.12.2014 31.12.2013
Сировина та матерiали
0,3 1,8
Малоцiннi та швидкозношувальнi предмети 1,8
Разом
0,3 3,6
10. Поточнi зобов_язання i забезпечення
Поточнi зобов_язання i забезпечення компанiї станом на 31.12.2014 року та 31.12.2013 року включають
(тис.грн.)
31.12.2014 31.12.2013
Зобов_язання з податкiв та зборiв 64,1
57,2
Зобов_язання за розрахунками з перестраховиками 9,2
Зобов_язання за розрахунками зi страхувальниками за страховими виплатами
18,6
Зобов_язання за розрахунками з одержаних авансiв
13,8
31,2

Зобов_язання за розрахунками з оплати працi. Строк сплати якої не настав
Поточнi зобов_язання (резерв вiдпусток) 3,8 2,7
Зобов_язання за розрахунками з ассiстансом 10,5
Зобов_язання за розрахунками з постачальниками 2,1
Разом
133,1
108,8

20,2

8,5

11. Вiдстроченi податковi активи(зобов_язання)
Визнанi активи та пасиви по вiдстроченому оподаткуванню
Визнанi активи та пасиви по вiдстроченому оподаткуванню представленi таким чином:
На 31.12.2014
На 31.12.2013
Активи Пасиви Активи Пасиви
Резерви незароблених премiй
749,1
1 054,0
Частка перестраховикiв в резервах незароблених премiй
280,5
414,7
Сума премiй вiтчизняним перестраховикам, якi нарахованi , але не сплаченi
9,2
Поточнi iнвестицiї 1 987,3 1 987,3
Активи (пасиви), що пiдлягають вiдстроченому оподаткуванню 0,4 1,0
Чистий об_єм активiв(пасивiв), що пiдлягають вiдстроченому оподаткуванню
2 268,2 749,1
2 403,0 1 063,2
Змiни тимчасових рiзниць протягом року
Змiни тимчасових рiзниць протягом року i станом на 31.12.2014 можуть бути представленi таким чином:
31.12.2014 31.12.2013
Вiдстроченi податковi активи (зобов_язання) на початок перiоду 1,0 Змiни вiдстрочених податкових активiв за рiк
0,6 0,7
Вiдстроченi податковi активи (зобов_язання) на кiнець перiоду 0,4 1,0
Власний капiтал
Станом на 31.12.2014 року власний капiтал Товариства має
Роздiл власного капiталу
Величина, тис.грн.
Статутний капiтал
12 000,0
Iнший додатковий капiтал
1,5
Резервний капiтал
211,8
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 19,0
Всього власного капiталу
12 232,3
Таким чином, станом

наступну структуру:

на 31.12.2014 власний капiтал товариства складає

12 232,3 тис. грн.

12. Акцiонерний капiтал
Акцiонерний капiтал станом на 31 грудня 2014р. та на 31.12.2013р.

представлений таким чином:

31.12.2014 31.12.2013
Найменування юридичної особи чи П.I.Б. фiзичної особи, яка є засновником чи учасником страховика
акцiй (штук)
Частка,%
Сума, тис.грн
Кiлькiсть акцiй (штук) Частка,%
Сума, тис.грн
Громадянка України
Рогач Вiкторiя Леонiдiвна

11 998

99,98

11 998 ,0

11998000

99,98

11 998 ,0
Громадянин України
Шингур
Роман
Вiкторович
1

Кiлькiсть

0,01
1 ,0
1
0,01
1 ,0
Громадянин України
Фокiн
Вадим
Петрович
1
0,01
1,0
1
0,01
1,0
Разом

12 000

100,00

12 000 ,0

12000 000

100,00

12 000 ,0

Зареєстрований, випущений i. повнiстю сплачений статутний капiтал Приватного акцiонерного товариства "СК
"Авангард" складає 12 000 000,00грн.(за курсом НБУ на звiтну дату 623 930,6 євро та складається з 12000
простих акцiй з номiнальною вартiстю 1000,00 грн. за акцiю.
Усi акцiї мають рiвнi права голосу, права на отримання дивiдендiв та повернення капiталу.
13. Резервний капiтал
Резервний (страховою) фонд Приватного акцiонерного товариства "СК "Авангард" складає 211,8 тис.грн.
Резервний (страховий) фонд за рiшенням загальних зборiв Акцiонерiв i в порядку, визначеному Наглядовою Радою,
може використовуватися на покриття збиткiв минулих перiодiв вiд дiяльностi Компанiї, виплату дивiдендiв i на
iншi цiлi, якi не порушують українське законодавство.
Iнший додатковий капiтал у розмiрi 1,5 тис.грн сформовано за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв.
Згiдно Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2014р. було прийняте рiшення про несплату дивiдендiв та
направлення прибутку на покриття збиткiв минулих рокiв.
Вiдповiдно до українського законодавства, пiдприємство може розподiляти всi передбаченi законом доходи у
виглядi дивiдендiв або переносити їх в резерв, як це визначено в статутi Компанiї. Подальше використання
коштiв, перенесених в резерв, може бути юридично обмежене; кошти, перенесенi в резерв, як правило, повиннi
використовуватися на цiлi, визначенi у момент передачi. Крiм того, тiльки поточнi прибутки, вказанi у
фiнансовiй звiтностi можуть прямувати на дивiденди.
В звiтному перiодi Компанiя дивiденди не нараховувала та не виплачувала.
Визнання доходiв та витрат
Доходи Компанiї визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в результатi операцiї
економiчнi вигоди Компанiї збiльшаться, а сума доходу може бути достовiрно визначената дохiд вiдповiдає всiм
критерiям визнання у вiдповiдностi з МСБО 18 Дохiд .Процентнiй дохiд признається в тому перiодi, до якого вiн
вiдноситься виходячи з принципу нарахування.
Витрати, пов_язанi з отриманням доходу, признаються одночасно з вiдповiдним доходом.
14. Валова сума отриманих доходiв
Валова сума отриманих доходiв протягом 2014р.
наступним чином:

в порiвняннi з вiдповiдним перiодом 2013 року представлена

Вид страхування 2014рiк 2013 рiк
медичне страхування (безперервне страхування здоровя ) 556,8
428,0
страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного
транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника))
396,4
598,6
страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 1,4 16,0
страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 111,8
112,7
страхування вiд нещасних випадкiв
98,8
34,1
страхування майна ((крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту морського та внутрiшнього та
iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу вантажобагажу
80,0
42,3
страхування медичних витрат 56,5
52,0

страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
1 033,3 661,7
страхування фiнансових ризикiв
7,0 719,3
страхування вiдповiдальностi суб_єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних
наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв
1,2
0,5
особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi прцюють у установах i органiзацiях, що фiнансуються
з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)
144,4
179,1
страхування цивiльної вiдповiдальностi суб_єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та
аварiями на суб_єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об_єкти та об_єкти, господарська
дiяльнiсть на яких може привести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру
14,3
21
,4
ВСЬОГО: 2 501,9 2 865,7
15. Премiї сплаченi перестраховикам
Частка страхових платежiв, що належить перестраховикам протягом 2014р.
2013 року представлена наступним чином:

в порiвняннi з вiдповiдним перiодом

Вид страхування 2014рiк 2013 рiк
Медичне страхування (безперервне страхування здоровя ) 216,5
156,1
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного
транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника))
192,9
348,5
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 71,2
44,3
Страхування майна ((крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту морського та внутрiшнього та
iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу вантажобагажу
63,6
35,5
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
231,8
137,1
Страхування вiд нещасних випадкiв
Страхування вантажiв та багажу 3,6
Страхування фiнансових ризикiв 250,2
Страхування медичних витрат Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi прцюють у установах i органiзацiях, що фiнансуються
з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)
94,3
194,0
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб_єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та
аварiями на суб_єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об_єкти та об_єкти, господарська
дiяльнiсть на яких може привести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру
4,7
ВСЬОГО: 875,0
1 169,3
16. Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати впродовж 2014 року включали:
Витрати на оплату працi
456,2
Витрати з оплати працi на вiдрахування на соцiальнi внески 163,0
Витрати з оренди
97,8
Матерiальнi витрати 10,2
Амортизацiя 30,9
Послуги зв_язку 12,3
Обслуговування програмного забезпечення,утримання оргтехнiки
13,9
Аудиторськi послуги 12,5
Експертнi послуги
1,1
Iнформацiйнi послуги
12,0
Послуги банкiв 15,9
Послуги зберiгача та реєстратора
13,8
Охорона 6,8
Публiкацiя 4,7
Iншi витрати
14,5
ВСЬОГО: 865,6
17. Витрати на збут.

Витрати на збут послуг протягом 2014 року включали витрати на комiсiйнi винагороди агентам фiзичним та
юридичним особам _ 450,4 тис.грн., з яких : 376,9тис.грн. - на виплату агентської винагороди, 73,5 тис.грн.
- на сплату послуг установ асiстансу.
18.
Iншi операцiйнi доходи i витрати(тис.грн.).
Вид доходу 2014 рiк
2013 рiк
Дохiд вiд надання послуг для iнших страховикiв (агентська винагорода)
8,0 8,7
Суми, що повертаються iз технiчних резервiв, iнших, нiж резерви незароблених премiй (резервiв
збиткiв)
71,5
55,8
Частки страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi перестраховиками
11,8
Доходи, одержанi при розiрваннi договору
3,4 8,0
ВСЬОГО: 82,9
84,3
Вид витрат 2014 рiк
2013 рiк
Створення резерву сумнiвних боргiв 97,4
Вiдрахування в технiчнi резерви, iншi, нiж резерви незароблених премiй (резерв
збиткiв)
74,2
60,7
Всього: 171,6
60,7
Приватне АТ "СК "Авангард" використовує МСБУ 18 Дохiд для надання iнформацiї щодо отриманих доходiв, iнших,
нiж доходи вiд страхової дiяльностi.Компанiя визначає дохiд як валове надходження економiчних вигiд протягом
перiоду, що виникає в ходi звичайної дiяльностi, коли власний капiтал зростає в результатi цього
надходження, а не в результатi внескiв учасникiв власного капiталу. Дохiд включає тiльки валовi
надходження економiчних вигiд, якi отриманi чи пiдлягають отриманню Компанiю на її власний рахунок.
Надання послуг, як правило, передбачає виконання Компанiю завдання, обумовленого в контрактi,
протягом узгодженого перiоду. Послуги можуть надаватися протягом одного або кiлькох перiодiв.
Якщо результат операцiї, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцiнений достовiрно,
дохiд, пов_язаний з операцiєю, Компанiя визнає шляхом посилання на той етап завершеностi операцiї, який
iснує на кiнець звiтного перiоду.

19. Фiнансовi доходи i витрати
Фiнансовi доходи на протязi 2013р. та 2014 р. включали:

Вид доходу 2014 рiк
2013 рiк
Доходи вiд розмiщення депозитiв та % по залишках на рахунках

4,3 1,3

20. Iншi доходи i витрати
Iншi доходи i витрати протягом 2013 та 2014 рокiв включали:
Вид доходу 2014 рiк
2013 рiк
Доход вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 3 974,6 3 993,3

Вид витрат 2014 рiк
2013 рiк
Собiвартiсть фiнансових iнвестицiй

3 974,6 3 993,3

21. Витрати з податку 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.
Новий Податковий кодекс України, прийнятий у груднi 2010 року, передбачає суттєвi змiни у податковому облiку
податку на прибуток, включаючи змiни застосованих ставок та облiкової полiтики щодо визнання оподатковуваного
прибутку i витрат. Зокрема, згiдно з новим Податковим кодексом, ставка податку на прибуток буде поступово
зменшена з 21% у 2011 роцi до 16% у 2016 роцi.
2014
2013
Податок на прибуток за ставкою 3%
48,6
52,2
Податок на прибуток за ставками 18%
0,8
0,3
Всього
49,4
52,5
Приватне акцiонерне товариство "СК "Авангард" визначає витрати
з податку на прибуток як суму податку на
прибуток, розрахований за даними податкової декларацiї, у вiдповiдностi до Податкового Кодексу України та
змiни вiдстроченого податкового прибутку та вiдстроченого податкового активу за звiтний перiод.

Пов_язанi сторони
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.
Операцiї з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2013-2014р.р. можуть бути представленi таким чином:
2014 рiк
2013рiк
Страховi премiї
2 865,7

2 501,9

Страховi виплати

(313,0)

Поточна заборгованiсть за страховими внесками
Довгострокова заборгованiсть за страховими внесками

185,4

584,7

451,9

Заборгованiсть за страховими виплатами

18,6

Агентська винагорода
Придбання товарно-матерiальних цiнностей та послуг

(371,1)

376,9

( 230,7)

429,5

(224,8)

Заборгованiсть за придбання товарно-матерiальних
цiнностей та послуг
13,8
Оренда
35,7

-

59,5

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
Операцiї з основним управлiнським персоналом
Винагороду за 2014р. Голова та члени Наглядової ради не отримували. Згiдно Протоколу Загальних зборiв
Приватного АТ "СК "Авангард" вiд 28.04.2014р. було прийняте рiшення про несплату дивiдендiв в 2014р. за 2013р.
Збитки товариства,отриманi за пiдсумками роботи в 2013роцi, покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.
Розмiр винагороди ключового управлiнському персоналу за 2014р. в виглядi нарахованої заробiтної плати складає
145,7тис. грн. (у 2013 роцi _ 96,3 тис. грн.).
Компанiя здiйснювала операцiї iз пов_язаними сторонами протягом 2014 року.
Список пов'язаних сторiн
Статус
Рогач Вiкторiя Леонiдiвна
Члени Наглядової ради, акцiонер
Керч Iрина Борисiвна
Голова Правлiння
23. Потенцiйнi зобов_язання
Податкова система.
В даний час в Українi дiє ряд законiв i нормативних актiв щодо рiзних податкiв i зборiв, якi утримуються як
державними, так i мiсцевими органами влади. Закони, якi регулюють нарахування i виплату податкiв i зборiв,
часто змiнюються, їх положення не завжди до кiнця вiдпрацьованi. Також немає достатньої кiлькостi судових
прецедентiв за рiшенням таких проблем. Часто iснують рiзнi точки зору щодо тлумачення правових норм рiзними
органами, що породжує загальну невизначенiсть i створює приводи для конфлiктних ситуацiй. Перерахованi чинники
визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно бiльших, нiж тi, якi iснують в країнах з розвиненiшою
податковою системою.
Приватне акцiонерне товариство "СК "Авангард" перiодично переглядає ризик виникнення додаткових зобов_язань

по податках i вiдображає їх в своїй звiтностi по методу нарахувань.
Юридичнi зобов_язання
В ходi звичайної дiяльностi Компанiя має справу з судовими позовами i претензiями. Керiвництво Приватного
акцiонерного товариства СК "Авангард" вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями, якi можуть
бути наслiдком позовiв i претензiй, у разi виникнення, не матиме iстотного впливу на фiнансовий стан або
результати майбутнiх операцiй страхової компанiї.
24. Оцiнка справедливої вартостi
Оцiнена справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов_язань була визначена за допомогою вiдповiдних
методологiй оцiнки вартостi на кiнець року. Такi розрахунки не вiдображають нiяких премiй або дисконтiв, що
можуть виникнути внаслiдок пропозицiї на продаж одночасно всiєї суми певного фiнансового iнструмента, що
належить СК "Авангард" . Оцiнка справедливої вартостi 'рунтується на судженнях щодо очiкуваних у майбутньому
грошових потокiв, поточних економiчних умов, характеристик ризику рiзних фiнансових iнструментiв та iнших
факторiв.
Оцiнка справедливої вартостi 'рунтується на iснуючих фiнансових iнструментах без оцiнки вартостi очiкуваної
майбутньої дiяльностi та вартостi активiв i зобов_язань, що не вважаються фiнансовими iнструментами. Крiм
того, не був врахований ефект оподаткування сум, якi можуть бути одержанi в результатi реалiзацiї
нереалiзованих прибуткiв i збиткiв, що може вплинути на оцiнку справедливої вартостi.
Справедлива вартiсть усiх короткострокових фiнансових активiв та зобов_язань оцiнюється як така, що приблизно
дорiвнює їх балансовiй вартостi у зв'язку з їх короткостроковим характером та ринковими процентними ставками
на кiнець перiоду.
25. Фiнансовi iнструменти - Управлiння ризиками
Дiяльнiсть СК "Авангард" пiддається рiзним фiнансовим ризикам: кредитному ризику, ризику лiквiдностi й
ринковому ризику {ризик змiни справедливої вартостi або ставки вiдсотка грошових потокiв, а також валютний
ризик). Подiбно всiм iншим галузям бiзнесу, СК пiддається ризикам, що виникають у результатi використання
фiнансових iнструментiв.
Дана примiтка описує мету, полiтику й шляхи керування зазначеними ризиками, а також методи їх визначення.
Подальша кiлькiсна iнформацiя, пов'язана з даними ризиками, представлена в данiй фiнансовiй звiтностi.
Протягом звiтного перiоду не спостерiгалося iстотних змiн у схильностi Приватного АТ "СК "Авангард" до
ризикiв, пов'язаних з фiнансовими iнструментами, її цiлях, полiтицi i шляхах керування даними ризиками або
методах їх визначення в порiвняннi з попереднiми перiодами, якщо в данiй Примiтцi не зазначене iнше.
Основнi фiнансовi iнструменти
Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї, що призводять до ризику фiнансових iнструментiв, наступнi:
| Дебiторська заборгованiсть
| Iнвестицiї в частковi цiннi папери, що не котуються, в Українi
|Кошти в банку
| Торгiвельна й iнша кредиторська заборгованiсть.
Основнi цiлi, полiтики та шляхи
Загальна програма Приватного АТ "СК "Авангард"
з управлiння ризиками визнає непередбачуванiсть фiнансових
ризикiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу зазначених ризикiв на фiнансове становище
Компанiї. Управлiння ризиками здiйснюється Голова Правлiння СК вiдповiдно до полiтики, затвердженої Зборами
акцiонерiв. Голова Правлiння Компанiї визначає й оцiнює фiнансовi ризики в тiсному спiвробiтництвi з
операцiйними пiдроздiлами Компанiї. Керування Компанiєю надає всеосяжне керiвництво й операцiйнi принципи
загального керування ризиками, а також письмовi полiтики вiдносно окремих сфер, таких як: валютний ризик,
процентний ризик, кредитний ризик i надлишок лiквiдностi по iнвестицiях.
Збори акцiонерiв вiдповiдають за визначення цiлей i полiтик Приватного АТ "СК "Авангард" вiдносно керування
ризиками, залишаючи за собою остаточну вiдповiдальнiсть за них. Правлiння розподiляє обов'язки за розробку й
операцiйнi процеси, якi забезпечують ефективне застосування даних цiлей i полiтик до фiнансової дiяльностi
Компанiї. Збори акцiонерiв одержують щомiсячнi повiдомлення вiд Голови Правлiння, за допомогою яких вiн вивчає
ефективнiсть здiйснюваних процесiв i вiдповiднiсть установлених цiлей i полiтик. Метою дiяльностi Зборiв
акцiонерiв є створення полiтик, спрямованих на зниження ризикiв наскiльки це представляється можливим так, щоб
конкурентоспроможнiсть i гнучкiсть страхової компанiї не були пiдданi надмiрному негативному впливу зазначених
ризикiв. Бiльш докладна iнформацiя вiдносно даних полiтик викладена нижче.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик фiнансових збиткiв страхової компанiї, якщо замовник (страхувальник,
перестрахувальник) або зустрiчна сторона по фiнансовому iнструменту не виконують своїх зобов'язань за
контрактом. В основному, Компанiя пiддається кредитному ризику у зв'язку iз продажем страхових продуктiв у
кредит українським клiєнтам (розстрочка платежу).
В результатi кредитного контролю й процедур по оцiнцi ризику, Приватне АТ "СК "Авангард" не очiкує виникнення
яких-небудь збиткiв вiд невиконання своїх зобов_язань зустрiчними сторонами на дату звiтностi у зв'язку з
фiнансовими iнструментами, якi брали участь у поточнiй дiяльностi СК.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi виникає у зв_язку з управлiнням Приватного АТ "СК "Авангард" своїм обiговим капiталом, а
також основними сумами погашення по боргових iнструментах . Ризик полягає в тому, що Компанiя буде стикатися
iз труднощами в процесi виконання своїх зобов_язань у мiру настання строку їх оплати. Це може вплинути на
безперервнiсть дiяльностi АТ "СК "Авангард" й результати її дiяльностi. Розумне керування ризиком лiквiдностi

має на увазi утримання достатньої кiлькостi коштiв .
Полiтика Компанiї спрямована на забезпечення постiйної наявностi достатньої кiлькостi коштiв з метою виконання
своїх зобов'язань у мiру настання строку їх оплати. Для цiєї мети страхова компанiя робить розмiщення наявних
коштiв технiчних резервiв на банкiвських депозитах, цiнних паперах українських емiтентiв.
У випадку недостатнiх залишкiв коштiв на поточних рахунках у результатi здiйснення суттєвих страхових виплат,
СК може вдатися до переведення частини коштiв, розмiщених на депозитних рахунках, на поточнi рахунки й
направити на фiнансування поточних потреб Компанiї. Приватне АТ "СК "Авангард" для фiнансування поточної
дiяльностi не застосовує такi фiнансовi iнструменти як кредити й овердрафти.
Ринковий ризик
Ринковий ризик може виникнути у зв'язку з використанням СК "Авангард" процентних, товарних, виражених в
iноземнiй валютi, фiнансових iнструментiв. Даний ризик полягає в коливаннi справедливої вартостi або майбутнiх
грошових потокiв фiнансових iнструментiв у зв'язку зi змiною процентних ставок (процентний ризик) i курсу
валют (валютний ризик). Страхова компанiя не має валютних коштiв, тому на неї валютний ризик не впливає.
Процентний ризик потоку грошових коштiв та справедливої вартостi
Оскiльки в Компанiї на 31.12.14 не суттєва кiлькiсть процентних активiв, її доходи й операцiйнi грошовi потоки
не залежать вiд змiн ринкових ставок.
Процентний ризик Компанiї виникне у зв'язку з розмiщенням коштiв на депозитних рахунках у банках. Потенцiйно,
депозити, розмiщенi по плаваючiй ставцi пiддають Компанiю процентному ризику потоку коштiв. Депозити,
розмiщенi по фiксованих ставках, пiддають Компанiю процентному ризику справедливої вартостi. Операцiйна
полiтика Компанiї в перспективi заключається в пiдтримцi бiльшостi своїх депозитiв в iнструментах по
фiксованiй ставцi..
Компанiя планує в наступному аналiзувати процентний ризик на щомiсячнiй основi. Аналiз чуттєвостi
здiйснюватиметься шляхом застосування рiзних процентних ставок по депозитах, розмiщених по фiксованих ставках.
Валютний ризик
Вiдповiдно до МСФЗ 7, валютний ризик виникає по фiнансових iнструментах у валютi, яка не є функцiональною, i,
будучи монетарними по характеру, ризики, пов'язанi з перерахуванням валют, не враховуються. СК "Авангард"
здiйснює свою дiяльнiсть винятково в українськiй гривнi. Тому на дату звiтностi валютному ризику не пiддана.
Страховий ризик
У вiдповiдностi до МСФЗ 4 страховий ризик - це ризик настання невизначеної в майбутньому подiї, позначеної
договором страхування, яка може призвести до виплати страховиком вiдшкодування власниковi полiса (договору
страхування). З метою мiнiмiзацiї страхового ризику Компанiя виробляє оцiнку значущостi ризику страхування за
кожним договором страхування при його отриманнi вiд Страхувальника з використанням розроблених правил
андеррайтингу для кожного виду страхування. Компанiєю оцiнюється страхова iсторiя кожного об'єкта страхування,
а також страхова сума, яка може бути залишена на власному утриманнi в залежностi вiд виду страхування та
дiючої полiтики АТ "СК "Авангард" щодо диверсифiкацiї ризикiв страхового портфеля. У разi перевищення
страхової суми по окремому предмету договору страхування 10% вiд суми статутного капiталу i сформованих
вiльних резервiв та страхових резервiв, СК "Авангард" передає ризики в сумi перевищення зазначеного розмiру у
перестрахування.
Страховий ризик Компанiї сконцентрований у межах договорiв страхування по страхуванню наземного транспорту
(крiм залiзничного), медичного страхування (безперервне страхування здоров_я), на якi в 2014роцi припадає
53,7%, 43,7% вiдповiдно вiд загального обсягу страхових виплат (з урахуванням вiдшкодувань перестраховикiв)
страхової компанiї за 2014 рiк.
На 31 грудня 2014 року Приватне АТ "СК "Авангард" не має суттєвих страхових претензiй, що виникли в минулих
звiтних перiодах, по яких зберiгається невизначенiсть вiдносно суми й строкiв вiдшкодування. Договори
страхування товариства не мiстять вбудованих похiдних фiнансових iнструментiв.
22 Вiдповiдно до пункту 7 частини першої статтi 27 Закону України "Про фiнансовi послуги та
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" ( 2664-14 ), основних заходiв з реалiзацiї Концепцiї
розвитку страхового ринку України до
2010
року, затвердженої розпорядженням
Кабiнету
Мiнiстрiв
України
вiд 23 серпня 2005 року N369-р ( 369-2005-р ), ПрАТ _СК _Авангард" було проведено
стрес-тестування, як елементу загальної системи управлiння ризиками, вiдповiдно до Методичних рекомендацiй
щодо загальних пiдходiв до застосування страховиками стрес-тестiв, затверджених Державною комiсiєю з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України 05.12.2006 N 6496 вiд 05.12.2006р.
Вплив стресу на фiнансовий стан ПрАТ _СК _Авангард" вимiрювався через змiну величини фактичного запасу
платоспроможностi (нетто-активiв) щодо кожної окремої подiї (стресу) станом на на 31 грудня 2014р.
Проведенi стрес-тести показують, що тестованi стресовi подiї не зменшують нетто-активи нижче нормативного
запасу платоспроможностi, що становить 371,6 тис.грн. Результати стрес-тестiв показують, що рiвень ризикiв
страховика не перевищує допустимих границь i не потребує додаткових заходiв управлiння ризиками.
Розкриття iнформацiї з капiталу
Визначення капiталу Компанiї полягає в капiталi звичайних акцiй, накопиченому нерозподiленому прибутку й iнших
резервах капiталу. Керiвництво бачить свою роль як корпоративного куратора, що несе вiдповiдальнiсть за
збереження й рiст капiталу, а також за одержання акцiонерами необхiдної суми прибутку.
Мета Компанiї в завданнi пiдтримки й росту капiталу:
- забезпечення здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому з метою надання прибутку
акцiонерам i вигiд iншим зацiкавленим сторонам,
- зниження й контроль над ризиками, яким пiддано операцiйне й конкурентне середовище активiв Компанiї, а,
отже, збереження цiлiсностi Компанiї
- забезпечення достатньої суми прибутку акцiонерiв шляхом реалiзацiї страхових продуктiв, що користуються
попитом у замовникiв по тарифах, вiдповiдних до рiвня ризику й очiкуванням акцiонерiв.
З метою пiдтримання або змiни структури капiталу, Компанiя може випустити новi акцiї, змiнити суму дивiдендiв,

що виплачуються акцiонерам, погасити заборгованостi, повернути капiтал акцiонерам або реалiзувати активи для
полiпшення грошової позицiї. Як показує досвiд, першi три методи використовувалися з метою отримання i
пiдтримки бажаної структури капiталу.
АТ "СК "Авангард" управляє капiталом на основi спiввiдношення позикового капiталу до власного (D / E
спiввiдношення). Дане спiввiдношення розраховується як спiввiдношення чистої заборгованостi до власного
капiталу. Чиста заборгованiсть розраховується як загальна сума заборгованостi (як показано в балансi) за
вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Власний капiтал включає всi компоненти капiталу, такi як:
акцiонерний капiтал, резервний капiтал, нерозподiлений прибуток i т.п.
Керiвництво страхової компанiї вважає, що пiдтримання невисокого рiвня позикових коштiв має велике значення
для збереження капiталу АТ "СК "Авангард"
. Надмiрне залучення позикових коштiв може бути виправдано тiльки
у виняткових обставинах.
Спiввiдношення позикового i власного капiталу на 31 грудня 2014 i 31 грудня 2013 було наступним:
31.12.2014 31.12.2013
Всього позиковий капiтал
620,0
763,7
Грошовi кошти та еквiваленти
(47,0) (164,3)
Чиста заборгованiсть
573,0
599,4
Всього капiтал 12 232,3
12 196,7
Спiввiдношення позикового i власного капiталу
4,7%
4,9%
26. Аналiз страхових премiй та збиткiв
Вид страхування 2014рiк 2013 рiк
страховi премiї збитки
страховi премiї збитки
медичне страхування (безперервне страхування здоров_я )
556,8
136,7
428,0
130,0
страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного
транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника))
396,4
596,8
страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 1,4 16,0
страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 111,8
112,7
страхування вiд нещасних випадкiв
98,8
34,1
страхування майна ((крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту морського та внутрiшнього та
iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу вантажобагажу
80,0
42,3
страхування медичних витрат 56,5
8,1 52,0
страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
1 033,3 168,2
661,7
241,1
страхування фiнансових ризикiв 7,0 719,3
страхування вiдповiдальностi суб_єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних
наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв
1,2 0,5 особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi прцюють у установах i органiзацiях, що фiнансуються
з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)
144,4
179,1
страхування цивiльної вiдповiдальностi суб_єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та
аварiями на суб_єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об_єкти та об_єкти, господарська
дiяльнiсть на яких може привести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру
14,3

-

21,4

ВСЬОГО: 2 501,9 313,0
2 865,7 371,1
27. 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 .
28. Подiї пiсля звiтної дати
Компанiя складає фiнансову звiтнiсть з урахуванням подiй пiсля звiтного перiоду, у вiдповiдностi до вимог
Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 10 _Подiї пiсля звiтного перiоду" .
Подiї пiсля звiтного перiоду _ це всi подiї до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску, навiть
якщо цi подiї вiдбуваються пiсля оприлюднення прибутку чи iншої вибiркової фiнансової iнформацiї.
Звичайно
датою затвердження фiнансової звiтностi є Загальнi збори акцiонерiв. Але якщо оприлюднення
фiнансової iнформацiї вiдбувається ранiше шляхом подання звiтностi регулюючим органам ( НКЦПФР, НКДРРФП,
органи статистики) таку iнформацiю має право затверджувати Правлiння Компанiї. Правлiння Компанiї має
повноваження вносити змiни до фiнансової звiтностi пiсля оприлюднення до дати затвердження, в разi, якщо
вiдбулися суттєвi подiї, або в результатi перевiрки незалежними аудиторами були виявленi суттєвi помилки.
Компанiя розкриває iнформацiю про цей факт в примiтках до фiнансової звiтностi.
АТ "СК "Авангард" коригує статтi активiв i зобов'язань, доходiв i витрат, власного капiталу шляхом
сторнування та/або додаткових записiв в регiстрах бухгалтерського облiку коригуючою проводкою, для
вiдображення подiй, якi вимагають коригування пiсля звiтного перiоду. Компанiя коригує суми, що визнанi у
звiтностi на дату балансу, на якi вплинули подiї пiсля дати балансу, та визнає суми, що не були вiдображенi у
звiтностi на дату балансу з певних причин.
Компанiя розкриває iнформацiю в примiтках до фiнансової звiтностi про кожну суттєву категорiю подiй, якi
вимагають коригування пiсля звiтного перiоду:
Суттєвi подiї пiсля дати балансу на дату пiдготовки фiнансової звiтностi вiдсутнi.
29. Фiнансова звiтнiсть.
Компанiя представляє фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з МСБО 1 Подання фiнансової звiтностi .
Баланс складається методом подiлу активiв та зобов_язань на поточнi i довгостроковi.
Звiт про фiнансовi результати складається методом подiлу витрат за функцiональним визначенням.
Звiт про змiни у власному капiталi складається в розгорнутiй формi.
Звiт про рух грошових коштiв складається у вiдповiдностi МСБО 7 Звiт про рух грошових коштiв прямим методом,
в якому розкривається iнформацiя про основнi види валових грошових надходжень та витрат.
Примiтки до фiнансової звiтностi складаються у вiдповiдностi з обов_язковими вимогами до розкриття iнформацiї,
викладених в усiх МСБО/МСФЗ.
Приватне АТ "СК "Авангард" представляє повний комплект фiнансової звiтностi щорiчно.
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