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

34. Примітки: До складу регулярної рi чної i нформацi ї не включенi наступнi форми: 

" Вi домостi щодо участi емi тента в створеннi юридичних осi б" - за звi тний перi од емi тент не приймав
участi у створеннi юридичних осi б.

"I нформацi я щодо посади корпоративного секретаря" - на кi нець звi тного перi ода емi тент не мав

1. Основні відомості про емітента:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов'язання емітента X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного X

17. Інформація про стан корпоративного управління X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим  іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
    які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
    до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
    на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
    іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
    (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН

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

33 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)

4) інформація про похідні цінні папери

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних
паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)



посади корпоративного секретаря.

"I нформацi я про рейтингове агентство" - за звi тний перi од емi тент не користувався послугами
рейтингових агенцi й.

"I нформацi я про засновникi в та/ або учасникi в емi тента" - для приватних акцi онерних товариств ця
форма не заповнюється.

"I нформацi я про дивi денди" - для приватних акцi онерних товариств ця форма не завповнюється.

"I нформацi я про юридичних осi б, послугами яких користується емi тент" - для приватних акцi онерних
товариств ця форма не завповнюється.

" Опис бi знесу" - для приватних акцi онерних товариств ця форма не завповнюється.

"I нформацi я про забезпечення випуску боргових цi нних паперi в" - для приватних акцi онерних товариств
ця форма не завповнюється.

"I нформацi я про облi гацi ї емi тента" - за звi тний перi од випускi в облi гацi й  емi тента не
реєструвалося.

"I нформацi я про i ншi цi ннi папери, випущенi емi тентом" - за звi тний перi од випускi в i нших цi нних
паперi в  емi тента не реєструвалося.

"I нформацi я про похi днi цi ннi папери" - за звi тний перi од випускi в похi дних цi нних паперi в  не
реєструвалося.

"I нформацi я про викуп власних акцi й протягом звi тного перi оду" - за звi тний перi од викупу власних
акцi й не вi дбувалося.

"I нформацi я про обсяги виробництва та реалi зацi ї основних видi в продукцi ї" - не обов' язкова для
заповнення емi тентами, вид дi яльностi по класифi катору яких не вi дноситься до переробної, добувної
промисловостi тощо.

"I нформацi я про собi вартi сть реалi зованої продукцi ї" - не обов' язкова для заповнення емi тентами,

вид дi яльностi яких по класифi катору не вi дноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.

" Фi нансова звi тнi сть емi тента, яка складена за положеннями ( стандартами) бухгалтерського облi ку" -

за звi тний перi од емi тент не складав звi тнi сть вi дповi дно до П( С) БО.

" Звi т про стан об' єкта нерухомостi" - за звi тний перi од емi тент не випускав цi льових облi гацi й,

виконання зобов' язань за якими забезпечене об' єктами нерухомостi.

" Текст аудиторського висновку ( звi ту)" - приватнi акцi онернi товариства цю форму не подають.

"I нформацi я про прийняття рi шення про надання згоди на вчинення значних правочинi в" - за звi тний
перi од емi тент не надавав згоди на вчинення значних правочинi в.

"I нформацi я про прийняття рi шення про надання згоди на вчинення значних правочинi в, щодо вчинення
яких є заi нтересованi сть" - за звi тний перi од емi тент не надавав згоди на вчинення значних
правочинi в, щодо вчинення яких є заi нтересованi сть.

"I нформацi я про випуски i потечних облi гацi й" - за звi тний перi од емi тент не випускав i потечних
цi нних паперi в.

"I нформацi я про розмi р i потечного покриття та його спi ввi дношення з розмi ром ( сумою) зобов' язань за
i потечними облi гацi ями з цим i потечним покриттям" - за звi тний перi од емi тент не випускав i потечних
цi нних паперi в.

"I нформацi я щодо спi ввi дношення розмi ру i потечного покриття з розмi ром ( сумою) зобов' язань за
i потечними облi гацi ями з цим i потечним покриттям на кожну дату пi сля змi н i потечних активi в у
складi i потечного покриття, якi вi дбулися протягом звi тного перi оду" - за звi тний перi од емi тент не
випускав i потечних цi нних паперi в.

"I нформацi я про замi ни i потечних активi в у складi i потечного покриття або включення нових i потечних
активi в до складу i потечного покриття" - за звi тний перi од емi тент не випускав i потечних цi нних
паперi в.

" Вi домостi про структуру i потечного покриття i потечних облi гацi й за видами i потечних активi в та
i нших активi в на кi нець звi тного перi оду" - за звi тний перi од емi тент не випускав i потечних цi нних
паперi в.

" Вi домостi щодо пi дстав виникнення у емi тента i потечних облi гацi й прав на i потечнi активи, якi

складають i потечне покриття за станом на кi нець звi тного року" - за звi тний перi од емi тент не
випускав i потечних цi нних паперi в.

"I нформацi я про наявнi сть прострочених боржником строкi в сплати чергових платежi в за кредитними
договорами ( договорами позики), права вимоги за якими забезпечено i потеками, якi включено до складу
i потечного покриття" - за звi тний перi од емi тент не випускав i потечних цi нних паперi в.

"I нформацi я про випуски i потечних сертифi катi в" - за звi тний перi од емi тент не випускав i потечних
цi нних паперi в.

"I нформацi я щодо реєстру i потечних активi в" - за звi тний перi од емi тент не випускав i потечних
цi нних паперi в.

" Основнi вi домостi про ФОН" - за звi тний перi од емi тент не випускав сертифi катi в ФОН.

"I нформацi я про випуски сертифi катi в ФОН" - за звi тний перi од емi тент не випускав сертифi катi в ФОН.

"I нформацi я про осi б, що володi ють сертифi катами ФОН" - за звi тний перi од емi тент не випускав
сертифi катi в ФОН.

" Розрахунок вартостi чистих активi в ФОН" - за звi тний перi од емi тент не випускав сертифi катi в ФОН.

" Правила ФОН" - за звi тний перi од емi тент не випускав сертифi катi в ФОН.



III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Авангард"

4. Територія (область) м. Київ

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 № 300863
3. Дата проведення державної реєстрації 17.11.2004

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
передано дод статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії

  0.000

8. Середня кількість працівників (осіб.)         10

65.12 ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10. Органи управління підприємства д/н

2) МФО банку 300023

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

ПАТ "УКРСОЦБАНК" м.Київ

5) МФО банку д/н

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

д/н
3) Поточний рахунок 26507000000481

6) Поточний рахунок д/н

11. Банки, що обслуговують емітента :



12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Державний орган, що видав Дата

закінчення дії
ліцензії
(дозволу)

Дата видачіНомер ліцензії
(дозволу)

1 4 532
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ АE № 284281 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.
Страхування майна (крім
залізничного,наземного,повітряного, водного транспорту
(морського внутрішнього та інших видів водного
транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)

АE № 284282 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.
Вантажів та багажу(вантажобагажу) АE № 284288 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.
Страхування відповідальності перед третіми особами крім
цивільноївідповідальності власників наземного транспорту,
відповідальностіласниківповітряноготранспорту,відповідальн
ості власників водного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника)

АE № 284288 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.
Страхування від нещасних випадків АE № 284285 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.
Страхування медичних витрат АE № 284289 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.
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) АE № 284290 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.
Страхування наземного транспорту (крім залізничного) АE № 284280 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.
Страхування фінансових ризиків АE № 284291 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.



1 4 532
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 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.
Страхування відповідальності суб'єктів перевезення
небезпечних вантажів на випадок настання негативних
наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

АЕ № 284283 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.
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 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.



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

3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

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

Рогач Федір Іванович
1) Посада Голова Наглядової ради

5) Освіта вища
4) Рік народження 1970

6) Стаж роботи (років) 8
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Голова Наглядової ради ПрАТ "СК "АВАНГАРД"

9) Опис           Повноваження та обов'язків посадової особи визначені статутом товариства. 
Загальний стаж роботи: 8 років.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства - Рогача Федора Iвановича припинено
28.04.2017 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: 28.04.2014 р. - 28.04.2017 р. Рiшення прийнято рiчними
загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 28.04.2017 року).
Рiчнi збори акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 28.04.2017 року) обрали Рогача Федора Iвановича на посаду
Члена Наглядової ради, а засiдання Наглядової ради вiд 28.04.2017 року обрали його Головою Наглядової ради,
згiдно Статуту Товариства. Рогач Ф.I. є представником акцiонера Рогач В.Л., яка володiє часткою у статутному
капiталi у розмiрi 99,9833%. Рiшення прийнято 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 останнiх 5 рокiв: Голова Наглядової ради ПрАТ "СК "АВАНГАРД".

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

28.04.2017 на 3 роки

3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

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

Рогач Вікторія Леонідівна
1) Посада Член Наглядової ради

5) Освіта вища
4) Рік народження 1975

6) Стаж роботи (років) 8
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

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

9) Опис           Повноваження та обов'язків посадової особи визначені статутом товариства. 
Загальний стаж роботи: 8 років.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства - Рогач Вiкторiї Леонiдiвни припинено
28.04.2017 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: 28.04.2014 р. - 28.04.2017

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

28.04.2017 на 3 роки



р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 28.04. 2017 року).
Членом Наглядової ради обрано Рогач Вiкторiю Леонiдiвну 28.04.2017 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 останнiх 5
рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ "СК "АВАНГАРД", юрист Адвокатське обєднання "Юридична фiрма
"ПРОКСЕН та партнери". Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд
28.04.2017 року).

3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

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

Шингур Роман Вікторович
1) Посада Член Наглядової ради

5) Освіта вища
4) Рік народження 1968

6) Стаж роботи (років) 18
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

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

9) Опис           Винагороду посадова особа не отримувала. 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.
Загальний стаж роботи: 18 років.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства - Шингура Романа Вiкторовича припинено
28.04.2017 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: 28.04.2014 р. - 28.04.2017
р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 28.04. 2017 року).
Членом Наглядової ради обрано Шингура Романа Вiкторовича 28.04.2017 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 останнiх 5
рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ "СК "АВАНГАРД", заступник директора Адвокатське обєднання "Юридична
фiрма "ПРОКСЕН та партнери". Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства
(Протокол вiд 28.04.2017 року).

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

28.04.2017 на 3 роки



3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

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

Керч Ірина Борисівна
1) Посада Голова Правління

5) Освіта вища
4) Рік народження 1952

6) Стаж роботи (років) 28
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Директор, Генеральний директор, заст. Голови Правління, Голова
Правління

9) Опис           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. 
Загальний стаж роботи: 28 років.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Повноваження посадової особи Голови Правлiння Товариства - Керч Iрини Борисiвни припинено 28.04.2017 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: 14.02.2013 р. - 28.04.2017 р. Рiшення прийнято Наглядовою Радою
Товариства (Протокол №25 вiд 28.04.2017 року).
Головою Правлiння Товариства обрано Керч Iрину Борисiвну 28.04.2017 року у вiдповiдностi до пропозицiй та
рiшення рiчних загальних 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 останнiх 5 рокiв: Голова Правлiння ПрАТ
"СК "Авангард". Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства (Протокол №25 вiд 28.04. 2017 року).

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

28.04.2017 на три роки

3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

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

Іваненко Тетяна Едуардівна
1) Посада Головний бухгалтер

5) Освіта вища
4) Рік народження 1957

6) Стаж роботи (років) 16
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

програміст, бухгалтер, головний бухгалтер

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: 16 років.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

21.07.2011 безстроково



3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

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

Ким Сергiй Вiталiйович
1) Посада Член Правління - Заступник Голови Правлiння

5) Освіта Вища
4) Рік народження д/н

6) Стаж роботи (років) д/
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Директор департаменту АТ "СК "Авангард"

9) Опис           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).  
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Повноваження посадової особи Члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння Товариства - Кима Сергiя
Вiталiйовича припинено 28.04.2017 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: 14.02.2013 р. - 28.04.2017
р. Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства (Протокол №25 вiд 28.04.2017 року).
Членом Правлiння - Заступником Голови Правлiння Товариства обрано Кима Сергiя Вiталiйовича 28.04.2017
року у вiдповiдностi до пропозицiй та рiшення рiчних загальних 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 останнiх 5
рокiв: Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння ПрАТ "СК "Авангард". Рiшення прийнято Наглядовою
Радою Товариства (Протокол №25 вiд 28.04. 2017 року).

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

28.04.2017 на три роки

3) Ідентифікаційний код юридичної
особи

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

Фокiн Вадим Петрович
1) Посада Член Правління - Заступник Голови Правлiння

5) Освіта Вища
4) Рік народження 1975

6) Стаж роботи (років) д/
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Начальник вiддiлу тмаркетингу АТ "СК "Авангард".

9) Опис           Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями
товариства. Розмір виплаченої винагороди в вигляді нарахованої заробітної плати складає - згідно штатного
розкладу. Посадова особа не надала згоди на поширення інформації про стаж роботи.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Повноваження посадової особи Члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння Товариства - Фокiна Вадима
Петровича припинено 28.04.2017 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: 14.02.2013 р. - 28.04.2017 р. Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства (Протокол №25 вiд

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

14.02.2013 на 3 роки



28.04.2017 року).
Членом Правлiння - Заступником Голови Правлiння Товариства обрано Фокiна Вадима Петровича 28.04.2017
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 останнiх 5 рокiв: Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння ПрАТ "СК
"Авангард". Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства (Протокол №25 вiд 28.04. 2017 року).



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій ( у
відсотках )

Кількість
акцій (штук)

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

особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на

пред'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в. на

пред'явн
1 542 3 6 7 8 9

Голова Наглядової ради Рогач Федір Іванович               0   0.00000000000               0               0               0               0
Член Наглядової ради Рогач Вікторія Леонідівна           11998  99.98333333333           11998               0               0               0
Член Наглядової ради Шингур Роман Вікторович               1   0.00833333333               1               0               0               0
Голова Правління Керч Ірина Борисівна               0   0.00000000000               0               0               0               0
Головний бухгалтер Іваненко Тетяна Едуардівна               0   0.00000000000               0               0               0               0
Член Правління - Заступник
Голови Правлiння

Ким Сергiй Вiталiйович               0   0.00000000000               0               0               0               0

Член Правління - Заступник
Голови Правлiння

Фокiн Вадим Петрович               1   0.00833333333               1               0               0               0

      12000          0        0        0Усього        12000 100.00000000000



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)

Найменування юридичної особи Кількість за видами акційІдентифікаційний
код юридичної

особи
Місцезнаходження Кількість акцій

(штук)
Від загальної

кількості акцій(%) Прості іменні Привілейовані
іменні

0 0.000000000000 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості іменні Привілейовані

іменні

Кількість за видами акцій

Рогач Вiкторiя Леонiдiвна 11998 99.983333333330 11998 0

Усього 11998 99.983333333333 11998 0



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів 100.000000000000
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
4. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
5. Звiт Голови правлiння Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту. 
6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту. 
7. Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк.
10. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради Товариства,
встановлення розмiру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання
цивiльно-правових договорiв з ними.
13. Обрання Ревiзора Товариства.
14. Схвалення правочинiв, що були вчиненi Товариством у 2016 роцi. 
15. 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.  
РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
По питанню №1 порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
Вирiшили: Обрати Головою Лiчильної комiсiї Ким С.В.  
*Пiдрахунок голосiв з питання №1 порядку денного здiйснила тимчасова лiчильна комiсiя, яка була
сформована Наглядовою радою Товариства, у вiдповiдностi до Статтi 44 Закону України "Про
акцiонернi товариства". Голова тимчасової лiчильної комiсiї - Ким С.В.
По питанню № 2 порядку денного: Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування.
Вирiшили: 
1) Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, який визначений
Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/2017 вiд 20.03.2017 року).
2) Постановити, що затверджуванi порядок i спосiб засвiдчення бюлетенiв дiйснi i є обов'язковими
до виконання для всiх зборiв акцiонерiв Товариства.
По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв
Товариства. 
Вирiшили: Обрати Головою зборiв Рогач Ф. I., Секретарем зборiв Керч I.Б.
По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
Вирiшили: Встановити наступний регламент загальних зборiв: доповiдь - до 10 хвилин;
спiвдоповiдь за попереднiм записом, що надається Головi зборiв у письмовому виглядi iз
зазначенням ПIБ акцiонера або представника акцiонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин;
пропозицiї/зауваження надавати Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням ПIБ акцiонера
або представника акцiонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.
По питанню №5 порядку денного: Звiт Голови правлiння Товариства за 2016 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Вирiшили: Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк.
По питанню №6 порядку денного: Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
По питанню №7 порядку денного: Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту.
Вирiшили: Оскiльки Ревiзор Товариства не обраний, звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2015
рiк не розглядати.

Дата проведення 28.04.2017

Чергові Позачергові
X



По питанню №8 порядку денного:  Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
По питанню №9 порядку денного:  Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк.
Вирiшили: Покриття збиткiв Товариства у сумi 32000 грн. 00 коп. здiйснити за рахунок обiгових
коштiв.
По питанню №10 порядку денного:  Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.  
Вирiшили: Припинити повноваження та вiдкликати Наглядову раду Товариства повному складi:
Голову Наглядової ради Рогача Федора Iвановича, Члена Наглядової ради Рогач Вiкторiї
Леонiдiвни, Члена Наглядової ради Шингура Романа Вiкторовича.
По питанню № 11 порядку денного:  Обрання Наглядової ради Товариства.
Вирiшили: Обрати до Наглядової ради Товариства (згiдно Статуту строком на три роки)
наступупних осiб: Рогача Федора Iвановича (представник акцiонера фiзичної особи), акцiонера
Рогач Вiкторiю Леонiдiвну, Шингура Романа Вiкторовича (представник акцiонера фiзичної особи).
По питанню № 12 порядку денного: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами
Наглядової Ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та визначення особи, яка
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з ними.

Вирiшили: Затвердити умови безоплатних цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами Наглядової ради.  Уповноважити виконавчий орган Товариства пiдписати вiд iменi
Товариства договори з членами Наглядової Ради на перiод їх обрання.
По питанню № 13 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 № 14 порядку денного:  Схвалення правочинiв, що були вчиненi Товариством у 2016
роцi.

Вирiшили: Схвалити всi правочини, що були вчиненi Товариством у 2016 роцi.
По питанню № 15 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 надати дозвiл Головi правлiння Керч Iринi Борисiвнi, у термiн на один
рiк, здiйснювати будь-якi  значнi правочини, що вiдповiдають предмету дiяльностi Товариства, у
вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України, в тому числi, але не виключно,
договори, якi своєю економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, будь-якi iншi угоди,
якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi зазначеним i потребують заставу нерухомого та
iншого майна Товариства.
Всi значнi правочини Головi правлiння Керч Iринi Борисiвнi здiйснювати за поданням Наглядової
ради Товариства на суми, що не перевищують 2 000 000 000,00 грн.
Пропозицiї щодо питань проекту порядку денного надходили вiд наглядової ради.



1. Інформація про випуски акцій
Дата

реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію

випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Тип цінного
паперу

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Форма існування та
форма випуску

X. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6
01.06.2010 283/1/10 Державна комісія з цінних

паперів та фондового ринку
Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарнi
iменнi

        1000.00           12000     12000000.00 100.000000
000000

UA4000071302

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.

Опис



XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

       2.0001.Виробничого призначення        1.000        0.000        0.000        2.000        1.000

       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       1.000- машини та обладнання        1.000        0.000        0.000        1.000        1.000

       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       1.000- інші        0.000        0.000        0.000        1.000        0.000

       0.0002.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

       2.000Усього        1.000        0.000        0.000        2.000        1.000

Пояснення : :  машини та обладнання Знос, ступінь використання -первісна вартість
-51тис.грн.,знос- 49 тис.грн.,надійшло за рік -0тис.грн., нараховано
амортизації за рік - 1 тис.грн.,залишкова вартість -1тис.грн.  
інші Знос, ступінь використання первісна вартість - 90тис.грн.,знос-
90тис.грн., надійшло за рік -0, нараховано амортизації за рік - 0 тис.грн.
залишкова вартість -0тис.грн.

Всі основні засоби використовуються за призначенням. 
Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. 
Обмежень на використання майна емітента не має.

       0.000- земельні ділянки        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- земельні ділянки        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- інвестиційна нерухомість        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал
Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону
України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. 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: Власний
капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів
товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(12002.000 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.

Найменування показника За попередній період
       12002
       12000
       12000

       12034
       12000
       12000



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами
(% річних)

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі : X           0.00X X
Зобов'язання за цінними паперами X           0.00X X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X           0.00X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X
За векселями (всього) X           0.00X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X           0.00X X

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

X           0.00X X

Податкові зобов'язання X          73.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X
Інші зобов'язання та забезпечення X         939.00X X
Усього зобов'язань та забезпечень X        1012.00X X
Опис: Данi бухгалтерського облiку зобов'язань вiдповiдають

даним фiнансової звiтностi та становлять: 
У товариствi є довгостроковi забов'язання пов'язанi зi
страховою дiяльнiстю в розмiрi 714 т.грн.
Поточнi зобов'язання: 
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги - 7 т.грн. 
Поточнi зобов'язання за розрахунками: 
- з бюджетом - 73 т.грн. 
- зi страхування - 6 т.грн. 
- з оплати працi - 19 т.грн. 
-за одержаними авансами - 39 т.грн.
Поточнi забезпечення - 10 т.грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 144 т.грн.



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

Дата виникнення події Дата оприлюднення
Повідомлення

(Повідомлення про
інформацію) у

загальнодоступній
інформаційній базі даних

Комісії

Вид інформації

1 2 3
28.04.2017 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання

згоди на вчинення значних правочинів
03.05.2017

28.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 03.05.2017
27.03.2017 Відомості про проведення загальних зборів27.03.2017



2015

Загальні збори акціонерів
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1  1  0
20162  1  0
20173  1  0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу ?

Реєстраційна комісія, призначена особою,
що скликала загальні збори

Так

Акціонери

Ні
X

X

Інше д/н

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

Національна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

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

Підняттям карток
Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні

X
X

Підняттям рук X
Інше д/н
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

Реорганізація
Так

Унесення змін до статуту товариства

Ні
X

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше д/н

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора) X

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

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори :

Наглядова рада
Так

Виконавчий орган

Ні
X
X

Ревізійна комісія (ревізор) X

Інше д/н

Акціонери(акціонер), які на день подання
вимоги сукупно є власниками 10 і більше
відсотків простих акцій товариства

д/н



Органи управління

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

Стратегичного планування
Так

Аудиторський
З питань призначень і винагород

Ні
X

X

X

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

кількість членів наглядової ради - акціонерів
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів

(осіб)

  3

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою
Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше 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.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____  1

  0

кількість членів наглядової ради - незалежних директорів   0

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій   1

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій   2

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками   0

Інвестиційний X

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

X

X

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Іншi д/н В складі Наглядової Ради  комітети не створено

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

Складу
Так

Організації
ДІяльності

Ні
X

X

X

Іншi

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її
(їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :
д/н

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками   0

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:   3

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :
д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :
д/н

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



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

Кількість членів ревізійної комісії _____  0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____ 0

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів
Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

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

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні
Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

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

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

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

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

Інше д/н

X

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

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше д/н

X

X

X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X



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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства
Так

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган

Ні
X

Інше д/н

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

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку

______Так

X
X
X

X
X
X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

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

надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі НКЦПФР

про ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується

на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджу

ється на
загальних

зборах

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

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової
звітності ? (так/ні) ______Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років ?

Не проводились взагалі
Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X
X

X
Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів
Так

Наглядова  рада

Ні

Виконавчий орган

X
X
X

Інше 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
Так

Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

Ні
X

Інше д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?

Ревізійна комісія ( ревізор )
Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

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

З власної ініціативи
Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше д/н

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

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше д/н

X
X

X
X

За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків  голосів

X
X
X
X



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

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні
X

Інше 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

Кредити банків

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________Ні

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X

X
X

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 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 ?
(так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________д/н

______
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?Ні

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, а також 
фiнансову дiяльнiсть, пов"язану з формуванням, розмiщенням страхових
резервiв та їх управлiнням, надання послуг для iнших страховикiв,
якщо це безпосередньо пов"язано з зазначеними видами дiяльностi, а
також будь-якi операцiї для отримання прибутку, забезпечення власних
господарських потреб та iншу дiяльнiсть, яка не суперечить чинному
законодавству.
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", ПАТ "Альфа Банк", ПАТ "Кредобанк"  в м.Київ, ). 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.
Протягом 2017 року до Товариства був застосований наступнi заходи



впливу: 
1. Акт Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг про правопорушення вiд 14.11.2017 р.
№ 2035/13-2/11.
2. Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг про застосування заходу
впливу вiд  30.11.2017 року № 4370.
Порушення усунутi своєчасно та у повному обсязi. 
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.
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.
ПрАТ "СК "Авангард"  є членом Асоцiацiї "Страховий бiзнес" (АСБ)
(договiр №16-16/07/15 вiд 16.07.15р.), метою якої є об"єднання
страхових компанiй, захист iнтересiв невеликих i середнiх компанiй,
надання органiзацiйної i методологiчної пiдтримки. Участь в асоцiацiї
забезпечує страхову компанiю необхiдною iнформацiєю щодо прийнятих



законодавчих та нормативних актiв, тенденцiй, що вiдбуваються на
ринку фiнансових послуг, нових наукових та методичних розробок в
країнi та за її межами.
Операцiї з пов'язаними особами проводяться у вiдповiдностi до вимог
законодавства України.
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.
04.12.2017р. року укладено  Договiр на проведення аудиту фiнансової
звiтностi за результатами 2017року з Товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АРАМА", код ЄДРПОУ - 25409247,
яке  має позитивний досвiд    проведення аудиту фiнансових установ, в
тому числi страхових компанiй:
Код ЄДРПОУ - 25409247.  Адреса: вул. Турiвська, 32, оф.4, м. Київ,
п/р 26008207159 у ПАТ "Райффайзен банк Аваль" , МФО - 380805.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №
1921, видане згiдно рiшення Аудиторської Палати України вiд 26 сiчня
2001 р. № 98 чинне до 24 вересня 2020р. Свiдоцтво про внесення до
Реєстру аудиторiв та  аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки фiнансових установ, Реєстрацiйний номер 0180,
строк дiї з 21.11.2017 р. до 24.09.2020 р.),  Свiдоцтво про внесення
до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi
перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, серiя П
№000292,  строк дiї з 12.02.2013 р. до 24.09.2020 р.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"АРАМА" надає  страховику послуги з аудиту рiчної фiнансової
звiтностi вперше.
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема

загальний стаж аудиторської діяльності;
17 рокiв



кількість років, протягом  яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
1

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 2017р. не
зафiксовано.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
04.12.2017р. року укладено  Договiр на проведення аудиту фiнансової
звiтностi за результатами 2017року з Товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АРАМА", код ЄДРПОУ - 25409247,
яке  має позитивний досвiд    проведення аудиту фiнансових установ, в
тому числi страхових компанiй:
Код ЄДРПОУ - 25409247.  Адреса: вул. Турiвська, 32, оф.4, м. Київ,
п/р 26008207159 у ПАТ "Райффайзен банк Аваль" , МФО - 380805.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №
1921, видане згiдно рiшення Аудиторської Палати України вiд 26 сiчня
2001 р. № 98 чинне до 24 вересня 2020р. Свiдоцтво про внесення до
Реєстру аудиторiв та  аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки фiнансових установ, Реєстрацiйний номер 0180,
строк дiї з 21.11.2017 р. до 24.09.2020 р.),  Свiдоцтво про внесення
до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi
перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, серiя П
№000292,  строк дiї з 12.02.2013 р. до 24.09.2020 р.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"АРАМА" надає  страховику послуги з аудиту рiчної фiнансової
звiтностi вперше.

На протязi попереднiх рокiв аудиторська перевiрка АТ "СК "Авангард"
проводилась з наступними аудиторами:

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"АРНIКА"(аудиторський висновок за 2011-2016рр.)
04074 м. Київ, вул. Новозабарська 2/6. Код ЄДРПОУ 23502885. Поточний
рахунок 26000003315138 в ПАТ "Iдея банк" м.Львiв, МФО 336310.  
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та
приватно-практикуючих аудиторiв Аудиторської палати України № 1099
вiд 26.01.2001р., чинне до 30.07.2020р., включена до перелiку
аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення
обов"язкового аудиту на пiдставi  рiшення Аудиторської палати України
№ 261/4.1  вiд 30.05.2013 року в особi директора, що має чинний
сертифiкат аудитора Серiї А № 003585 вiд 18.12.1998р. (чинний до
18.12. 2022року).
Товариство з обмежено вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Арнiка"
надає послуги на ринку України з 1995 року.

ТОВ  "Аудиторська фiрма "Бiзнес-Рiшення" (аудиторський висновок за
2009-2010рр.) (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.

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 аудиторiв, що проводили аудиторську
перевiрку фiнансової звiтностi на останню звiтну дату та протягом
2011-2017рр. Аудиторською палатою України 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. 
04.12.2017р. року укладено  Договiр на проведення аудиту фiнансової
звiтностi з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА
ФIРМА "АРАМА", код ЄДРПОУ - 25409247, яке  має позитивний досвiд
проведення аудиту фiнансових установ, в тому числi страхових
компанiй.
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.

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);
Позовiв до Товариства, що безпосередньо стосуються порушення
Товариством гарантованих законодавством про фiнансовi послуги прав,
наприклад права на iнформацiю при ненаданнi для ознайомлення правил
страхування, впродовж 2017 року не було. Предметами позовiв до
Товариства у 2017 роцi були виключно питання виконання договiрних
зобов'язань.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.



Скарг та позовiв до суду протягом 2017р. стосовно надання фiнансових
послуг СК "Авангард"  не зафiксовано.



№ з/п Дата
прийняття
рішення

Гранична
сукупність
вартості
правочинів
(тис.грн.)

Співвідношення
граничної
сукупності
вартості

правочинів до
вартості активів
емітента за
даними

останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної

фінансової звітності
(тис.грн)

Найменування
уповноваженого органу,
що прийняв рішення

Предмет правочину Дата
розміщення
особливої
інформації в
загальнодос
тупній

інформаційн
ій базі
даних
Комісії

Веб-сайт товариства, на
якому розміщена
інформація

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

1 2 3 543 3 2 3

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 26.04.2017 року (Протокол вiд 26.04.2017 року) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати проведення зборiв. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв:
2000000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 13079 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 15291,689%. Характер правочинiв: попередньо надати дозвiл Головi правлiння
Керч Iринi Борисiвнi, у термiн на один рiк, здiйснювати будь-якi значнi правочини, що вiдповiдають предмету дiяльностi Товариства, у вiдповiдностi до Статуту та
чинного законодавства України, в тому числi, але не виключно, договори, якi своєю економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, будь-якi iншi угоди, якi за

Опис

         1 28.04.2017     2000000.000 15291.68896704
6

      13079.000Рiчними загальними
зборами акцiонерiв
Товариства

попередньо надати дозвiл
Головi правлiння Керч Iринi
Борисiвнi, у термiн на один рiк,
здiйснювати будь-якi значнi
правочини, що вiдповiдають
предмету дiяльностi
Товариства, у вiдповiдностi до
Статуту та чинного
законодавства України, в тому
числi, але не виключно,
договори, якi своєю
економiчною сутнiстю є
кредитними, договорами
позики, будь-якi iншi угоди, якi
за своєю економiчною сутнiстю
аналогiчнi зазначеним i
потребують заставу нерухомого
та iншого майна Товариства.
Всi значнi правочини Головi
правлiння Керч Iринi Борисiвнi
здiйснювати за поданням
Наглядової ради Товариства на
суми, що не перевищують 2 000
000 000,00 грн.

03.05.2017 http://avangard.comreg.co
m.ua/
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своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi зазначеним i потребують заставу нерухомого та iншого майна Товариства. Всi значнi правочини Головi правлiння Керч Iринi
Борисiвнi здiйснювати за поданням Наглядової ради Товариства на суми, що не перевищують 2 000 000 000,00 грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 12000 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12000. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення:
"за" - 12000 акцiй, "проти" - 0 акцiй.



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи -
підприємця)

Товариством з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"АРАМА"

1

Місцезаходження аудиторської фірми,
аудитора

вул. Турівська, 32, оф.4, м. Київ3

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

1921
26.01.2001

4

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
П
000292
12.02.2013
24.09.2020

5

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

254092472

0706
28.09.2017

Номер та дата видачі свідоцтва про
відповідність системи контролю
якості, виданого Аудиторською
палатою України

6

Звітний період, за який проведений
аудит фінансової звітності

01.01.2017 - 31.12.20177

Думка аудитора (01 - безумовно
позитивна; 02 - із застереженням; 03 -
негативна; 04 - відмова від
висловлення думки)

038

Пояснювальний параграф (у разі
наявності)

д/н9

Номер та дата договору на проведення
аудиту

04/12/17-1
04.12.2017

10

Дата початку та дата закінчення
аудиту

04.12.2017 - 16.04.201811

Дата аудиторського висновку (звіту) 16.04.201812

Розмір винагороди за проведення
річного аудиту, грн

14000.0013



Дата (рік, місяць, число)
Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Авангард"

Територія______________________________________________________________М. КИЇВ
Организаційно-правова форма господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ
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

33152560
8038200000

111

65.12

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

2018 01 01

Середня кількість працівників (1)____________10

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

1 2 3 4
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи

1000 3 --

первісна вартість 1001 206 206
накопичена амортизація 1002 203 206
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- --
Основні засоби 1010 2 1
первісна вартість 1011 141 141
знос 1012 139 140
Інвестиційна нерухомість 1015 -- --
Довгострокові біологічні активи 1020 -- --
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030 -- --

інші фінансові інвестиції 1035 10012 10012
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 452 1490
Відстрочені податкові активи 1045 1 1
Інші необоротні активи 1090 -- --
Усього за розділом I 1095 10470 11504
II. Оборотні активи 
Запаси

1100 13 13

Поточні біологічні активи 1110 -- --
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 529 363
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130 -- --

з бюджетом 1135 -- --
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- --
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1112 66
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- 205
Гроші та їх еквіваленти 1165 733 613
Готівка 1166 3 3
Рахунки в банках 1167 730 610
Витрати майбутніх періодів 1170 -- --
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 222 250
резервах незароблених премій 1183 222 250
Інші оборотні активи 1190 -- --
Усього за розділом II 1195 2609 1510
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- --
Баланс 1300 13079 13014



1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 

1400 12000 12000

Капітал у дооцінках 1405 -- --
Додатковий капітал 1410 1 1
Резервний капітал 1415 214 214
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -181 -213
Неоплачений капітал 1425 -- --
Вилучений капітал 1430 -- --
Усього за розділом I 1495 12034 12002
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500 -- --

Довгострокові кредити банків 1510 -- --
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- --
Довгострокові забезпечення 1520 -- --
Цільове фінансування 1525 -- --
Страхові резерви 1530 876 714
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 72 9
резерв незароблених премій 1533 804 705
Усього за розділом II 1595 876 714
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 

1600 -- --

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 

1610 -- --

товари, роботи, послуги 1615 28 7
розрахунками з бюджетом 1620 60 73
у тому числі з податку на прибуток 1621 55 69
розрахунками зі страхування 1625 5 6
розрахунками з оплати праці 1630 17 19
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 45 39
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 -- 94
Поточні забезпечення 1660 14 10
Доходи майбутніх періодів 1665 -- --
Інші поточні зобов'язання 1690 -- 50
Усього за розділом IІІ 1695 169 298
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
 утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 -- --

Баланс 1900 13079 13014

д/н

Голова Правління

Головний бухгалтер

________

________

Керч Ірина Борисівна

Іваненко Тетяна Едуардівна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________Приватне акціонерне товариство "Страхова
компанія "Авангард"

33152560

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )
за 2017 р.

2018 01 01

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

Чисті зароблені страхові премії 2010 1360 1010

Премії підписані, валова сума 2011 2134 1994

Премії, передані у перестрахування 2012 (901) (697)

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -99 168

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 28 -119

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (--) (--)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 266 125

Валовий:  

     прибуток 
2090 1094 885

     збиток 2095 (--) (--)

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 75 -65

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -- -65

Інші операційні доходи 2120 453 742

Адміністративні витрати 2130 (986) (1243)

Витрати на збут 2150 (590) (296)

Інші операційні витрати 2180 (12) (--)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 

2190 34 23

     збиток  2195 (--) (--)

Дохід від участі в капіталі 2200 -- --

Інші фінансові доходи 2220 5 95

Інші доходи 2240 -- 7

Фінансові витрати 2250 (--) (--)

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

Інші витрати 2270 (--) (100)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток
2290 39 25

збиток 2295 (--) (--)

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -71 -57

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

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 

2350 -- --

     збиток 2355 (32) (32)

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400     --     --

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405     --     --

Накопичені курсові різниці 2410     --     --

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415     --     --

Інший сукупний дохід 2445     --     --

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450     --     --

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455     --     --

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460     --     --

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465          -32          -32



Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500           18            9
Витрати на оплату праці 2505          670          593
Відрахування на соціальні заходи 2510          146          131
Амортизація 2515            4           28
Інші операційні витрати 2520          750          778
Разом 2550         1588         1539

Назва статті Код рядка За звітний період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600        12000        12000
Скоригована середньорічна кількість простих 2605        12000        12000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (  2.66666670) (  2.66666670)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 (  2.66666670) (  2.66666670)
Дивіденди на одну просту акцію 2650     --     --

Голова Правління __________ Керч Ірина Борисівна

Головний бухгалтер __________ Іваненко Тетяна Едуардівна

д/н

За аналогічний
період

попереднього року



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________Приватне акціонерне товариство "Страхова
компанія "Авангард"

33152560

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом )
за 2017 р.

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний

період
попереднього року

2018 01 01

1 2 3 4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 -- --

Повернення податків і зборів 3005 -- --

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- --

Цільового фінансування 3010 -- --

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 148 317

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 3 3

Надходження від страхових премій 3050 1881 1729

Інші надходження 3095 676 199

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)
3100 (1539) (1010)

Праці 3105 (537) (472)

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (145) (125)

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (195) (193)

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (57) (71)

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (138) (122)

Інші витрачання 3190 (262) (1625)

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 30 -1177

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

3200 -- --

необоротних активів 3205 -- --

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 5 96

дивідендів 3220 -- --

Надходження від деривативів 3225 -- --

Інші надходження 3250 -- --

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій
3255 (205) (--)

необоротних активів 3260 (--) (--)

Виплати за деривативами 3270 (--) (--)

Інші платежі 3290 (--) (--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -200 96

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:

Власного капіталу

3300 -- --

Отримання позик 3305 50 --

Інші надходження 3340 -- --

Витрачання на:

Викуп власних акцій
3345 (--) (--)

Погашення позик 3350 -- --

Сплату дивідендів 3355 (--) (--)

Інші платежі 3390 (--) (--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 50 --

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -120 -1081

Залишок коштів на початок року 3405 733 1814

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- --

Залишок коштів на кінець року 3415 613 733

д/н



Голова Правління

Головний бухгалтер

________

________

Керч Iрина Борисiвна

Iваненко Тетяна Едуардiвна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________Приватне акціонерне товариство "Страхова
компанія "Авангард"

33152560

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Звіт про власний капітал
за 2017 р.

Стаття
Код
рядка зареєстрований

(пайовий)
капітал

2018 01 01

капітал у
дооцінках

додатковий
капітал

резервний
капітал

нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

неоплачений
капітал

вилучений
капітал

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на початок року 4000        12000     --            1          214         -181     --     --        12034

Коригування:

Зміна облікової політики
4005     --     --     --     --     --     --     --     --

Виправлення помилок 4010     --     --     --     --     --     --     --     --

Інші зміни 4090     --     --     --     --     --     --     --     --

Скоригований залишок на початок року 4095        12000     --            1          214         -181     --     --        12034

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100     --     --     --     --          -32     --     --          -32

Інший сукупний дохід за звітний період 4110     --     --     --     --     --     --     --     --

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200     --     --     --     --     --     --     --     --

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205     --     --     --     --     --     --     --     --

Відрахування до резервного капіталу 4210     --     --     --     --     --     --     --     --

Внески учасників : Внески до капіталу 4240     --     --     --     --     --     --     --     --

Погашення заборгованості з капіталу 4245     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) 4260     --     --     --     --     --     --     --     --

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265     --     --     --     --     --     --     --     --

Анулювання викуплених акцій (часток) 4270     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення частки в капіталі 4275     --     --     --     --     --     --     --     --

Інші зміни в капіталі 4290     --     --     --     --     --     --     --     --

Разом змін у капіталі 4295     --     --     --     --          -32     --     --          -32

Залишок на кінець року 4300        12000     --            1          214         -213     --     --        12002

д/н

Голова Правління

Головний бухгалтер

________

________

Керч Iрина Борисiвна

Iваненко Тетяна Едуардiвна



Звiт про корпоративне управлiння
Приватного акцiонерного товариства "СК "Авангард" за 2017 рiк.
код за ЄДРПОУ 33152560
1. 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, а також
фiнансову дiяльнiсть, пов"язану з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх
управлiнням, надання послуг для iнших страховикiв, якщо це безпосередньо пов"язано з
зазначеними видами дiяльностi, а також будь-якi операцiї для отримання прибутку,
забезпечення власних господарських потреб та iншу дiяльнiсть, яка не суперечить
чинному законодавству.
Товариство дотримується стандартiв дiлової поведiнки акцiонерiв та менеджерiв, а
також забезпечує функцiонування системи монiторингу цих стандартiв, що дозволяє
унеможливити отримання зазначеними особами додаткових доходiв за рахунок
використання iнсайдерської iнформацiї, порушення обмежень щодо уникнення конфлiкту
iнтересiв, та здiйснення iнших протиправних i неетичних дiй.
2. В Товариствi не затверджено Кодексу корпоративного управлiння. Але
Приватне акцiонерне товариство "СК "Авангард" дотримується принципiв
корпоративного управлiння, спрямованих на:
- захист iнтересiв акцiонерiв, досягнення порозумiння мiж акцiонерами, клiєнтами,
партнерами, спiвробiтниками;
- забезпечення розподiлу обов`язкiв та повноважень мiж структурними пiдроздiлами
та органами управлiння Компанiєю,
- забезпечення лояльностi та вiдповiдальностi перед клiєнтами;
- забезпечення ефективного контролю за фiнансовою дiяльнiстю Компанiї та
управлiння ризиками,
- пiдвищення ефективностi дiяльностi Спостережної Ради, Правлiння;
СК "Авангард" щорiчно звiтує про результати фiнансово-господарської
дiяльностi на Загальних зборах акцiонерiв, оприлюднює рiчну звiтнiсть на сайтi НКЦПФР,
власному сайтi та друкованих виданнях. Протягом 2017 року Товариство дотримувалось
принципiв корпоративного управлiння. Факти вiдхилення вiд принципiв корпоративного
управлiння Товариства вiдсутнi.
3. Вищим органом Товариства є Загальнi Збори, до компетенцiї яких належить
вирiшення основних питань дiяльностi Товариства, що закрiпленi у Статутi Товариства.
Наглядова Рада i Правлiння здiйснюють, з рiзним степенем деталiзацiї, управлiння
поточною дiяльнiстю компанiї.
У 2017 року власником iстотної участi була громадянка України Рогач Вiкторiя
Леонiдiвна, частка якої в статутному капiталi компанiї бiльше, нiж 10%.
Розподiл повноважень мiж органами управлiння забезпечує розмежування
загального керiвництва та керiвництва поточною дiяльнiстю страхової компанiї
вiдповiдно до Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду,
Положення про Правлiння, Положення про ревiзiйну комiсiю, що розробленi та
затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Приватного АТ
"СК "Авангард" .
Загальнi Збори акцiонерiв пiдкреслюють необхiднiсть вчиняти господарськi
правочини, що вiдносяться до значних, для забезпечення стабiльної дiяльностi
Товариства. Згiдно з Протоколом Загальних Зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017р. було
надано дозвiл Головi правлiння Керч Iринi Борисiвнi, у термiн на один рiк, здiйснювати
будь-якi значнi правочини, що вiдповiдають предмету дiяльностi Товариства, у
вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.
Всi значнi правочини Голова правлiння Керч Iринi Борисiвнi здiйснювати за
поданням Наглядової ради Товариства на суми, що не перевищують 2 000 000 000,00 грн.
В 2017 роцi не вiдбувалось змiн у складi власникiв Компанiї. Акцiонери компанiї,
якi мають iстотну участь в статутному капiталi вiдповiдають всiм встановленим
законодавствам вимогам.
4. Наглядова рада є органом управлiння страхової компанiї, який утворюється та
вiдкликається Загальними зборами акцiонерiв компанiї, здiйснює захист прав акцiонерiв
Компанiї, i в межах компетенцiї, визначених Законом України IПро акцiонернi
товариства, Статутом та принципами корпоративного управлiння, контролює та регулює
дiяльнiсть виконавчого органу страхової компанiї.
Склад Наглядової ради фiнансової установи
станом на 31.12.2017р.

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



Голова Наглядової ради Рогач Федiр Iванович
Рогач Вiкторiя Леонiдiвна(кiнцевий бенефiцiар)
Члени Наглядової ради
Шингур Роман Вiкторович
Змiн в складi Наглядової ради СК "Авангард" за 2017р. не вiдбувалося.
Комiтети у складi Наглядової ради Товариства не утворювались.
5. Правлiння СК є виконавчим органом, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю
компанiї, несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть її роботи згiдно з принципами,
встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради
вiдповiдно до вимог законодавства. За пiдсумками календарного року Правлiння звiтує
перед черговими Загальними зборами акцiонерiв про проведену роботу i загальний стан
СК " Авангард" .
Склад виконавчого органу фiнансової установи станом на 31.12.2017р.
№
з/
п
Прiзвище,
iм_я, по
батьковi
Працює в
головному
офiсi чи
вiдокремлено
му пiдроздiлi
Посада Освiта Стаж
роботи
Вiдом. щодо
перебування пiд
слiдством
наявнiсть
судимостi
1. Керч Iрина
Борисiвна
Головний
офiс
Голова
Правлiння
Вища не менше
3рокiв
-------
2 Ким Сергiй
Вiталiйови
ч
Головний
офiс
Заст. Голови
Правлiння
Вища не менше
3рокiв
-------
Змiн в складi виконавчого органу "СК "Авангард" за 2017р. не вiдбувалося.
6. 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.
7. Протягом 2017 року до Товариства був застосований наступнi заходи впливу:
1. Акт Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг про правопорушення вiд 14.11.2017 р. № 2035/13-2/11.
2. Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг про застосування заходу впливу вiд
30.11.2017 року № 4370.
Порушення усунутi своєчасно та у повному обсязi.
8. Винагороду за здiйснення своїх повноважень за 2017р. Голова та члени
Наглядової ради Товариства не отримували. Згiдно Протоколу Загальних зборiв
акцiонерiв Приватного АТ "СК "Авангард" вiд 28.04.2017р. було прийняте рiшення про
несплату дивiдендiв в 2017р.
Загальний розмiр винагороди члени Правлiння за 2017р. у виглядi нарахованої
заробiтної плати складає 186,8тис. грн. (у 2016 роцi _174тис. грн.).
9. Основними факторами ризику, що впливали на дiяльнiсть СК "Авангард"
протягом року є висока конкуренцiя на ринку страхових послуг, низький рiвень страхової



культури населення, нестабiльнiсть ситуацiї в країнi, соцiальнi потрясiння, iнфляцiя, змiна
податкового законодавства, низька платоспроможнiсть юридичних i фiзичних осiб. До
внутрiшнiх факторiв можна вiднести стратегiю Компанiї i механiзм її реалiзацiї, масштаби
страхової дiяльностi та її диверсифiкацiю, ефективнiсть iнвестицiйної дiяльностi.
Вiдсутнiсть конкретних рекомендацiй та неоднозначне тлумачення законодавства
призводить до зростання кiлькостi зовнiшнiх шахрайств та зменшення iнвестицiйної
привабливостi страхової дiяльностi.
10. Приватне АТ "СК "Авангард" придiляє увагу управлiнню ризиками (ризик _
менеджменту), що включає виявлення ризикiв, проведення оцiнки їх величини, контроль за
ризиком, фiнансування ризику.
Управлiння ризиками вiдбувається на тому рiвнi органiзацiї, на якому вони
виникають або можуть виникнути: на рiвнi Виконавчого органу та Наглядової ради
Товариства. Процес управлiння ризиками в Товариствi iнтегрований в щоденну
дiяльнiсть, має безперервний i комплексний характер.
Виконавчий орган Товариства здiйснює тактичне управлiння ринковими,
операцiйними ризиками, ризиком лiквiдностi, та iншими ризиками (репутацiйним
стратегiчним ризиком капiталiзацiї i ризиком прибутковостi) i здiйснює оперативнi заходи
для їх мiнiмiзацiї.
Страхування виступає своєрiдним механiзмом передачi ризику вiд одних осiб iншим.
Для iдентифiкацiї страхового ризику визначається предмет страхування та страховий
випадок.
Найбiльш ускладнений процес iдентифiкацiї ризикiв у майновому страхуваннi, що
зумовлено значною рiзноманiтнiстю предметiв страхування та перелiком ризикiв, пiд якi
можуть пiдпадати цi предмети.
Аналiз ризику дозволяє визначити потенцiйний вплив ризику на предмет
страхування, а також теоретичну ймовiрнiсть того, що небезпека реалiзується.
Оцiнка ризикiв здiйснюється за допомогою актуарних розрахункiв, якi передбачають
застосування статистичних i математичних методiв (метод середнiх величин, метод
вiдсоткiв, метод iндивiдуальних оцiнок та iншi). Компанiя здiйснює довiльну оцiнку, що
випливає з професiйної пiдготовки та досвiду, суб'єктивного погляду.
Контроль за ризиком призначений для часткового або повного усунення ризикiв.
Фiнансування ризику проводиться за рахунок створення страхових резервiв, що
формуються для здiйснення виплат при настаннi страхових випадкiв, якi були б
достатнiми для виплати страхових сум i страхового вiдшкодування.
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.
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.
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 виникає у зв_язку з управлiнням Приватного АТ "СК "Авангард"
своїм обiговим капiталом, а також основними сумами погашення по боргових
iнструментах .
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.
Ринковий ризик може виникнути у зв'язку з використанням СК "Авангард"
виражених в iноземнiй валютi фiнансових iнструментiв. Даний ризик полягає в коливаннi
справедливої вартостi або майбутнiх грошових потокiв фiнансових iнструментiв у зв'язку
зi змiною курсу валют (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.
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), страхування медичних витрат, на
якi в 2017роцi припадає 95,3%, 4,7% вiдповiдно вiд загального обсягу страхових виплат (з
урахуванням вiдшкодувань перестраховикiв) страхової компанiї за 2017 рiк.
Для пiдвищення надiйностi страхового покриття на власному утриманнi
залишалась лише та частина ризику, яка гарантовано могла бути покрита власними
коштами компанiї. Невиконаних страхових зобов`язань на кiнець звiтного перiоду немає.
На 31 грудня 2017 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.
Заходами по зниженню фiнансових ризикiв є їх оптимiзацiя, щодо не фiнансових
ризикiв(юридичний ризик порушення або недотримання вимог дiючого законодавства,
стратегiчний ризик неправильних управлiнських рiшень) _ їх мiнiмiзацiя.
11. Згiдно Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 05.06.2014 р. № 1772 IПро
затвердження Порядку проведення внутрiшнього аудиту (контролю) у фiнансових
установахI в СК "Авангард" створено службу внутрiшнього аудиту (контролю), тобто
визначено окрему посадову особу, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль), яка
пiдпорядковується Наглядовiй радi Товариства.
В компанiї створена система внутрiшнього аудиту. Розробленi та затвердженi
документи, що регламентують її роботу, у вiдповiдностi до методологiчних рекомендацiй
щодо проведення внутрiшнього аудиту фiнансових установ, затверджений
розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд
27.09.2005 р. № 4660. з врахуванням нормативних вимог та Мiжнародних
професiональних стандартiв внутрiшнього аудиту (рiшенням Наглядової Ради № 23 вiд
25.11.2016р. призначено на посаду внутрiшнього аудитора Антосiєва С.В. ).
Розроблена i затверджена Посадова iнструкцiя внутрiшнього аудитора, Положення
про службу внутрiшнього аудиту, план роботи внутрiшнього аудитора, затверджена
форма звiту про проведену роботу внутрiшнього аудиту.
Внутрiшнiй аудитор забезпечує здiйснення стратегiчного, оперативного та
поточного контролю за її фiнансово-господарською дiяльнiстю, контролює виконання
вимог чинного законодавства, нормативно-правових актiв, що стосуються дiяльностi СК,
проводить пiдготовку рекомендацiй з питань затвердження облiкової полiтики, перевiряє
повноту та достовiрнiсть фiнансової звiтностi, забезпечує незалежнiсть внутрiшнього та
зовнiшнього аудиту, 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, щоквартально складає звiти.
Згiдно з висновками внутрiшнього аудитора немає будь-яких фактично вчинених
чи пiдозрюваних випадкiв шахрайства та помилок або таких випадкiв шахрайства, що
розслiдуються(чи були розслiдуванi), якi впливають на суб_єкт господарювання та якi
могли б спричинити викривлення фiнансової звiтностi за 2017 рiк.



ПрАТ "СК"Авангард" вважає, що система внутрiшнього контролю, що дiє в
компанiї, направлена на зниження ризику того, щоб не допустити викривлення
внаслiдок шахрайства та помилок, є дiєвою, та такою, що переглядається вiдповiдно до
вимог законодавчо-нормативних актiв та внутрiшнiх документiв Компанiї.
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 надаються в складi рiчної фiнансової звiтностi
окремим роздiлом i в даному пунктi звiту про корпоративне управлiння не дублюються.
12. Фактiв вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений
в Статутi СК розмiр, не зафiксовано.
13. В зв'язку з вiдсутнiстю фактiв вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що
перевищує встановлений в Статутi СК розмiр(значний правочин), оцiнки
активiв протягом 2017 року не проводились.
14. ПрАТ _СК _Авангард" є членом Асоцiацiї _Страховий бiзнес" (АСБ) (договiр
№16-16/07/15 вiд 16.07.15р.), метою якої є об"єднання страхових компанiй, захист
iнтересiв невеликих i середнiх компанiй, надання органiзацiйної i методологiчної
пiдтримки. Участь в асоцiацiї забезпечує страхову компанiю необхiдною iнформацiєю
щодо прийнятих законодавчих та нормативних актiв, тенденцiй, що вiдбуваються на
ринку фiнансових послуг, нових наукових та методичних розробок в країнi та за її
межами.
Операцiї з пов_язаними особами проводяться у вiдповiдностi до вимог
законодавства України.
15. Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) складається вiдповiдно
до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг, якi згiдно Рiшення Аудиторської палати України
застосовуються в якостi нацiональних.
Згiдно Порядку ведення реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть
проводити перевiрки фiнансових установ, затвердженого розпорядженням Нацiональної
комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд
26.02.2013 № 640 (зi змiнами вiдповiдно до розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд
25.06.2015 № 1549), здiйснювати аудит фiнансових установ мають право аудиторськi
фiрми та аудитори, що включенi до реєстру Нацкомфiнпослуг.
Аудиторський звiт мiстить незалежну думку аудитора щодо фiнансової звiтностi.
Аудиторський звiт складається вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю
якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної
федерацiї бухгалтерiв видання 2015 року (МСА), прийнятих в якостi Нацiональних
стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №344 вiд 04 травня 2017 року,
починаючи з 01.06.2017 року, та вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку, що
подається до Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг.
16-17. 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.
04.12.2017р. року укладено Договiр на проведення аудиту фiнансової звiтностi за
результатами 2017року з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю IАУДИТОРСЬКА
ФIРМА IАРАМАI, код ЄДРПОУ _ 25409247, яке має позитивний досвiд проведення
аудиту фiнансових установ, в тому числi страхових компанiй:
Код ЄДРПОУ _ 25409247. Адреса: вул. Турiвська, 32, оф.4, м. Київ, п/р
26008207159 у ПАТ IРайффайзен банк АвальI , МФО _ 380805.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб_єктiв аудиторської дiяльностi № 1921,
видане згiдно рiшення Аудиторської Палати України вiд 26 сiчня 2001 р. № 98 чинне до 24
вересня 2020р. Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi
можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, Реєстрацiйний номер
0180, строк дiї з 21.11.2017 р. до 24.09.2020 р.), Свiдоцтво про внесення до Реєстру
аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв
ринку цiнних паперiв, серiя П №000292, строк дiї з 12.02.2013 р. до 24.09.2020 р.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю IАУДИТОРСЬКА ФIРМА
IАРАМАI надає страховику послуги з аудиту рiчної фiнансової звiтностi вперше.
На протязi попереднiх рокiв аудиторська перевiрка АТ "СК "Авангард"
проводилась з наступними аудиторами:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю _Аудиторська фiрма
_АРНIКА"(аудиторський висновок за 2011-2016рр.)
04074 м. Київ, вул. Новозабарська 2/6. Код ЄДРПОУ 23502885. Поточний рахунок
26000003315138 в ПАТ IIдея банкI м.Львiв, МФО 336310.
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та приватно-



практикуючих аудиторiв Аудиторської палати України № 1099 вiд 26.01.2001р., чинне до
30.07.2020р., включена до перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для
проведення обов"язкового аудиту на пiдставi рiшення Аудиторської палати України №
261/4.1 вiд 30.05.2013 року в особi директора, що має чинний сертифiкат аудитора Серiї
А № 003585 вiд 18.12.1998р. (чинний до 18.12. 2022року).
Товариство з обмежено вiдповiдальнiстю IАудиторська фiрма IАрнiкаI надає
послуги на ринку України з 1995 року.
ТОВ "Аудиторська фiрма "Бiзнес-Рiшення" (аудиторський висновок за 2009-
2010рр.) (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 2017р. не зафiксовано.
Фактiв стягнення, застосованих до аудиторiв, що проводили аудиторську перевiрку
фiнансової звiтностi на останню звiтну дату та протягом 2011-2017рр. Аудиторською
палатою України 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.
04.12.2017р. року укладено Договiр на проведення аудиту фiнансової звiтностi з
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю IАУДИТОРСЬКА ФIРМА IАРАМАI, код
ЄДРПОУ _ 25409247, яке має позитивний досвiд проведення аудиту фiнансових
установ, в тому числi страхових компанiй.
18. 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.
Розгляд скарг здiйснюється вiдповiдно до процедури з управлiння зверненнями
клiєнтiв.
. В Приватному акцiонерному товариствi "Страхова компанiя "Авангард" особою,
уповноваженою розглядати скарги та спори клiєнтiв, призначено Керч Iрину Борисiвну.
Позовiв до Товариства, що безпосередньо стосуються порушення Товариством
гарантованих законодавством про фiнансовi послуги прав, наприклад права на
iнформацiю при ненаданнi для ознайомлення правил страхування, впродовж 2017 року не
було. Предметами позовiв до Товариства у 2017 роцi були виключно питання виконання
договiрних зобов_язань.
Скарг та позовiв до суду протягом 2017р. стосовно надання фiнансових послуг СК
"Авангард" не зафiксовано.
19. Таким чином, основними напрямами корпоративного управлiння СК
"Авангард" є:
- встановлення стратегiчних цiлей дiяльностi СК та контроль за їх досягненням,
включаючи управлiння страховими ризиками та внутрiшнього контролю;
- розподiл повноважень мiж органами управлiння;
- попередження конфлiктiв iнтересiв, якi можуть виникнути мiж акцiонерами,
членами Наглядової ради, членами Правлiння, страховиками, iншими клiєнтами та
контрагентами;
- визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципiв
професiйної етики;
- визначення порядку та контролю за розкриттям iнформацiї про страхову
компанiю.
Корпоративне управлiння в товариствi здiйснюється згiдно вимог дiючого
законодавства, зокрема, законiв IПро акцiонернi товаристваI, IПро цiннi папери та
фондовий ринокI, IПро фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послугI i т. iн. Звiт про корпоративне управлiння є складовою рiчного звiту емiтента, який
щорiчно надається до НКЦПФР вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР № 1591 вiд 19.12.2006р.
Принципи корпоративного управлiння страховою компанiєю "Авангард", що
затверджуються Загальними зборами акцiонерiв, планується вдосконалювати шляхом
внесення доповнень, пов_язаних з формуванням мiжнародною та нацiональною
практикою стандартiв корпоративної поведiнки, урахуванням специфiки роботи СК,
керуючись iнтересами акцiонерiв, працiвникiв, страхувальникiв, контрагентiв та iнших
осiб, зацiкавлених у дiяльностi Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя



"Авангард".
Рiчний звiт Товариства за 2017 рiк оприлюднюється в загальнодоступнiй
iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку,
публiкується в одному з офiцiйних друкованих видань Верховної Ради України, Кабiнету
Мiнiстрiв України або НКЦПФР, розмiщується на власному Веб-сайтi i подається до
НКЦПФР.
Голова Правлiння
Приватного АТ "СК "Авангард" __________________ Керч I.Б.
Головний бухгалтер __________________ Iваненко Т.Е.


