Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш
30.04.2019
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 30/04-1
вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня
2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)
Т.в.о. Голови
Правлiння
(посада)

Ким Сергiй Вiталiйович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік
1. Повне найменування
емітента

2. Організаційно-правова
форма емітента

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи.

I. Загальні відомості

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

4. Місцезнаходження
емітента

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

6. Адреса електронної
пошти

avangard@comreg.com.ua

8.
Найменування,
ідентифікаційний
код
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених
надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи,
яка
здійснює
оприлюднення

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку
України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

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

7.
Дата
та
рішення
наглядової ради емітента,
яким затверджено річну
інформацію, або дата та
30.04.2019
рішення загальних зборів
Рiчними загальними зборами
акціонерів,
яким
затверджено
річну
інформацію емітента (за
наявності)

регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

30.04.2019
http://avangard.comreg.com.ua
(адреса сторінки)

(дата)

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

1. Основні відомості про емітента.

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента.
7. Судові справи емітента.

8. Штрафні санкції емітента.
9. Опис бізнесу.

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

X

1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента
в разі їх звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).
11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і
доходів або витрат емітента:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються
операції хеджування;
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності
та/або ризику грошових потоків;

X
X

4) звіт про корпоративне управління:

X

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X

інформація про наглядову раду;

X

інформація про виконавчий орган;

X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

X

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

X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на
загальних зборах емітента;

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка,
кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою,
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а
також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність
публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до
біржового реєстру:
1) інформація про випуски акцій емітента;

X
X
X

2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента;
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій)
такого емітента.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка
розміру статутного капіталу такого емітента.

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження
таких цінних паперів.

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

X

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

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

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

X

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової
звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

X

32. Твердження щодо річної інформації.

X

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

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками)
такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність
осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

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

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної
iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5
вiдсоткiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента,
оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв.
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не
мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв
емiтента.
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент
не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в
разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена
до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники.
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв
емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi,
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї
оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не
випускав облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки
емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента
немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних
паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу
цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу
за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до
складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами,
протягом звiтного перiоду.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна,
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв
економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi
емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у
емiтента вiдсутня.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня
у емiтента.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала
протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi
iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював
випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск
iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до
складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних
цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави
4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск
iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних
цiнних паперiв.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

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

Приватне акціонерне товариство "Страхова
компанія "Авангард"
А01 № 300863

3. Дата проведення державної реєстрації

17.11.2004

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн.)

12000000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000

0.000
8

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12

ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "УКРСОЦБАНК" м.Київ

300023

3) Поточний рахунок

26507000000481

5) МФО банку

д/н

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який д/н
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
6) Поточний рахунок

д/н

18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змін в організаційній структурі по відношенню до попередніх років не було.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Станом на 31.12.2018р. загальна кількість працівників Товариства складає 9 осіб, з
яких на
керівних посадах у Головному офісі 3 (з яких 1 жіночої статі)
Працевлаштування та підвищення кар'єрними сходами здійснюється виключно на
підставі
професійних якостей кандидатів, досвіду та відповідності функціональним обов'язкам
незалежно від походження, соціального і майнового стану, національної
приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства в
об'єднанні громадян, місця проживання тощо. Всі працівники мають рівні права
доступу та використання здобутків Компанії: внутрішній корпоративний сайт,
напрацювання колег, шаблони документів Серед мотиваційних заходів для персоналу
Компанії можна відзначити: надання пільгових умов страхування, проведення
корпоративних заходів, навчальних семінарів та тренінгів, дистанційного навчання,
проведення адаптації для нових співробітників.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
ПрАТ "СК "Авангард" є членом Асоцiацiї "Страховий бiзнес" (АСБ) (договiр №1616/07/15 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.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емітент не проводить з іншими організаціями спільну діяльність.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний період не поступало.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облік нематеріальних активів відображається в фінансовій звітності згідно МСБО
38 "Нематеріальні активи".
Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2018 р. складає 206
тис. грн., первісна вартість 206 тис. грн. Нематеріальні активи включають ліцензії
на право здійснення страхової діяльності та мають не визначений
строком

корисної експлуатації. Обліковуються за справедливою вартістю, амортизація не
нараховується.
Основні засоби.
Облік основних засобів відображається в фінансовій звітності згідно МСБО 16 "
Основні засоби" .
Станом на 31.12.2018 року первісна вартість основних засобів, що знаходились на
балансі Товариства складає 141 тис. грн. (офісне обладнання), амортизація складає
140 тис. грн., залишкова вартість складає 1 тис. грн.
Згідно з обліковою політикою за МСФЗ при визначенні оцінки основних засобів після
визнання таких активом, Товариство застосовує модель собівартості. Строк корисної
експлуатації основних засобів визначається виходячи з очікуваної корисності
активу.
Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводилось прямолінійним
способом, виходячи з терміну корисного використання кожного об'єкта. Товариство
не має основних засобів у фінансовій оренді.
Подальші витрати
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на
щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати
визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта
основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.
Довгострокова дебіторська заборгованість.
Станом на 31.12.2018 року на балансі Товариства обліковується довгострокова
дебіторська заборгованість
на суму 724
тис. грн., яка виникла в зв'язку з
проведенням процедури ліквідації
ПАТ "КБ ХРЕЩАТИК" в сумі 524 тис. грн. та
предоплатою за послуги в сумі 214 тис. грн., стосовно поверненню якої подано
судовий позов. Ці активи є кредитно - знеціненим фінансовими активами. Якщо
Товариство виконає вимоги МСФЗ 9 Фінансові інструменти, то необхідно буде
провести коригування фінансової звітності, які можуть бути суттєвими, але не
всеохоплюючими, та призведуть до зменшення капіталу.
Оборотні активи.
Інформація щодо оборотних активів, яка наведена у фінансових звітах, розкрита у
всіх суттєвих аспектах, у цілому відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського
обліку (МСБО) та Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ).
Запаси.
Запаси Товариства визнаються, оцінюються та обліковуються згідно діючим
нормативним вимогам МСБО 2 "Запаси". Станом на 31.12.2018 р. за даними обліку та
звітності Товариства запаси складали 1 тис. грн. Згідно облікової політики
Товариства запаси враховуватися наступним чином:
-запаси обліковуються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої ціни
продажу;
-при списанні запасів Товариство застосовує формулу оцінки запасів при їх вибутті
або передачі у виробництво з надання страхових послуг за методом FІFО.
Дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість первісно оцінюється за їхньою
справедливою
вартістю. Подальша оцінка дебіторської заборгованості проводиться за амортизованою
собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка. В зв'язку з коротким
строком погашення дебіторської заборгованості її первісна вартість дорівнює
вартості погашення.
Станом на 31.12.2018:
дебіторська заборгованість, за продукцію, товари, роботи, послуги включає в
себе непрострочену заборгованість на суму 10 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість становить 5 тис. грн.,
Грошові кошти.
Станом на 31.12.2018 року залишок грошових коштів складає 460 тис. грн., в т.ч.
на поточному рахунку складає 195 тис. грн., на депозитному рахунку 265тис. грн.
та підтверджується виписками банку. Справедлива вартість грошових коштів дорівнює
їх номінальній вартості.
Грошові кошти розміщені на рахунках у банках з дотриманням вимог щодо безпечності
та диверсифікованості активів. Банки, в яких розміщені грошові кошти Товариства,
мають кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рейтингу за національною
рейтинговою шкалою.
Товариство не має залишків грошових коштів, які утримуються і є недоступними для
використання. Депозитні банківські вклади розміщені з врахуванням вимог щодо
кредитного рейтингу банківської установи, в якій розміщені активи страховика, що
включаються до суми прийнятних активів із метою дотримання нормативу достатності
активів. Рейтинг банківських установ, в яких розміщені депозитні вклади

Товариства, відповідає інвестиційному рівню за національною рейтинговою шкалою,
визначеною Законодавством України.
Станом на 31.12.2018р. частка перестраховиків у страхових резервах становить 9
тис. грн..
Перестрахування здійснюється у відповідності з законодавчими вимогами, в т.ч.
прийняття страхових ризиків у перестрахування проводиться лише з тих видів
добровільного і обов'язкового страхування, на здійснення яких є ліцензія.
Розкриття інформації щодо зобов'язань та забезпечень.
Інформація про зобов'язання і забезпечення , яка наведена у фінансових звітах,
розкрита у всіх суттєвих аспектах, у цілому відповідає Міжнародним стандартам
бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародним стандартам фінансової звітності
(МСФЗ). Визнання, достовірність оцінки, а також аналітичний та синтетичний облік
зобов'язань в цілому відповідають вимогам МСБО 37 "Забезпечення, умовні
зобов'язання та умовні активи".
Довгострокові зобов'язання і забезпечення.
Облік і визнання забезпечень резервів Товариства відображається в фінансовій
звітності згідно МСБО37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи" .
Станом на 31.12.2018 року страхові резерви складають
тис. грн., в т. ч.
-Резерв незароблених премій 251 тис.грн.
За кожним видом страхування розраховується методом "1/4".
-Резерв зявлених, але не виплачених збитків становить 6 тис. грн..
Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків визначається страховиком
за кожним видом страхування з урахуванням умов відповідних договорів на
підставі відомих вимог страхувальників, отриманих у будь-якій формі у
залежності від сум фактично зазнаних або очікуваних страхувальниками збитків
(шкоди) у результаті настання страхового випадку. Величина резерву заявлених, але
не виплачених збитків визначається як сума резервів заявлених, але не виплачених
збитків, розрахованих за всіма видами страхування.
Відповідно до умов укладених договорів перестрахування Страхова компанія на
підставі відомих вимог страхувальників, залежно від сум фактично зазнаних або
очікуваних страхувальниками збитків (шкоди) у результаті настання страхового
випадку визначає величину частки перестраховиків у резервах заявлених, але не
виплачених збитків.
-Резерв збитків, які виникли але не заявлені 0 тис. грн.
Поточні зобов'язання і забезпечення.
Після первісного визнання Товариство оцінює всі фінансові зобов'язання за
амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка. В зв'язку з
коротким строком погашення кредиторської заборгованості її первісна вартість
дорівнює вартості погашення.
Станом на 31.12.2018 р. поточна кредиторська заборгованість за:
-за розрахунками з бюджетом 53 тис. грн., в т.ч. з податку на прибуток 45 тис.
грн.;
-з оплати праці 21тис. грн.;
- одержаними авансами 24 тис. грн
-за страховою діяльністю 6 тис. грн.
Забезпечення виплат персоналу складають 4 тис. грн..
Інші поточні зобов'язання складають 96 тис. грн.. із строком погашення до 3-х
місяців.
Розкриття інформації про доходи та витрати .
Облік доходів від страхової діяльності Товариства ведеться у відповідності до
норм страхових контрактів у межах сфери застосування МСФЗ 4 "Страхові контракти"
та МСБО 18 "Дохід" щодо іншої діяльності..
Товариство дотримується вимог МСБО
18 "Дохід", а саме: дохід визнається за принципом нарахування, коли є впевненість,
що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід, а сума доходу
може бути достовірно визначена.
Основною вимогою до фінансової звітності Товариства щодо доходів і витрат є
відповідність отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які
здійснюються з метою отримання таких доходів.
Визнання доходів за 2018 рік .
Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або
зменшення зобов'язань, що призводить до зростання власного капіталу.
Загальний дохід в 2018 році склав 1190 тис. грн.
в т.ч.;
Чисті зароблені страхові премії складають 1066 тис. грн..;
Зміна резервів становить
4 тис. грн;
Інші операційні доходи складають 98 тис. грн.;
Інші фінансові доходи складають 22 тис. грн. та є доходами від розміщення коштів
на депозитах ;

Визнання витрат за 2018 рік.
Витрати признаються в звіті про фінансові результати, якщо виникає зменшення в
майбутніх економічних вигодах, пов'язаних із зменшенням активу або збільшенням
зобов'язання, які можуть бути надійно виміряні.
Витрата визнається в звіті про фінансові результати негайно, якщо витрати не
створюють майбутні економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не
відповідають або перестають відповідати вимогам визнання як актив в балансі.
Загальні витрати Товариства в 2018 році складають 1120 тис. грн., в т. ч.:
Адміністративних витрат на суму 1022 тис. грн.;
Витрати на збут на суму 44 тис. грн.;
Збитки по страховим виплатам складають 6 тис. грн..
Витрати з податку на прибуток 48 тис. грн.
Фінансовим результатом вiд звичайної діяльності у звітному періоді є отриманий
прибуток у сумі 70 тис. грн.
В іншому сукупному доході відображено уцінку фінансових інвестицій на суму 11333
тис. грн..
Відкладений податок.
Враховуючи специфіку розрахунку податкових зобов'язань страховика, і не значні
суми таких зобов'язань, Керівництво прийняло рішення не відображати відстрочені
податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання.
Розкриття інформації в Звіті про рух грошових коштів.
Звіт про рух грошових коштів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"АВАНГАРД"" складено згідно вимог МСФО 7 "Звіти про рух грошових коштів".
Інформація про грошові потоки Товариства надає користувачам фінансових звітів
змогу оцінити спроможність генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також
оцінити потреби суб'єкта господарювання у використанні цих грошових потоків.
У звіті про рух грошових коштів - грошові кошти включають отримані страхові
платежі, відсотки за розміщення депозитів. Звіт про рух грошових коштів
складається прямим методом, який розкриває інформацію про основні класи валових
надходжень грошових коштів чи валових витрат грошових коштів.
Товариство не має залишків грошових коштів, які утримуються і є недоступними для
використання, та невикористаних запозичених коштів, що є наявними для майбутньої
операційної діяльності і для погашення зобов'язань інвестиційного характеру, до
яких існують будь-які обмеження щодо використання.Залишок грошових коштів станом
на 31.12.2018 року на рахунках у банках складає 460 тис. грн.
Розкриття інформації в Звіті про власний капітал (зміни у власному капіталі).
Протягом 2018 року відбулись зміни у власному капіталі, що призвели до
зменшення
власного капіталу, а саме:
Збиток , отриманий за 2018 рік визначається в сумі 11263 тис. грн.
Власний капітал на кінець звітного періоду складає 739 тис. грн. та є меншим на
11261
за зареєстрований статутний капітал
Розкриття інформації про зв'язані сторони.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АВАНГАРД" відповідно до вимог
МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони" розкриває у фінансовій
звітності за 2018 рік інформації, необхідної для привернення уваги до можливого
впливу на фінансовий стан і на прибуток чи збиток Товариства, спричиненого
існуванням зв'язаних сторін, а також операціями та залишками заборгованості, в
тому числі зобов'язаннями між такими сторонами.
Оцінка можливої наявності проведення операцій з зв'язаними сторонами проводиться
Товариством в кожному фінансовому році за допомогою аналізу балансу відповідної
пов'язаної сторони та стану ринку, на якому така сторона веде діяльність.
В 2018 року була проведена виплата заробітної плати управлінському персоналу
Таблиця 11 ( тис. грн.)
2018 рік
2017 рік
Заробітна плата і премії
179,5 186,8
Всього
179,5
186,8
Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало
Товариства, іншими зв'язаними сторонами , що виходять
діяльності.

операції з акціонерами
за межі господарської

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Основними характеристиками страхових продуктів СК "АВАНГАРД" з наведених вище
видів страхування є:
1) відповідність, з урахуванням національних особливостей, класичним світовим
страховим продуктам;
2) конкурентоспроможність за ціновими параметрами.
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Авангард" вживє заходи по
приведенню своїх послуг у відповідність з вимогами вибраних сегментів ринку
клієнтів для надання страхових послуг з метою розширення долі своєї участі на
цьому ринку.
Необхідні дані по вимогам конкретних сегментів ринку отримуються у відповідних
організаціях, та проведенням власних досліджень. Джерелом інформації є публікації
галузевих об'єднань і асоціацій, статистичні дані державних та відомчих органів
статистики, статті в наукових журналах, доповіді на симпозіумах, конференціях,
матеріали наукових дисертацій та досліджень і т.п.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
У звітному періоді збереглась тенденція поступового збільшення обсягів надання
страхових послуг та видів страхування. Щоб впевнено відчувати себе на ринку,
компанія дотримується політики інтенсивного маркетингу, тобто безперервно слідкує
за станом обраних сегментів страхового ринку, постійно вивчає інтереси потенційних
клієнтів, активно веде рекламну політику, постійно підвищує професійний рівень
працівників. Фінансова діяльність по формуванню страхових резервів здійснюється
шляхом створення технічних резервів з метою забезпечення майбутніх виплат
страхових відшкодувань залежно від визначених видів страхування. Технічні резерви
ведуться за видами страхування та поділяються на резерви незароблених премій і
резерви збитків. Договори перестрахування укладалися із перестраховикамирезидентами. По всіх договорах, обсяги відповідальності по яких перевищують
встановлені ст.30 "Закону України про страхування", укладені договори
перестрахування.
Фінансова діяльність по розміщенню страхових резервів проводиться і буде
проводитись з урахуванням умов безпечності, ліквідності, прибутковості та
диверсифікованості резервів шляхом їх представлення активами категорій фінансового
ринку України згідно законодавчих актів Кабінету Міністрів України.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення

При нарахуванні накопиченої амортизації для кожного окремого об'єкта
нематеріальних активів застосовувався прямолінійний метод з встановленням строку
корисного використання об'єкту.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Істотних проблем, що впливають на діяльність товариства не було

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Обрана політика щодо фінансування діяльності товариства формується за рахунок
використання коштів, отриманих від здійснення фінансово-господарської діяльності

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених та невиконаних договорів (контрактів) не було

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Генеральна маркетингова стратегія Компанії формується шляхом дослідження і оцінки
ринку. В першу чергу Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Авангард"
планує застосовувати стратегію інтенсивного маркетингу при роботі в напрямку
добровільного страхування майна, наземного транспорту, будівельно-монтажних
ризиків, фінансових ризиків. Надалі Компанія планує створити і опанувати такі
ринки страхових послуг:
o ринок страхування від нещасного випадку;
o ринок страхування кредитів;
o ринок страхування гарантій.
При формуванні ціни на страховий продукт акціонерним товариством СК "Авангард"
оцінюються тенденції, які склалися для цін на страхові послуги, визначаються ряд
варіантів цінової політики, з яких потім вибирається оптимальний.
Головними засобами підвищення рівня активізації страхових послуг є створення
мережі власних представництв та філій з правом реалізації страхового продукту
(укладання договорів страхування, продажу страхових полісів тощо).

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
З 2019 року пріоритетом в стратегії Товариства є турбота про високий рівень
задоволеності споживача страхової послуги рівнем обслуговування. Наслідками
налагодження внутрішніх бізнес-процесів стало оперативне врегулювання заявлених
страхових випадків за добровільним страхуванням наземного транспорту.
Для задоволення попиту та налагодження нових каналів продажів Компанія постійно
розробляє та впроваджує інноваційні страхові продукти.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
д/н

IV. Інформація про органи управління
Орган управління

Структура

Виконавчий орган

Правління

Наглядова рада

Голова та Члени Наглядової ради

Персональний склад
Голова Правління
Керч Ірина Борисівна
Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння
Ким Сергiй Вiталiйович
Член Правління - Заступник Голови Правлiння Ким Сергiй Вiталiйович
Член Правління - Заступник Голови Правлiння Фокiн Вадим Петрович
Голова Наглядової ради Рогач Федір Іванович
Член Наглядової ради Рогач Вікторія Леонідівна
Член Наглядової ради Шингур Роман Вікторович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Голова Наглядової ради
1) Посада
Рогач Федір Іванович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
1970
4) Рік народження
вища
5) Освіта**
9
6) Стаж роботи (років)**
ПрАТ "СК "АВАНГАРД"
7) найменування підприємства,
33152560
ідентифікаційний код юридичної особи
Голова Наглядової ради
та посада, яку займав**
28.04.2017 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Повноваження та обов'язків посадової особи визначені статутом товариства.
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".
Загальний стаж роботи: 9 років.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
Член Наглядової ради
1) Посада
Рогач Вікторія Леонідівна
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
1975
4) Рік народження
вища
5) Освіта**
9
6) Стаж роботи (років)**
ПрАТ "СК "АВАНГАРД"
7) найменування підприємства,
33152560
ідентифікаційний код юридичної особи
Член Наглядової ради
та посада, яку займав**
28.04.2017 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
9) Опис Повноваження та обов'язків посадової особи визначені статутом товариства.
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).
Загальний стаж роботи: 9 років.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,

Член Наглядової ради
Шингур Роман Вікторович

1968
вища
19
ПрАТ "СК "АВАНГАРД"
33152560
Член Наглядової ради
28.04.2017 на 3 роки

на який обрано (призначено)
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.
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).
Загальний стаж роботи: 19 років.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав**

Голова Правління
Керч Ірина Борисівна

1952
вища
29
ПрАТ "СК "АВАНГАРД"
33152560
Директор, Генеральний директор, заст. Голови Правління,
Голова Правління
28.04.2017 на три роки

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
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.
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).
Загальний стаж роботи: 29 років.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Повноваження посадової особи Голови Правлiння Товариства Керч Iрини Борисiвни припинено з 09.07.2018
року включно. Пiдстава для прийняття рiшення: заява Керч I.Б. про звiльнення за угодою сторiн. Особа не
надала згоди на розкриття паспортних данних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 28.04.2017 р. 09.07.2018 р. Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства (Протокол №27 вiд 06.07.2018 року).

Головний бухгалтер
1) Посада
Іваненко Тетяна Едуардівна
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
1957
4) Рік народження
вища
5) Освіта**
17
6) Стаж роботи (років)**
ПрАТ "СК "АВАНГАРД"
7) найменування підприємства,
33152560
ідентифікаційний код юридичної особи
програміст, бухгалтер, головний бухгалтер
та посада, яку займав**
21.07.2011 безстроково
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
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: 17
років.
Член Правління - Заступник Голови Правлiння
1) Посада
Ким Сергiй Вiталiйович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
д/н
4) Рік народження
Вища
5) Освіта**
д/
6) Стаж роботи (років)**
АТ "СК "Авангард"
7) найменування підприємства,
33152560
ідентифікаційний код юридичної особи
Директор департаменту
та посада, яку займав**
28.04.2017 на три роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
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.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Повноваження посадової особи Члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння Товариства Кима Сергiя
Вiталiйовича припинено з 09.07.2018 року включно у вiдповiдностi до пропозицiй та рiшення Наглядової
ради Товариства. 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: 28.04.2017 р. - 09.07.2018 р. Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства (Протокол №27 вiд
06.07.2018 року). На посаду Члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння Товариства нiкого не
призначено.
Член Правління - Заступник Голови Правлiння
1) Посада
Фокiн Вадим Петрович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
1975
4) Рік народження
Вища
5) Освіта**
д/
6) Стаж роботи (років)**
АТ "СК "Авангард".
7) найменування підприємства,
33152560
ідентифікаційний код юридичної особи
Начальник вiддiлу тмаркетингу
та посада, яку займав**
28.04.2017 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
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.
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).
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
1) Посада
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Ідентифікаційний код юридичної
особи
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння
Ким Сергiй Вiталiйович

д/н
Вища
д/
ПрАТ "СК "Авангард"
33152560

Члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння Товариства
та посада, яку займав**
06.07.2018 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
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.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правлiння Товариства обрано Кима Сергiя Вiталiйовича з
10.07.2018 року у вiдповiдностi до наявної пропозицiї Наглядової ради та згодою Кима С.В. виконувати
обов'язки Голови правлiння. 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: Члена Правлiння Заступника Голови Правлiння Товариства ПрАТ "СК "Авангард". Рiшення прийнято Наглядовою Радою
Товариства (Протокол №27 вiд 06.07.2018 року).

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи

1

2

3

Голова Наглядової ради

Рогач Федір Іванович

Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Голова Правління

Головний бухгалтер
Член Правління Заступник Голови
Правлiння
Член Правління Заступник Голови
Правлiння

Тимчасово виконуючий
обов'язки Голови
Правлiння

Кількість за видами акцій

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

4

5

6

7

0

0

0

0

11998

99.98333333333

11998

0

1

0.00833333333

1

0

0

0

0

0

Іваненко Тетяна Едуардівна

0

0

0

0

Ким Сергiй Вiталiйович

0

0

0

0

Фокiн Вадим Петрович

1

0.00833333333

1

0

Ким Сергiй Вiталiйович

0

0

0

0

12000

100

12000

0

Рогач Вікторія Леонідівна

Шингур Роман Вікторович
Керч Ірина Борисівна

Усього

Привілейовані
іменні

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.
Перспективи розвитку
У 2018 році Товариство досягнуло високого рівня збалансованості страхового портфеля, залучило до співпраці
вагових партнерів та висококваліфікованих фахівців. В сукупності із високим рівнем платоспроможності,
ліквідності активів, постійною підтримкою акціонерів це дає змогу позитивно оцінювати перспективи розвитку.
Основними стратегічними завданнями Товариства на наступні 3 роки визначено:
1) Збереження динаміки збільшення надходження страхових платежів на рівні 25 % щорічно;
2) Розвиток добровільного медичного страхування до прогнозного рівня збільшення страхового портфелю втричі
станом на 31.12.2021р.;
3) Збереження високого рівня обслуговування клієнтів, збільшення кількості постійних клієнтів та частки офісних і
онлайн продажів до 20 %.
4) Прибутковість діяльності Товариства в цілому.
Серед зовнішніх факторів, які можуть вплинути на реалізацію стратегічних планів, залишаються політична
нестабільність, валютні коливання та постійні зміни законодавства. Потенційний вплив оцінюється наразі як
незначний.

2. Інформація про розвиток емітента.
Основною метою діяльності Компанії є надання страхових та пов'язаних зі страхуванням послуг на території
України. Компанія здійснює свою діяльність згідно ліцензій, виданих Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України. Прийняті на страхування ризики включають ризики по страхуванню транспорту,
відповідальності перед третіми особами, медичне та майнове страхування.
Предметом безпосередньої діяльності Компанії є:
- особисте страхування ;
- майнове;
- страхування відповідальності;
- перестрахування;
- фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
2) результати діяльності;
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства станом на 31.12.2018(тис. грн)*
Найменування показника Період
На 31.12.2018 На 31.12.2017
Усього активів 13014 1211
Запаси 13 1
Сумарна дебіторська заборгованість 1919 729
Гроші та їх еквіваленти 613 460
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -213 -11476
Власний капітал 12002 739
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 12000 12000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 714 251
Поточні зобов'язання і забезпечення 298 221
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 70 -32
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 5,8333 -2,6667
3. Ліквідність та зобов'язання
Вимоги щодо забезпечення ліквідності активі, платоспроможності встановлені профільним законодавством.
Зокрема, статтею 30 Закону України "Про страхування" передбачені наступні вимоги:
- наявність сплаченого статутного капіталу (у Товариства він удвічі перевищує нормативний);
- формування страхових резервів для забезпечення майбутніх виплат страхового відшкодування
(Товариством резерви формуються станом на кожен день, а не на звітні дати);
- перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим нормативним (дотримання цієї вимоги
щорічно підтверджується висновком незалежного аудитора, який оприлюднюється на веб-сайті Товариства).
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, встановила жорсткі
вимоги щодо забезпечення платоспроможності шляхом затвердження Методики формування страхових резервів
(Розпорядження № 3104 від 17.12.2004р.), а з прийняттям 07.06.2018р.
Розпорядження № 850 підвищила вимоги стосовно достатності капіталу, платоспроможності, розміщенню коштів
страхових резервів та ризикованості операцій страховика.
При цьому, Ліцензійними умовами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016р. №
913, встановлено вимоги щодо забезпечення платоспроможності у відповідності до вимог законодавства,
формування страхових резервів та обліку заявлених вимог, яких зобов'язаний дотримуватися не тільки здобувач
ліцензій, а й ліцензіат протягом всього періоду провадження своєї діяльності. Санкціями
за недотримання Ліцензійних вимог є призупинення та анулювання ліцензії.

Достовірним підтвердженням дотримання Товариством всіх вищевказаних вимог законодавства є наявність діючих
і необмежених ліцензій (ця інформація є публічною і розміщується на офіційному сайті Нацкомфінпослуг),
відсутність заходів впливу з боку регуляторних органів, щорічне підтвердження аудитором даних фінансової
звітності, що розміщується для вільного доступу на веб-сайті Товариства.
Розрахунок нормативів проводиться Товариством у відповідності з вимогами Положення "Про обов'язкові
критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та
ризиковості операцій страховика", (надалі по тексту "Положення"), затвердженого Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 07 червня 2018 року № 850.
-Норматив платоспроможності та достатності капіталу.
Станом на 31.12.2018 року сума прийнятних активів складає 469 тис. грн.
Таблиця 1
Прийнятні активи
Сума , тис. грн.
Готівка в касі 0,0
Гроші та їх еквіваленти (рахунки в банках) в т.ч.: 460
Депозити в банках
195
На поточних рахунках в гривні 265
На поточних рахунках в іноземній валюті
Права вимоги до перестраховиків
9.4
ВСЬОГО
469.4
Сума прийнятних активів, наявних у АТ "СК "АВАНГАРД" 469,4 тис. грн, є меншою за нормативний обсяг
активів, який визначається з метою дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу 9472,0 тис.
грн..
Норматив платоспроможності та достатності капіталу не виконано.
2. Норматив ризиковості операцій, в тис. грн. 31.12.2018
Станом на 31.12.18 року Товариством сформувано страхові резерві у сумі 251 тис. грн. а саме:
- Резерв незароблених премій - 245 тис грн.
- Резерв заявлених але не виплачених збитків - 6 тис. грн.
Станом на 31.12.18 року сума прийнятних активів, які відповідають вимогам диверсифікації, становить 260,2 тис.
грн.
Таблиця 2
Категорії прийнятних активів, які відповідають вимогам диверсифікації Сума ,тис. грн.
Гроші та їх еквіваленти (рахунки в банках) в т.ч.: 460
Депозити в банках
175.5
На поточних рахунках в гривні 75.3
На поточних рахунках в іноземній валюті
Права вимоги до перестраховиків
9.4
ВСЬОГО
260.2
Перевищення суми прийнятних активів, які відповідають вимогам диверсифікації, над сумою сформованих
страхових резервів складає 9.2 тис. грн.
Норматив ризиковості операцій виконано
3. Норматив якості активів.
Компанія здійснює види обов'язкового страхування відповідно до отриманих ліцензій.
Станом на 31.12.2018 року сума низькоризикових активів становить 403 тис. грн.
Таблиця 3
Категорії низькоризикових активів
Сума,тис. грн.
Грошові кошти на поточних рахунках 188,0
Банківські вклади (депозити) 215.0
ВСЬОГО
403
Станом на 31.12.2018 року величина 40 відсотків страхових резервів становить 100,4 тис. грн.
Перевищення суми низькоризикових активів над величиною 40 відсотків страхових резервів становить 302.6 тис.
грн.
Норматив якості активів виконано.
4) екологічні аспекти;
З огляду на специфіку діяльності та географічне поширення представництв Товариства вплив на навколишнє
середовище ( в тому числі викиду парникових газів) експертними методами не оцінювався. У встановленому
законом порядку та розмірах Товариством сплачується екологічний податок.
Санкції з боку державних органів з охорони довкілля у 2018 році не застосовувалися.
Товариство здійснює діяльність в орендованих офісних приміщеннях, обладнаних
автоматизованими лічильниками та контролем температури в опалювальний період, отже, має об'єктивні причини
для економії електроенергії, раціонального використання води та викидів сміття. З цією метою перевага надається
енергозберігаючим приладам, оргтехниці та освітленню з використанням У своїй діяльності Товариство
використовує електронний документообіг із використанням інформаційно-комунікаційних систем, надає перевагу
оформленню договорів страхування в електронній формі, що значно скорочує використання паперових носіїв та
відходів.
5) соціальні аспекти та кадрова політика;
Станом на 31.12.2018р. загальна кількість працівників Товариства складає 9 осіб, з яких на
керівних посадах у Головному офісі 3 (з яких 1 жіночої статі)
Працевлаштування та підвищення кар'єрними сходами здійснюється виключно на підставі

професійних якостей кандидатів, досвіду та відповідності функціональним обов'язкам незалежно від походження,
соціального і майнового стану, національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних
переконань, членства в об'єднанні громадян, місця проживання тощо. Всі працівники мають рівні права доступу та
використання здобутків Компанії: внутрішній корпоративний сайт, напрацювання колег, шаблони документів
Серед мотиваційних заходів для персоналу Компанії можна відзначити: надання пільгових умов страхування,
проведення корпоративних заходів, навчальних семінарів та тренінгів, дистанційного навчання, проведення
адаптації для нових співробітників.
7. Дослідження та інновації
З 2009 року пріоритетом в стратегії Товариства є турбота про високий рівень задоволеності споживача страхової
послуги рівнем обслуговування. Наслідками налагодження внутрішніх бізнес-процесів стало оперативне
врегулювання заявлених страхових випадків за добровільним страхуванням наземного транспорту.
Для задоволення попиту та налагодження нових каналів продажів Компанія постійно розробляє та впроваджує
інноваційні страхові продукти.
8. Фінансові інвестиції
Товариство інвестує кошти страхових резервів виключно із дотриманням законодавчо
встановлених нормативів та приділяє значну увагу ліквідності та надійності фінансових активів.
Високоліквідні активи складають 38 % загальної суми активів та представлені:
- Грошовими коштами в касі та на поточних рахунках - 195 тис. грн..
- Банківськими вкладами (депозити) - 265 тис. грн..
Інвестиційний дохід за 2018 рік склав 22 тис. грн., що свідчить про зважене управлінню активами Компанії.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів,
зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних
паперів.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду
прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних
паперів.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного
ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних
паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У товаристві є власний Кодекс корпоративного управління.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно
вирішив застосовувати

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Принципами корпоративного
управління", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї
частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного
управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі
якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому
пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не
було.

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

27.04.2018
Дата проведення
100
Кворум зборів
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
5. Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його
розгляду.
6. Розгляд звiту Наглядової ради за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
7. Розгляд звiту Ревiзора Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
8. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Виконавчого органу, звiту
Ревiзора.
9. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за 2017 та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
10. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.
11. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом.
12. Обрання Ревiзора Товариства.
13. Схвалення правочинiв, що були вчиненi Товариством у 2016 роцi.
14. 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.
По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для
голосування.
Вирiшили: Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: пiд час реєстрацiї
акцiонерiв та їх представникiв, Голова реєстрацiйної комiсiї встановлює вiдповiднiсть виготовлених для
видачi акцiонерам бюлетенiв iз затвердженими Наглядовою радою формою i текстом бюлетенiв. У разi
встановлення вiдповiдностi виготовлених для видачi акцiонерам бюлетенiв iз затвердженими Наглядовою
радою формою i текстом бюлетенiв, Голова реєстрацiйної комiсiї засвiдчує бюлетенi шляхом їх
пiдписання. Якщо бюлетенi не вiдповiдають затвердженими Наглядовою радою формою i текстом
бюлетенiв, Голова реєстрацiйної комiсiї ставить позначку на кожному бюлетенi "Не дiйсний" та ставить
пiдпис. В Протоколi реєстрацiйної комiсiї зазначає вiдомостi про недiйснi бюлетенi.
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: Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства за 2017 рiк та
затвердження заходiв за результатами його розгляду.
Вирiшили: Звiт Виконавчого органу Товариства за 2017 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi
заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згiдно Статуту Товариства,
внутрiшнiх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення дiлової активностi
всiх служб Товариства.
По питанню №6 порядку денного: Розгляд звiту Наглядової ради за 2017 рiк та затвердження заходiв за
результатами його розгляду.
Вирiшили: Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi заходи:
Наглядовiй радi продовжити виконувати свої обов'язки згiдно Статуту Товариства, внутрiшнiх положень
та чинного законодавства; продовжити здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї
компетенцiї продовжити контроль та регулювання дiяльностi Виконавчого органу Товариства.
По питанню №7 порядку денного: Розгляд звiту Ревiзора Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв
за результатами його розгляду.
Вирiшили: Оскiльки Ревiзор Товариства не обраний, звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2017 рiк не
розглядати.
По питанню №8 порядку денного: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту
Виконавчого органу, звiту Ревiзора.
Вирiшили: 1) Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства за 2017 рiк.
Вирiшили: 2) Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк.
Вирiшили: 3) Звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2017 рiк не розглядати та не затверджувати.
По питанню №9 порядку денного: Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за 2017 та затвердження заходiв
за результатами його розгляду.
Вирiшили: Висновки зовнiшнього аудиту за 2017 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi заходи:
Виконавчому органу, Наглядовiй радi та всiм службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки
згiдно Статуту Товариства, внутрiшнiх положень та чинного законодавства України.
По питанню №10 порядку денного: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.
Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.
По питанню №11 порядку денного: Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк з урахуванням
вимог, передбачених законом.
Вирiшили: Покриття збиткiв Товариства у сумi 213,00 00 коп. здiйснити за рахунок обiгових коштiв.
По питанню №12 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 №13 порядку денного: Схвалення правочинiв, що були вчиненi Товариством у 2017 роцi.
Вирiшили: Схвалити всi правочини, що були вчиненi Товариством у 2017 роцi.
По питанню №14 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.
Пропозицiї щодо питань проекту порядку денного надходили вiд наглядової ради.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
д/н

Так
X

Ні
X
X

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

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
д/н
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

Так

Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Позачергові збори не скликалися

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10
і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити) Позачергові збори не скликалися

Так

д/н

Ні
X
X
X

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Чергові збори
відбулися
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
Позачергові збори не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
3
0
0

кількість членів наглядової ради - акціонерів
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інші (запишіть)
Комітети в складі наглядової ради відсутні

Так

Ні
X
X
X

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Комітети в складі наглядової ради відсутні
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :
Комітети в складі наглядової ради відсутні
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Незалежний член

Рогач Федір Іванович
Рогач Вікторія Леонідівна
Шингур Роман Вікторович

Так*

Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради

Ні*
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть) д/н
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
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) д/н
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
Протягом звітного періоду проводилось 2 засідань Наглядової ради.
На засіданнях Наглядової ради розглядались наступні питання:
1.
Проведення річних загальних зборів акціонерів АТ "СК "АВАНГАРД".
2.
Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних
загальних зборів акціонерів АТ "СК "АВАНГАРД".
3.
Відкликання повноважень Голови Правління Керч І.Б.
4.
Обрання т.в.о. Голови Правління Ким С.В.
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні
X

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
X
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Членам Наглядової Ради за рішенням загальних зборів акціонерів компенсуються витрати, пов'язані з
Інше
виконанням іх функцій. Члени Наглядової Ради винагороди не отримували.

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння Ким Сергiй
Вiталiйович

Опис

Функціональні обов'язки
Вирішення всіх питань, пов'язаних з
керівництвом та управлінням поточною
діяльністю Товариства, крім питань, що
належать до виключної компетенції
Загальних зборів та Наглядової ради.
Тимчасово виконуючим обов'язки Голови
Правлiння Товариства обрано Кима Сергiя
Вiталiйовича з 10.07.2018 року у
вiдповiдностi до наявної пропозицiї
Наглядової ради та згодою Кима С.В.
виконувати обов'язки Голови правлiння.
Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Акцiями

Член Правління - Заступник Голови Правлiння Фокiн Вадим
Петрович

Опис

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: Члена Правлiння
- Заступника Голови Правлiння Товариства
ПрАТ "СК "Авангард". Рiшення прийнято
Наглядовою Радою Товариства (Протокол
№27 вiд 06.07.2018 року).
Розрахунок фінансової стійкості компанії.
Податкове планування.
Розробка принципів оплати й
стимулювання праці.
Видача пропозицій по формуванню й
напрямкам використання фондів.
Підготовка пропозицій по збільшенню
статутного капіталу компанії.
Проведення консультацій для фахівців зі
страхування при страхуванні фінансових
ризиків.
Проведення консультацій і навчання
представників у рамках своєї компетенції.
Організація технічного та програмного
забезпечення.
Надання керівництву компанії інформації
про фінансовий стан компанії, звітів по
інвестиційній діяльності.
Проведення ревізії фінансової діяльності .
Організація та контроль роботи підрозділу з
маркетингу.
Формування облікової політики.
Протягом звітного періоду зміни на посаді
не відбувались.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Додаткова інформація про Наглядову раду:
Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про процедури, що застосовуються при
прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансовогосподарській діяльності товариства:Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань
для вирішення питань, які відносятся до компетенції Наглядової ради.
Оцінка роботи Наглядової ради, а саме:
- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада
спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції.
- компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової
особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність
підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом вцілому.
- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні
рішення було ухвалено.
Додаткова інформація про Виконавчий орган:
- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них
рішень:Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.
- Результати роботи виконавчого органу:задовільно
- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила
зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Завдяки діяльності виконавчого органу товариство
продовжує свою діяльність.
Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме:
- діяльності виконавчого органу: задовільно
- компетентності та ефективності виконавчого органу:задовільно

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Не належить до
компетенції
жодного органу

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні ) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
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

Ні

X
X
X

Інше (запишіть)

д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних
Національної
Інформація
комісії з цінних
Документи
Інформація
Копії
розміщуєтьс
паперів та
надаються для
розповсюд
документів я на власній
фондового ринку
Інформація про діяльність
ознайомлення
жується на
надаються
інтернет
про ринок цінних
акціонерного товариства
безпосередньо
загальних
на запит
cторінці
паперів або через
в акціонерному
зборах
особу, яка
акціонера акціонерного
товаристві
провадить
товариства
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
Так
Так
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
Ні
Так
Ні
Так
Ні
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Ні
Так
Ні
Так
Ні
управління товариства
Статут та внутрішні
Ні
Так
Ні
Так
Ні
документи
Протоколи загальних зборів
Ні
Ні
Так
Так
Ні
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
Так
Ні
Так
Ні
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (зазначити) Виконавчий комітет

Ні
X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу

Так

Ні
X
X
X
X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) д/н

X

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

Ідентифікаційний код згідно з
Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
Повне найменування юридичної особи формувань (для юридичної особи
Розмір частки
власника (власників) або прізвище, ім'я, по
- резидента), код/номер з
акціонера (власника)
№ з/п
батькові (за наявності) фізичної особи - власника торговельного, банківського чи
(у відсотках до
(власників) значного пакета акцій
судового реєстру, реєстраційного статутного капіталу)
посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи (для
юридичної особи - нерезидента)
1
2
3
4
1
Рогач Вiкторiя Леонiдiвна
99.9833333

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
Загальна кількість
акцій

Кількість акцій з
обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

1
12000

2
0

3
У емітента відсутні обмеження на голосування

Дата
виникнення
обмеження
4

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація
про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою.

9) повноваження посадових осіб емітента
До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом та управлінням поточною
діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні
папери та фондовий ринок"
у Звіті про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ " АВАНГАРД" (надалі -Замовник)
за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

м. Київ, 2019
ТОВ " Аудиторська фірма "АУДИТ-СТАНДАРТ"
Дата державної реєстрації: 06.02.2004 року, Ідентифікаційний код 32852960
Свідоцтво АПУ №3345
Україна, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера "А", тел.+38 (044) 233 41 18
Звіт незалежного аудитора
стосовно надання обґрунтованої впевненості щодо інформації зазначеної у звіті про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АВАНГАРД" за 2018 рік
Адресати :
"
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
"
Акціонерам та управлінському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АВАНГАРД"
Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"АВАНГАРД"
Повна назва
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АВАНГАРД"
Скорочена назва
АТ "СК "АВАНГАРД"
Код за ЄДРПОУ33152560
Місцезнаходження
01011, Україна, м.Київ, вулиця Панаса Мирного,будинок, 2/44, приміщення 22.
Державна реєстрація - дата, орган реєстрації, № запису 17.11.2004р. Печерська районна у місті Києві державна
адміністрація 1 070 102 00000 003582
Дата внесення останніх змін до статутних документів
28.03.2013 р.; №1 070 10500 14003582
Основні види діяльності за КВЕД-2010: Код КВЕД:
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя ( основний)
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи Свідоцтво серії СТ, № 384, реєстраційний номер 11101445, дата
видачі 27.01.2005р., код фінансової установи 11.
Кількість акціонерів Товариства станом на 31.12.2018 року.
1.Фізична особо-Громадянка України Рогач
Вікторія Леонідівна , якому належить 99,98 % капіталу Товариства;
2. Фізична особо-Громадянин України Шингур Роман Вікторович якому належить 0,1 % капіталу Товариства,
3. Фізична особо-Громадянин України Фокін Вадим Петрович якому належить 0,1 % капіталу Товариства.
Інформація про:
Депозитарій

Депозитарна установа
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", код за ЄДРПОУ 30370711;
Адреса: 04071, м.Київ, вул. Тропініна, 7Г, Тел. (044) 591-04-04
діє на підставі Правил Центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням НКЦПФР 01.10.2013р.
рішення № 2092.
АТ "Ощадбанк", код за ЄДРПОУ: 00032129, Ліцензія АЕ №286660 від 10.10.2013 строк дії необмежений.
Форма існування
цінних паперів бездокументарна
Кількість працюючих 9
Наявність відокремлених структурних підрозділів
Немає
Дата проведення останніх зборів акціонерів
27.04.2018р.
Відповідальні особи
Голова Правління : Керч Ірина Борисівна
з 05.09.2007 (призначена на посаду відповідно до Протоколу №16 від 05.09.2007р., наказ № 21-К від
05.09.2007р.), по 06.07.2018р.
Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління -Ким Сергій Віталійович з 06.07.2018 р (призначений
на посаду відповідно До Протоколу №27 від 06.07.2018р.) по теперішній час
Головний бухгалтер -Іваненко Тетяна Едуардівна
з 20.11.2018р.( Наказ № 22-ОС від 19.11.2018р.) по
21.03.2019р.
Розмір статутного капіталу на 31.12.2018р.
12 000 000,00 ( дванадцять мільйонів ) гривень 00 копійок.
Вступний параграф
Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "АФ "Аудит-Стандарт" (номер реєстрації у Реєстрі
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №3345), на підставі договору № 2-20/03-2019- ВП від 20.03.2019р. та
у відповідності до:
o Закону України ""Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;
o Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом
чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" -(надалі -МСЗНВ 3000).
Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної
відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40 -1Закону України Про цінні папери та фондовий ринок" у
Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ

"АВАНГАРД" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31грудня 2018року, й
включає:
-опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
-перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
-інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах
Замовника;
-опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
-опис повноважень посадових осіб Замовника.
Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог
(надалі - встановлені критерії):
o пунктів 5-9 частини 3статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
o "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР
03.12.2013№2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення
Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що
складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку,
в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог
статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".
Відповідальність за інформацію Звіту про корпоративне управління
Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про
корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про
корпоративне управління,що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Ті,кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування
інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.
Відповідно до законодавства України (ст.7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої
інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.
Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про
корпоративне управління
Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про
корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та
складання звіту аудитора, що містить нашу думку.
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання
впевненості відповідно до МСЗНВ3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як
обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї
інформації Звіту про корпоративне управління.
Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ3000, ми використовуємо професійне
судження та професійний скептицизм протягом всього завдання
Окрім того, ми:
o ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління
внаслідок шахрайства чи помилки,
розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є
достатніми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства є вищим,
ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні
пропуски, невірні твердження або
нехтування заходами внутрішнього контролю;
o отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для
розробки аудиторських
процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього
контролю;
o оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським
персоналом;
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з
розкриттями інформації, а також
те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її
складання, так, щоб досягти
достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про
запланований обсяг та
час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені
під час виконання такого
завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
o ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні
вимоги щодо

незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими,
що впливають на нашу
незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань,
інформація щодо яких
надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під
час виконання
завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності
поточного періоду,
тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.
Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був
направлений на:
отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління:
обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу,
особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного
управління;
дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових
комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність
ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або
одноосібного виконавчого органу Товариства.
Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах,
отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу
корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції,
протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові
угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.
Основа для думки
Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи
контролю якості, які розроблено ТОВ "АФ "Аудит-Стандарт" відповідно до вимог Міжнародного стандарту
контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші
завдання з надання впевненості і супутні послуги".
Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АФ" Аудит-Стандарт", є отримання достатньої
впевненості у тому, що:
o сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
o звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність
згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання
обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом
етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та
етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про
корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи
для нашої думки.
Думка
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АВАНГАРД", що включає опис
основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або
опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та
голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб,
опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.
На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах,
відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та
підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів"
Інша інформація Звіту про корпоративне управління
Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про
корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок" та подається в такому звіті з
врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та
доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).
Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:
1) посилання навласний кодекс корпоративного управління
а) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний
запис);
- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

- аудит, контроль (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних
розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій,
інвентаризація і т. п.).
Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються
в цілях управління підприємством.
Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено.
Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та
досвід, та застосовуючи наявні ресурси.;
б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги.
2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або
"б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і
причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу
корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;
3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх
комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.
Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про
корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.
У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне
управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією
Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання
впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої
інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.
Партнером із завдання результатом якого
є цей звіт незалежного аудитора, є
Директор
ТОВ "АФ "АУДИТ-СТАНДАРТ"

О.А. Мазур

_________________

______________________

В.М. Титаренко

Дата звіту з надання впевненості: 26 квітня 2019 року
Адреса аудитора:
Україна, 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе , буд. 2-6/32. Літ. "А"

Додаткова інформація, передбачена Законом України "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"

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, найменування, 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 2018 року до Товариства був застосований наступнi заходи впливу:
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.
04.12.2018р. року укладено Договiр на проведення аудиту фiнансової звiтностi за результатами 2018року з
Товариством з обмеженою відповідальністю «АФ «Аудит-Стандарт», код ЄДРПОУ - 32852960, яке має
позитивний досвiд проведення аудиту фiнансових установ, в тому числi страхових компанiй:
.
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 21.11.2018 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.
Товариством з обмеженою відповідальністю «АФ «Аудит-Стандарт» 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 2018р. не зафiксовано.
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;
04.12.2018р. року укладено Договiр на проведення аудиту фiнансової звiтностi за результатами 2018року з
Товариством з обмеженою відповідальністю «АФ «Аудит-Стандарт», код ЄДРПОУ - 32852960, яке має
позитивний досвiд проведення аудиту фiнансових установ, в тому числi страхових компанiй:
Код ЄДРПОУ - 32852960. Адреса: Україна 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера «А».
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № № 3345 , видане згiдно рiшення
Аудиторської Палати України вiд 26.02.2004 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 "АРАМА" (аудиторський висновок за
2017рр.)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АРНIКА"(аудиторський висновок за 20112016рр.)
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 2011-2018рр. 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.
04.12.2018р. 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.

скарги;

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати

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 2018 року не було. Предметами позовiв до Товариства у 2018 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 2018р. стосовно надання фiнансових послуг СК "Авангард" не зафiксовано.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи

Кількість за видами акцій

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

Рогач Вiкторiя Леонiдiвна

привілейовані
іменні

11998

99.98333333333

11998

0

11998

99.983333333333

11998

0

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження

Усього

привілейовані
іменні

прості іменні

Кількість за видами акцій

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість
(грн)

1

2

3

Акції прості іменні

12000

1000

Примітки

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру

4

5

Права та обов'язки акціонерів згідно Публічна пропозиція відсутня, допуску
статуту
до торгів на біржі немає

Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал товариства.

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

01.06.2010

283/1/10

Державна комісія з

UA4000071302

Акція проста

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi

1000.00

12000

12000000.00

100.000000000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

цінних паперів та
фондового ринку

Опис

бездокумент
арна іменна

iменнi

000

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

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна кількість
голосуючих акцій
(шт.)

Кількість
голосуючих акцій,
права голосу за
якими обмежено
(шт.)

3

4

5

6

7

Кількість
голосуючих акцій,
права голосу за
якими за
результатами
обмеження таких
прав передано іншій
особі (шт.)
8

UA4000071302

12000

12000000.00

12000

0

0

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

1

2

01.06.2010

283/1/10

Опис

У емітента відсутні обмеження щодо голосування на загальних зборах

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

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
1.000
1.000

- будівлі та споруди

- машини та обладнання
- транспортні засоби
- земельні ділянки
- інші

2. Невиробничого призначення
- будівлі та споруди

- машини та обладнання
- транспортні засоби
- земельні ділянки

- інестиційна нерухомість
- інші

Усього

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

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
1.000
1.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.000

1.000

0.000

0.000

1.000

1.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.000

1.000

0.000

0.000

1.000

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.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)
Статутний капітал (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

739

12002

12000

12000

12000
12000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України
Опис
"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
Розрахункова вартість чистих активів(739.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(12000.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні
зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний
капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі
155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
Х
Х

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі :
Х
0.00
Зобов'язання за цінними паперами
Х
0.00
у тому числі за облігаціями (за кожним
Х
0.00
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
Х
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
Х
випуском):
За векселями (всього)
Х
0.00
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Х
53.00
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Інші зобов'язання та забезпечення
Х
419.00
Х
Усього зобов'язань та забезпечень
Х
472.00
Х
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 251 т.грн.
Поточнi зобов'язання:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 10 т.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом - 53 т.грн.
- зi страхування - 7 т.грн.
- з оплати працi - 21 т.грн.
-за одержаними авансами - 24 т.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю - 6 т.грн.
Поточнi забезпечення - 4 т.грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 96 т.грн.

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма

Товариством з обмеженою відповідальністю "АФ "Аудит-Стандарт"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
32852960
04080 м. Київ . м. Київ вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера "А"
3345
Аудиторська палата України
26.02.2004
(044) 233 41 18
(044) 233 41 18
аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит
фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес АП
Аудит фінансової звітності та звіту про корпоративне управління
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

30370711
04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Рішення № 2092
НКЦПФР
01.10.2013
(044) 591-04-00
(044) 591-04-00
Депозитарна діяльність центрального депозитарію
З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.
ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262
03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
DR/00002/ARM
НКЦПФР
18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Подання звітності до НКЦПФР
ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262
03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
DR/00001/APA
НКЦПФР
18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку
Оприлюднення регульованої інформації

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія
"Авангард"
Територія М. КИЇВ
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
Середня кількість працівників 8
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 01011 м. Київ Печерський р-н м.Київ вул. Панаса Мирного,
2/44,оф.22, т.(044) 502-22-70
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди
01
01
33152560

2019

8038200000
111

за КВЕД

65.12

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.
Форма № 1

Актив
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
резервах незароблених премій
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття

Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

--

--

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

206
206
-1
141
140
---

206
206
-1
141
140
---

1030

--

--

1035
1040
1045
1090
1095

10012
1490
1
-11504

-724
1
-726

1100

13

1

1110

--

--

1125

363

10

1130

--

--

1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1183
1190
1195

--66
205
613
3
610
-250
250
-1510

--5
-460
-460
-9
9
-485

1200

--

--

Баланс
Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Страхові резерви
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1300

13014

1211

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

12000

12000

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

-1
214
-213
--12002

-1
214
-11476
--739

1500

--

--

1510
1515
1520
1525
1530
1532
1533
1595

----714
9
705
714

----251
6
245
251

1600

--

--

1610

--

--

1615
1620
1621
1625
1630

7
73
69
6
19

10
53
45
7
21

1635

39

24

1650

94

6

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за страховою
діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1660
1665
1690
1695

10
-50
298

4
-96
221

1700

--

--

Баланс

1900

13014

1211

д/н
Т.в.о. Голови Правління

________________

Ким Сергій Віталійович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Іваненко Тетяна Едуардівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова
компанія "Авангард"

за ЄДРПОУ

2019

Коди
01
01
33152560

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2018 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

--

--

2010
2011
2012
2013

1066
906
(58)
-459

1360
2134
(901)
-99

2014

-241

28

2050

(--)

(--)

2070

6

266

2090

1060

1094

2095
2110
2111
2120
2130
2150
2180

(--)
4
4
98
(1022)
(44)
(--)

(--)
75
75
453
(986)
(590)
(12)

2190

96

34

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(--)
-22
-(--)
(--)
(--)

(--)
-5
-(--)
(--)
(--)

2290

118

39

2295
2300

(--)
-48

(--)
-71

2305

--

--

2350

70

--

2355

(--)

(32)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід

1801003

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
--11333
--

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2450

-11333

--

2455

--

--

2460
2465

-11333
-11263

--32

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
22
738
162
-144
1066

За аналогічний
період попереднього
року
4
18
670
146
4
750
1588

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
12000
12000
5.83333330

За аналогічний
період попереднього
року
4
12000
12000
( 2.66666670)

2615

5.83333330

( 2.66666670)

2650

--

--

д/н
Т.в.о. Голови Правління

________________

Ким Сергій Віталійович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Іваненко Тетяна Едуардівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія
"Авангард"

за ЄДРПОУ

2019

Коди
01
01
33152560

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2018 рік
Форма № 3

Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від страхових премій
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з інших податків і зборів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
д/н

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

--

--

3005
3006
3010
3015

---81

---148

3025

1

3

3050
3095

893
12

1881
676

3100

(143)

(1539)

3105
3110
3115
3116
3118
3190
3195

(574)
(161)
(214)
(71)
(143)
(114)
-219

(537)
(145)
(195)
(57)
(138)
(262)
30

3200

--

--

3205

--

--

3215

22

5

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(205)

3260
3270
3290
3295

(--)
(--)
(--)
22

(--)
(--)
(--)
-200

3300

--

--

3305
3340

94
--

50
--

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

50
(--)
(--)
44
-153
613
-460

-(--)
(--)
50
-120
733
-613

Т.в.о. Голови Правління

________________

Ким Сергiй Вiталiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Iваненко Тетяна Едуардiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова
компанія "Авангард"

за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
за 2018 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
фінансових інструментів
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2019

Код за ДКУД

Всього

10
12002

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

12000

--

1

214

-213

--

--

12002

4100

--

--

--

--

70

--

--

70

4110

--

--

--

--

-11333

--

--

-11333

4112

--

--

--

--

-11333

--

--

-11333

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--12000

----

--1

--214

--11263
-11476

----

----

--11263
739

________________

Ким Сергiй Вiталiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

1801005

НерозподілеЗареєстний
рований Капітал ДодатРезерНеопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
й)
тий
капітал
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
12000
-1
214
-213
---

д/н
Т.в.о. Голови Правління

Коди
01
01
33152560

________________
(підпис)

Iваненко Тетяна Едуардiвна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
До Звiту долучаємо iнформацiю, яка знаходиться на сайтi товариства та завантажити
її можна за посиланням: http://www.avangard-sk.com.ua/wpcontent/uploads/2019/04/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-5_2018.pdf (Iм'я: Форма5_2018.pdf Розмiр: 7619502 байт (7440 KiB) CRC32: 498690AE)

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

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

2

Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків - фізичної особи)

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

4
5
6
7

Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи
контролю якості аудиторських послуг (за наявності)

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

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

Товариством з обмеженою
відповідальністю "АФ "АудитСтандарт"
32852960
Україна 04080, м. Київ, вул.
Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера
"А"
3345
362/4
26.06.2018
01.01.2018 - 31.12.2018
03

8

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

д/н

9

Номер та дата договору на проведення аудиту

10

Дата початку та дата закінчення аудиту

2-19/04-2019 -А
19.04.2019

11
12
13

Дата аудиторського висновку

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
Текст аудиторського звіту

19.04.2019 - 26.04.2019
26.04.2019
60000.00

До Звіту про корпоративне управління долучаємо iнформацiю (Думка аудитора щодо
інформації визначених у пунктах визначених в Законі України "Про цінні папери та
фондовий ринок"), яка знаходиться на сайтi товариства та завантажити її можна за
посиланням: http://www.avangard-sk.com.ua/wpcontent/uploads/2019/04/%D0%90%D0%92_2018_%D1%87_1.pdf (Ім'я: АВ_2018_ч_1.pdf
Розмір: 15696377 байт (14 MiB) CRC32: A0D707EA)
До Звіту про корпоративне управління долучаємо iнформацiю (Думка аудитора щодо
інформації визначених у пунктах визначених в Законі України "Про цінні папери та
фондовий ринок"), яка знаходиться на сайтi товариства та завантажити її можна за
посиланням: http://www.avangard-sk.com.ua/wpcontent/uploads/2019/04/%D0%90%D0%92_2018_%D1%87-2.pdf (Ім'я: АВ_2018_ч-2.pdf
Розмір: 10669917 байт (10 MiB) CRC32: 6CA976F2)

XVI. Твердження щодо річної інформації
Керiвництво ПрАТ "СК "АВАНГАРД" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну
iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть,
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про
стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його
контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне
та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента i юридичних
осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi, разом з описом основних ризикiв та
невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва -Т.в.о.Голови
Правління Ким С.В..

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
Дата
інформаційній базі даних
виникнення
Національної комісії з
події
цінних паперів та фондового
ринку або через особу, яка
провадить діяльність з
оприлюднення регульованої
інформації від імені
учасників фондового ринку
1
2
27.04.2018

02.05.2018

06.07.2018
27.03.2018

09.07.2018
27.03.2018

Вид інформації

3
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про проведення загальних зборів

