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

КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2022 01 01

Пiдприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА"  за ЄДРПОУ 21265671
Територiя КИЇВСЬКА  за КАТОТТГ 1 UA80000000000875983

Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  за КОПФГ 25010
Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя  за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників 2 10
Aдреса, телефон вулиця Хмельницька, буд. 10, оф. Б8-3, КИЇВСЬКА обл., 03115 2307020
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
                                на 31 грудня 2021  р.

Форма №1 Код за ДКУД  1801001

 Код На початок   На кiнець
A К Т И В рядка звітного  періоду   звiтного  перiоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 389 389
первісна вартість 1001 475 475
накопичена амортизація 1002 86 86

Незавершені капітальні інвестиції 1005  -  -
Основні засоби 1010 87 36

первісна вартість 1011 1 131 1 134
знос 1012 1 044 1 098

Інвестиційна нерухомість 1015 37 548 33 544
первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 37 751 33 840
знос інвестиційної нерухомості 1017 203 296

Довгострокові біологічні активи 1020  -  -
первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021  -  -
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022  -  -

Довгострокові фінансові інвестиції:
  які обліковуються за методом участі в капіталі
  інших підприємств 1030  -  -
інші фінансові інвестиції 1035 6 6
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040  -  -
Відстрочені податкові активи 1045  -  -
Гудвіл 1050  -  -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060  -  -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065  -  -
Інші необоротні активи 1090  -  -
Усього за розділом І 1095 38 030 33 975

   ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100 12 11

виробничі запаси 1101 12 11
незавершене виробництво 1102  -  -
готова продукція 1103  -  -
товари 1104  -  -

Поточні біологічні активи 1110  -  -
Депозити перестрахування 1115  -  -
Векселі одержані 1120  -  -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2 027 20
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130  -  -
з бюджетом 1135  -  -

у тому числі з податку на прибуток 1136  -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 27  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145  -  -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 68 875 73 211
Поточні фінансові інвестиції 1160 4 000  -
Гроші та їх еквіваленти 1165 6 499 5 492

готівка 1166  -  -
рахунки в банках 1167 6 499 5 492

Витрати майбутніх періодів 1170  -  -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 230 2

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181  -  -
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 13  -
резервах незароблених премій 1183 217 2



інших страхових резервах 1184  -  -
Інші оборотні активи 1190  -  -
Усього за розділом ІІ 1195 81 670 78 736

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200  -  -
Баланс 1300 119 700 112 711

Пасив  Код На початок   На кiнець
рядка звітного періоду   звiтного періоду

1 2 3   4
   І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 90 000 90 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401  -  -
Капітал у дооцінках 1405  -  -
Додатковий капітал 1410  -  -

емісійний дохід 1411  -  -
накопичені курсові різниці 1412  -  -

Резервний капітал 1415 23 768 23 768
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (7 971) (9 651)
Неоплачений капітал 1425 (  - ) (  - )
Вилучений капітал 1430 (  - ) (  - )
Інші резерви 1435  -  -
Усього за розділом І 1495 105 797 104 117

ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500  -  -
Пенсійні зобов’язання 1505  -  -
Довгострокові кредити банків 1510  -  -
Інші довгострокові зобов’язання 1515  -  -
Довгострокові забезпечення 1520  -  -

довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521  -  -
Цільове фінансування 1525  -  -

благодійна допомога 1526  -  -
Страхові резерви 1530 7 640 6 369

у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531  -  -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 5 732 4 531
резерв незароблених премій 1533 1 908 1 838
інші страхові резерви 1534  -  -

Інвестиційні контракти 1535  -  -
Призовий фонд 1540  -  -
Резерв на виплату джек-поту 1545  -  -
Усього за розділом ІІ 1595 7 640 6 369

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600  -  -
Векселі видані 1605  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610  -  -
товари, роботи, послуги 1615 4 115 16
розрахунками з бюджетом 1620 209 112

у тому числі з податку на прибуток 1621 195 99
розрахунками зі страхування 1625  - 5
розрахунками з оплати праці 1630  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640  -  -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 1 921 2 044
Поточні забезпечення 1660 12 3
Доходи майбутніх періодів 1665 6  -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670  -  -
Інші поточні зобов'язання 1690  - 45
Усього за розділом ІІІ 1695 6 263 2 225

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

1700  -  -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800  -  -
Баланс 1900 119 700 112 711

Керiвник ФЕТІСОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

Головний бухгалтер ТКАЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.
2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Квитанція
Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800080021265671S010011410000002122021.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 21265671 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА"
Звіт: Ф1. Баланс
За період: Рік,2021 р.
Звiт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
21.05.2022 у 09:55:00
Реєстраційний номер звіту: 9004891973
(800080021265671S010011410000002122021.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та(або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

 - Кінцевий термін подання форми - 28.02.2022.
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства
стосовно подання статистичної звітності.
Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних
спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена
статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України



КОДИ
 Дата (рiк, мiсяць, число) 2022 01 01

Пiдприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "АРМА"

 за ЄДРПОУ 21265671

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

                                    за Рік 2021  р.
                                             Форма № 2  Код за ДКУД 1801003

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний

Стаття Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Чистий  дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000  -  -
Чисті зароблені страхові премії 2010 3 904 7 556

премії підписані, валова сума 2011 7 507 13 341
премії, передані у перестрахування 2012 3 459 6 554
зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 (70) (1 522)
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 2014 (214) (753)
премій

Собівартість реалізованої продукції
(товарів,робiт, послуг) 2050 (  - ) ( 9 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 1 094 2 260
Валовий:

прибуток 2090 2 810 5 287
збиток 2095 (  - ) (  - )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105  -  -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 1 188 638
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 1 202 774
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 (14) (136)

Iншi операцiйнi доходи 2120 190 1 094
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121  -  -

дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122  -  -

дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування

2123  -  -

Адміністративні витрати 2130 ( 2 057 ) ( 2 353 )
Витрати на збут 2150 ( 1 693 ) ( 1 131 )
Інші операційні витрати 2180 ( 477 ) ( 4 842 )

у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181  -  -

витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182  -  -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
  прибуток 2190  -  -
  збиток 2195 ( 39 ) ( 1 307 )
Дохід від участі в капіталі 2200  -  -
Інші фінансові доходи 2220 263 700
Інші доходи 2240 35 246 58 095

у тому числі:
дохід від  благодійної допомоги

2241  -  -

Фінансові витрати 2250 (  - ) ( 109 )
Втрати від участі в капіталі 2255 (  - ) (  - )
Інші витрати 2270 ( 36 973 ) ( 61 131 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275  -  -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:
  прибуток 2290  -  -
  збиток 2295 ( 1 503 ) ( 3 752 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (177) (200)
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після
оподаткування

2305  -  -

Чистий фінансовий результат:  
  прибуток 2350  -  -
  збиток 2355 ( 1 680 ) ( 3 952 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
За аналогічний

Стаття Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400  -  -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405  -  -
Накопичені курсові різниці 2410  -  -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415  -  -

Інший сукупний дохід 2445  -  -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450  -  -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455  -  -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460  -  -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (1 680) (3 952)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 58 113
Витрати на оплату праці 2505 697 717
Відрахування на соціальні заходи 2510 149 143
Амортизація 2515 147 364
Інші операційні витрати 2520 3 176 6 989
Разом 2550 4 227 8 326

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього

року
 1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 90000000 90000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 90000000 90000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (0,01867) (0,04391)
Скоригований чистий прибуток (збиток)  на
одну просту акцію 2615 (0,01867) (0,04391)
Дивіденди на одну просту акцію 2650  -  -

      Керiвник ФЕТІСОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

      Головний бухгалтер ТКАЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА



Квитанція
Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800080021265671S010021410000003122021.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 21265671 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА"
Звіт: Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
За період: Рік,2021 р.
Звiт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
21.05.2022 у 09:55:00
Реєстраційний номер звіту: 9004891975
(800080021265671S010021410000003122021.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та(або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

 - Кінцевий термін подання форми - 28.02.2022.
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства
стосовно подання статистичної звітності.
Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних
спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена
статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України



КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2022 01 01

Пiдприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА"  за ЄДРПОУ 21265671
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
                                   за Рік 2021 р.

                                                Форма №3  Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000  -  -
Повернення податків і зборів 3005  -  -
у тому числі податку на додану вартість 3006  -  -
Цільового фінансування 3010  -  -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011  -  -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015  -  -
Надходження від повернення авансів 3020 77  -
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025  -  -
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035  -  -
Надходження від операційної оренди 3040  -  -
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045  -  -

Надходження від страхових премій 3050 8 092 10 749
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055  -  -
Інші надходження 3095 267 4 562
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 4 791 ) ( 1 400 )
Праці 3105 ( 565 ) ( 568 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 151 ) ( 151 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 570 ) ( 379 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 162 ) ( 95 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117 (  - ) (  - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 408 ) ( 284 )
Витрачання на оплату авансів 3135 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами 3150

(
3 220

) (
9 571

)

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (  - ) (  - )
Інші витрачання 3190 ( 752 ) ( 480 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1 613 2 762

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200  - 1
необоротних активів 3205 319  -
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 290 733
дивідендів 3220  -  -
Надходження від деривативів 3225  -  -
Надходження від погашення позик 3230  -  -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235  -  -
Інші надходження 3250  -  -



Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 (  - ) ( 4 000 )
необоротних активів 3260 ( 3 ) (  - )
Виплати за деривативами 3270 (  - ) (  - )
Витрачання на надання позик 3275 (  - ) (  - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3280

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3290 (  - ) (  - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 606 -3 266

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300  -  -
Отримання позик 3305  -  -
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310  -  -
Інші надходження 3340  -  -
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (  - ) (  - )
Погашення позик 3350  -  -
Сплату дивідендів 3355 (  - ) (  - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 (  - ) (  - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди

3365 (  - ) (  - )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370

(
 -

) (
 -

)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3390 (  - ) (  - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395  -  -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1 007 -504
Залишок коштів на початок року 3405 6 499 7 003
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410  -  -
Залишок коштів на кінець року 3415 5 492 6 499

Керiвник ФЕТІСОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

Головний бухгалтер ТКАЧЕНКО ЛЮДМИЛА
ВОЛОДИМИРІВНА
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КОДИ
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Пiдприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"АРМА"

за ЄДРПОУ 21265671

(найменування)
Звіт про власний капітал

за Рік 2021 р.
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Стаття

Код
ряд-
ка

Зареє-
строва-

ний
(пайовий)

капітал

Капітал у
дооцін-

ках

Додат-
ковий

капітал

Резер-
вний

капітал

Нерозпо-
ділений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капітал

Вилу-
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Залишок на початок
 року 4000 90 000  -  - 23 768 (7 971)  -  - 105 797

 Коригування:
 Зміна облікової
 політики 4005  -  -  -  -  -  -  -  -

 Виправлення помилок 4010  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни 4090  -  -  -  -  -  -  -  -

 Скоригований зали-
 шок на початок року 4095 90 000  -  - 23 768 (7 971)  -  - 105 797

 Чистий прибуток
 (збиток) за звітний
 період 4100  -  -  -  - (1 680)  -  - (1 680)

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

 Дооцінка (уцінка)
необоротних активів 4111  -  -  -  -  -  -  -  -

 Дооцінка (уцінка)
фінансових інструментів 4112  -  -  -  -  -  -  -  -

Накопичені курсові
різниці 4113  -  -  -  -  -  -  -  -

Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств 4114  -  -  -  -  -  -  -  -

Інший сукупний дохід 4116  -  -  -  -  -  -  -  -

 Розподіл прибутку:
 Виплати власникам
 (дивіденди) 4200  -  -  -  -  -  -  -  -

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

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

 Сума чистого прибутку,
 належна до бюджету
 відповідно до
 законодавства 4215  -  -  -  -  -  -  -  -

 Сума чистого прибутку
 на створення
 спеціальних
 (цільових) фондів 4220  -  -  -  -  -  -  -  -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Сума чистого прибутку
 на матеріальне
 заохочення 4225  -  -  -  -  -  -  -  -

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

 Погашення заборго-
 ваності з капіталу 4245  -  -  -  -  -  -  -  -

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

 Перепродаж викуп-
 лених акцій (часток) 4265  -  -  -  -  -  -  -  -

 Анулювання викупле-
 них акцій (часток) 4270  -  -  -  -  -  -  -  -

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

 Зменшення номіналь-
 ної вартості акцій 4280  -  -  -  -  -  -  -  -

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

 Придбання (продаж)
 неконтрольованої
 частки в дочірньому
 підприємстві 4291  -  -  -  -  -  -  -  -

 Разом змін у капіталі 4295  -  -  -  - (1 680)  -  - (1 680)

 Залишок на кінець
 року 4300 90 000  -  - 23 768 (9 651)  -  - 104 117

Керiвник ФЕТІСОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
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ПРИМІТКИ 

до річної фінансової звітності 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

СТРАХОВА КОМПАНІЯ  «АРМА» 

за 2021рік 

 

 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 1.1.Повна назва підприємства:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «АРМА». Скорочена назва підприємства: ПРАТ СК «АРМА». 

 1.2. Форма власності – приватна.Частка держави у капіталі Товариства відсутня. 

 1.3. Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 01.02.1994, 18.03.2005, 
1 068 120 000 004136. Код ЄДРПОУ 21265671. 

 1.4. Нова редакція Статуту ПРАТ СК «АРМА» затверджена Загальними зборами 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» (Протокол 

№ 42  від «13» грудня 2019 року). Державна реєстрація нової редакції Статуту була здійснена 18 

грудня 2019 року. Реєстраційний номер справи: 1_073_015054_60.  Код: 409314775177 

. 1.5. Товариство зареєстроване за місцезнаходженням: 

 03115, м.Київ, вул. Хмельницька, будинок 10, офіс БВ-3. 

 Офіційна вебсторінка: https://arma.ua/ 

 Адреса електронної пошти: office@arma-ic.com 

 Телефон: (044) 230 70 20 

 Чисельність штатних працівників станом на 31.12.2021 року - 13 осіб. 

 1.6. Предметом безпосередньої діяльності Товариства є страхування, перестрахування і 

фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. 

 1.7. Страхова діяльність здійснюється на підставі 25 безстрокових ліцензій 

Нацкомфінпослуг,  відповідно до вимог  чинного законодавства та Статуту. Перелік ліцензії на 
здійснення страхової діяльності за видами страхування іншими, ніж страхування життя, у 

обов’язковій та добровільній формах наведено нижче: 

№ з/п Реквізити ліцензій 

1 Ліцензія на страхову діяльність у формі добровільного страхування вантажів та багажу 
(вантажобагажу) серії АЕ № 198901, строк дії ліцензії: з 27.03.2007 безстроковий 

2 Ліцензія на страхову діяльність у формі добровільного страхування майна (крім 
залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та 

інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)) серії АЕ № 

198892, строк дії ліцензії: з 27.03.2007 безстроковий 

3 Ліцензія на страхову діяльність у формі добровільного страхування фінансових ризиків 

серії АЕ № 198891, строк дії ліцензії: з 10.05.2007 безстроковий 

4 Ліцензія на страхову діяльність у формі добровільного страхування від нещасних 

випадків серії АЕ № 198884, строк дії ліцензії: з 27.03.2007 безстроковий 
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5 Ліцензія на страхову діяльність у формі добровільного медичного страхування 

(безперервне страхування здоров'я) серії АЕ № 198887, строк дії ліцензії: з 10.01.2008 

безстроковий. 

6 Ліцензія на страхову діяльність у формі добровільного страхування здоров’я на 

випадок хвороби серії АЕ № 198894, строк дії ліцензії: з 27.03.2007 безстроковий. 

7 Ліцензія на страхову діяльність у формі добровільного страхування наземного 

транспорту (крім залізничного) серії АЕ № 198889, строк дії ліцензії: з 27.03.2013 
безстроковий. 

8 Ліцензія на страхову діяльність у формі добровільного страхування від вогневих 
ризиків та ризиків стихійних явищ серії АЕ № 198897, строк дії ліцензії: з 10.05.2007 

безстроковий. 

9 Ліцензія на страхову діяльність у формі обов’язкового страхування цивільної 

відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно 

пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може 
призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру серії АЕ № 

198899, строк дії ліцензії: з 08.12.2005 безстроковий 

10 Ліцензія на страхову діяльність у формі добровільного страхування відповідальності 

перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного 

транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності 
власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)) серії АЕ № 

198890, строк дії ліцензії: з 27.03.2007 безстроковий 

11 Ліцензія на страхову діяльність у формі обов’язкового особистого страхування 

працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що 

фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів 
добровільних пожежних дружин (команд) серії АЕ № 198893, строк дії ліцензії: з 

27.03.2007 безстроковий 

12 Ліцензія на страхову діяльність у формі обов’язкового страхування відповідальності 

суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків 

при перевезенні небезпечних вантажів серії АЕ № 198882, строк дії ліцензії: з 

02.08.2005 безстроковий 

13 Ліцензія на страхову діяльність у формі обов’язкового особистого страхування від 

нещасних випадків на транспорті серії АЕ № 198883, строк дії ліцензії: з 27.03.2007 
безстроковий 

14 Ліцензія на страхову діяльність у формі добровільного страхування кредитів (у тому 
числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) серії АЕ № 198886, строк 

дії ліцензії: з 10.05.2007 безстроковий 

15 Ліцензія на страхову діяльність у формі обов’язкового страхування цивільної 

відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному 

володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок 
володіння, зберігання чи використання цієї зброї серії АЕ № 198900, строк дії ліцензії: 

з 08.12.2005 безстроковий 

16 Ліцензія на страхову діяльність у формі добровільного страхування цивільної 

відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність 

перевізника) серії АЕ № 198896, строк дії ліцензії: з 27.03.2007 безстроковий 

17 Ліцензія на страхову діяльність у формі обов’язкового страхування цивільної 

відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути 
заподіяна внаслідок ядерного інциденту серії АЕ № 198885, строк дії ліцензії: з 

12.10.2006 безстроковий 

18 Ліцензія на страхову діяльність у формі добровільного страхування медичних витрат 

серії АЕ № 198881, строк дії ліцензії: з 01.06.2006 безстроковий 
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19 Ліцензія на страхову діяльність у формі  обов'язкового страхування предмета іпотеки 

від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування серії АЕ 

№ 198888, строк дії ліцензії: з 15.12.2011 безстроковий 

20 Ліцензія на страхову діяльність у формі добровільного страхування залізничного 

транспорту серії АЕ № 198898, строк дії ліцензії: з 27.12.2007 безстроковий 

21 Ліцензія на страхову діяльність у формі добровільного страхування інвестицій серії АЕ 

№ 198903, строк дії ліцензії: з 10.05.2007 безстроковий 

22 Ліцензія на страхову діяльність у формі добровільного страхування водного транспорту 

(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) серії АЕ № 198902, строк 
дії ліцензії: з 27.07.2013 безстроковий 

23 Ліцензія на страхову діяльність у формі обов'язкового авіаційного страхування 
цивільної авіації серії АЕ № 198895, строк дії ліцензії: з 27.06.2006 безстроковий 

24 Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі обов'язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса, строк дії ліцензії: з 

22.09.2015, безстроковий 

25 Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі обов’язкового страхування 

відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) 

небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю 

людини, власності та навколишньому природному середовищу під час 
транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів,  строк дії 

ліцензії: з 13.10.2015,  безстроковий 

1.8. Статутом Товариства передбачено наступні органи управління: Загальні збори, 

Наглядова Рада, Правління, Ревізор. 

1.9. Кiлькiсний склад сформованих органів управління Товариства вiдповiдає вимогам 

Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства", крім чисельно кількості 

Правління. Згіднозі Статутом чисельний склад Правління Товариства повинен становити 3 (три) 
особи. Станом на 31.12.2021 року Правління Товариства функціонує у особі Голови Правління.  

Наглядовою радою Товариства на Голову Правління покладено виконання обов’язків членів 

Правління, що вийшли зі складу Правління, узв’язку з припиненням трудових відносин, що 
закріплено відповідними Протоколами Наглядової ради. Станом на 31.12.2021 року Наглядова рада 

не призначила нових членів Правління замість осіб, що вибули зі складу Правління Товариства.  

1.10. Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом,  

Положеннями про органи управління, а саме: «Положенням про Загальні збори», «Положенням про 

Наглядову раду», «Положенням про Правління», «Положенням про Ревізора», та Кодексом 
корпоративного управління, які затверджені у новій редакції Загальними зборами 12.04.2019 р, 

Протокол № 41.  

1.11. Система корпоративного управління вiдповiдає вимогам Закону України "Про 

акцiонернi товариства". Текст Кодексу корпоративного управління розміщений на 
вебсторінці Товариства за посиланням https://arma.ua/about-company у рубриці «Звітність». 

1.12.Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення 

суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активів, повноти i точності облікової 

документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. 

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, В ЯКОМУ ТОВАРИСТВО ПРОВОДИТЬ 

СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 2.1.Товариство здійснює свою діяльність на території України. Відновлення економіки в 

цілому відбувається досить повільно і не увсіх секторах економіки. Зберігаються дефіцит бюджету, 

значний державний борг. Уряд спрямовує свою політику на реалізацію комплексуреформ, 
націлених на усунення існуючого дисбалансу в економіці, державних фінансах та державному 

управлінні, а також поліпшення інвестиційного клімату. Однак економічне зростання залишається 

повільним через несприятливе зовнішнє середовище, невизначеність, пов’язану із конфліктом на 
сході країни, пандемією COVID-19, запровадженням реформ в умовах складної політичної ситуації. 

https://arma.ua/about-company
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2.2. Прискорення темпів росту економіки України у найближчому майбутньому залежить від 

успішності реформ,  продовження фінансової підтримки України з боку міжнародних донорів  

та подолання наслідків пандемії COVID-19.т діяльності та розвитку Товариства, але не може 
передбачити усi тенденцiї, якi можуть впливати на подальшу діяльність у зв’язку з соціально-

політичними та економічними подiями в країні, а також те, який вплив вони можуть мати на 

фiнансовий стан Товариства у майбутньому. 

2.4. Подальше існування політичної та економічної нестабільності може призвести до 

непередбачуваних змін економічної ситуації, які вплинуть на діяльність Товариства. 
Невизначеність політичних, юридичних, податкових та нормативно-законодавчих умов 

функціонування, включаючи можливість змін негативного характеру, може значною мірою 

вплинути на можливість Товариства успішно здійснювати свою діяльність. 

2.5. Майбутні умови можуть відрізнятися від оцінок керівництва. Дана фінансова звітність не 

включає ніяких коригувань, які могли б мати місце як результат такої невизначеності. Про такі 
коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомими та зможуть бути оцінені. 

         2.6. З кінця 2019 року  розпочалося глобальне поширення COVID-19, яке суттєво вплинуло на 
економічне становище як України, так і Товариства.  Значна кількість компаній в країні вимушені 

припиняти або обмежувати свою діяльність на невизначений на дату підготовки цієї фінансової 

звітності час. Заходи, що вживаються для стримування поширення вірусу, включаючи обмеження 
руху транспорту, карантин, соціальні дистанції, призупинення діяльності об’єктів інфраструктури 

тощо уповільнюють економічну діяльність компаній. Фінансова система в країні на дату підготовки 

цієї фінансової звітності працює відносно стабільно, але має суттєві валютні ризики. ПРАТ СК 

«АРМА» визначила, що ці події є не коригуючими по відношенню до фінансової звітності 
за 2021 рік. Відповідно, фінансовий стан на 31.12.2021 та результати діяльності за рік, що закінчився 

31 грудня 2021 року, не було скориговано на вплив подій, пов’язаних з COVID-19. Тривалість та 

вплив пандемії COVID-19, а також ефективність державної підтримки на дату підготовки цієї 
фінансової звітності, залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем 

достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий 

стан та результати діяльності ПРАТ СК «АРМА» в майбутніх періодах, але Керівництво вживає всіх 
необхідних заходів для стабільного функціонування Товариства. 

 

РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ  

3.1. Концептуально основою цієї фінансової звітності є Міжнародні стандарти фінансової 

звітності в редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності.  

3.2. Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (надалі - МСФЗ),  які є обов'язковими для виконання на дату складання 

фінансової звітності. 

3.3. Товариство  переходило на складання звітності за МСФЗ відповідно  до  Постанови 
Кабінету Міністрів України № 419 від 28.02.2000 р. зі змінами та доповненнями та із врахуванням 

рекомендацій, визначених спільним листом Національного банку України від 07.12.2011 № 12-

208/1757-14830, Міністерства фінансів України від 07.12.2011 № 31-08410-06-5/30523 та Державної 

служби статистики України від 07.12.2011 № 04/4-07/702. 

3.4. Датою переходу на складання звітності за МСФЗ було визначено 1 січня 2012 року. За 

попередні періоди Товариство подавало фінансову звітність за національними стандартами НСБО 
(ПсБО). 

3.5. Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Товариство здатне 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Керівництво та акціонери мають намір і в 

подальшому розвивати діяльністьТовариства. 

3.6. Фiнансова звiтнiсть складена на основi iнформацiї про активи, зобов'язання, капiтал, 

господарські операцiї i результати дiяльностi Товариства за даними бухгалтерського облiку з 
урахуванням вимог МСФЗ. 

3.7. Фiнансова звiтнiсть Товариства представлена в нацiональнiй валютi України (гривнi), що 
є функціональною валютою. 
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3.8. Активи i зобов'язання в iноземнiй валют i первісно оцiнюються i вiдображаються в 

бухгалтерському облiку у валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi за 

офiцiйним (облiковим) курсом  гривнi до iноземних валют. 

3.9. Активи i зобов'язання в iноземнiй валют iвiдображаються у фiнансовiй звiтностi у 

гривневому еквiвалентi за офiцiйним (облiковим) курсом на дату складання звiтностi або на дату їх 
визнання. 

3.10. На кожну наступну пiсля визнання дату балансу: 

- усi монетарнi статтi в iноземнiй валют iвiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним 
(облiковим) курсом гривнi до iноземних валют на дату балансу; 

- немонетарні статтi в iноземнiй валютi, що облiковуються за собiвартiстю, вiдображаються в 

бухгалтерському облiку за офiцiйним (облiковим) курсом гривнi до iноземних валют на дату 
визнання (дату здійснення операцiї). 

3.11. Усі дані фінансової звітності округлені з точністю до цілих тисяч гривень (кордон  
суттєвості в розмірі 1,0 тис. грн.), якщо інше не зазначено в окремих звітах та примітках. 

3.12. Річна фінансова звітність Товариства складається станом на 31грудня 2021 року. 

Звітний період включає рік: з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року. 

3.13. Дана фінансова звітність складається із наступних фінансових форм: 

Форма № 1 – «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»; 

Форма № 2 – «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»; 

Форма № 3 - «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)»; 

Форма № 4 – «Звіт про власний капітал» за 2021 рік; 

Форма № 4 – «Звіт про власний капітал» за 2020 рік. 

3.14. Метою фінансової звітності Товариства є надання фінансової інформації, яка є 

корисною для нинішніх та потенційних учасників та інвесторів, позикодавців та інших 

кредиторів у прийнятті рішень про надання ресурсів Товариству. 

         3.15.  Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску керівництвом Товариства 

28.02.2022 року. Ні учасники , ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової 
звітності після її затвердження до випуску. 

 

РОЗДІЛ 4.  ОСНОВИ ОБЛІКОВОЇ ОЦІНКИ ТА ПРИПУЩЕННЯ  

4.1. Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва формування 

певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової 

політики, а також суми активів і зобов'язань, доходів і витрат, які відображені в звітності.  

4.2. Оцінки та пов'язані з ними припущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших 

факторах, які вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу 
для суджень щодо балансової вартості активів і зобов'язань, яка не є очевидною з інших джерел. 

4.3. Незважаючи на те,  що ці оцінки ґрунтуються на розумінні керівництва поточних подій, 
фактичні результати, в кінцевому підсумку, можуть відрізнятися від цих оцінок. Зокрема, 

інформація щодо істотних сфер невизначеності оцінок і ключові судження при використанні 

облікової політики представлені далі: 

4.3.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ. 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, 

керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової 

політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних 
рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність: 

- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки 

Товариства; 

- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну 
форму; 

- є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 
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- є повною в усіх суттєвих аспектах. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених 

далі джерел та враховує їх у низхідному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат 

у концептуальній основі фінансової звітності. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення 

інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну 
концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті 

галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

4.3.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства. 

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових 

ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну 

дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо 
передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих 

різним фінансовим інструментам, та інших факторах, з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка 

справедливої вартості». 

4.3.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів. 

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до 

оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом  

невизначеності оцінок, тому що:  

а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки 

базуються на припущеннях керівництва щодо показників кредитоспроможності контрагентів, 
коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій;  

б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на 

доходи (витрати) може бути значним. 
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо кредитного рейтингу 

контрагента, коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості 

фінансових інструментів, у разі відсутності ринкових котирувань, мала б істотний вплив на 

відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток. 

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати 
значний вплив на передбачувану справедливу вартість.  

4.3.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів. 

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання 

фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим 
питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості,  динаміці та 

інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу 

цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором, і може суттєво вплинути 
на оцінку фінансових інструментів. 

4.3.5. Використання ставок дисконтування. 

Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх 
потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення 

ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту - є ставка доходу на 

вкладений капітал у співставні з рівнем ризику подібні об'єкти інвестування, або - ставка доходу за 

альтернативними варіантами інвестицій із зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту 
має визначатися з урахуванням трьох факторів: 

а) вартості грошей у часі; 

б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які вимагають 
різні рівні компенсації; 

в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів. 

4.3.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів. 
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Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату 

виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.  

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими 
активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за 

весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для кредитно-

знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками (у разі 
незначного зростання кредитного ризику).  

Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до 

того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає 

ще до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші чинники 
затримки платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення модифікації або 

реструктуризації). 

Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий 
інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал виконувати 

свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі 

зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть знизити, але не 

обов’язково здатність позичальника виконувати свої зобов'язання щодо договірних грошових 
потоків.  

Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на 

підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими 
інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство здійснює 

діяльність. 

Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто 
на підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у попередньому 

звітному періоді, але не вважається таким станом на звітну дату. У такому випадку Товариство 

з'ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже 

чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії. 
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних 

збитків. 

 

РОЗДІЛ 5. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ  

5.1. Нематеріальні активи 

Визнання, оцінка і облік нематеріальних активів здійснюється у відповідності до МСФО 38 

«Нематеріальні активи». На балансі обліковуються ідентифіковані нематеріальні активи. 
Нематеріальними активами визнаються контрольовані активи, від використання яких мають 

надходити економічні вигоди та які можливо достовірно оцінити. По нематеріальних активах, які 

не відповідають критеріям визнання, витрати визнаються у витратах поточного періоду. 

Нематеріальний актив первісно оцінюється за собівартістю. Після первісного визнання 

нематеріальний актив відображається у відповідності до моделі собівартості, тобто за собівартістю 
за вирахуванням амортизації та збитків від зменшення корисності. Амортизація окремого об'єкта 

нематеріальних активів розраховується із застосуванням прямолінійного методу. Безстрокові 

нематеріальні активи (ліцензії) вважаються неамортизованими активами та по таким об'єктам 

нарахування зносу не проводиться. Амортизація нараховується рівними частинами протягом 
терміну корисного використання нематеріальних активів. 

5.2. Основні засоби 

Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, зараховується на баланс 
Товариства за собівартістю. Наступна оцінка основних засобів здійснюється по історичній вартості 

у відповідності до моделі собівартості згідно МСБО 16 «Основні засоби». 

Витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються витратами по мірі їх виникнення. 

Витрати на реконструкцію, капітальний ремонт та заміну значних компонентів основних засобів 

капіталізуються. 
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Амортизацію активу починають з моменту, коли він стає придатним для використання, тобто 

с дати акту введення в експлуатацію основних засобів. 

Товариством застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації на щомісячній 

основі у відповідності до строків корисного використання. 

Амортизаційні відрахування за кожен період Товариство визнає у витратах звітного періоду. 

Товариство припиняє амортизацію активу на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на 
дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної 

групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої  

припиняють визнання активу. 

5.3. Знецінення активів 

Товариство при оцінці активів керується МСБО 36 «Зменшення корисності активів».  

На дату складання фінансової звітності Товариство може визначати ознаки знецінення активів: 

- більш суттєве зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду, ніж 

сподівались; 

- старіння чи пошкодження активу; 

- суттєві негативні зміни в технологічній, ринковій чи правовій сфері, в якій здійснює 

діяльність Товариство, протягом звітного періоду або очікувані найближчим часом; 

- перевищення балансової вартості чистих активів над їх ринковою вартістю; 

- суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі ж очікувані 

зміни в наступному періоді, які негативно впливають на діяльність Товариства. 

У випадку наявності ознак знецінення активів, визначається сума очікуваного відшкодування 

активу. 

 Сума очікуваного відшкодування активу – це найбільша з двох оцінок: справедливої вартості 

за мінусом витрат на продаж і цінністю використання.  

Якщо сума очікуваного відшкодування менше балансової вартості активу, 

різниця визнається збитками від знецінення в звіті про фінансові результати з одночасним 

зменшенням балансової вартості активу до суми відшкодування. 

5.4. Запаси 
Запаси товарно-матеріальних цінностей Товариством визнаються, оцінюються і обліковуються 

згідно з МСФО 2 «Запаси». Одиницею запасів є кожне найменування цінностей, яке 

оприбутковується за ціною придбання. Оцінка запасів при їx вибутті здійснюється за методом 

ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів. 

5.5. Фінансові інвестиції 

    Приймаючи до уваги той факт, що для страховиків рішенням Ради з МСФЗ застосування МСФЗ 

9 «Фінансові інструменти» є обов’язковим з дати введення в дію МСФЗ 17 «Страхові контракти», 

Компанія застосовує МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» до 01.01.2023 р. Крім 
того, МСБО 39 відрізняє фінансовий актив у вигляді інвестицій в інструменти власного капіталу, 

які не мають ринкової ціни котирування на активному ринку і справедливу вартість яких не можна 

достовірно оцінити.   
 

В результаті застосування МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» Товариство 
класифікує цінні папери за такими категоріями: 

- Вкладення в цінні папери призначені для торгівлі, які оцінюються за справедливою вартістю 

через прибуток і збиток; 

- Цінні папери з фіксованими строками погашення за умови, що керівництво має намір і 

можливість утримувати ці цінні папери до погашення, класифікуються як утримувані до 

погашення; 

- Цінні папери при намірі володіння протягом невизначеного періоду, які можуть бути 
реалізовані для підтримки ліквідності або в результаті зміни ставки процента, валютного 

курсу або цін на ринку цінних паперів, класифікуються, як в наявності для продажу.  
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Віднесення фінансових інвестицій до певної категорії відбувається в момент здійснення 

інвестиції та під час регулярного перегляду відповідності інвестицій поставленим цілям. 

Фінансові інвестиції, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, 
приймаються до обліку за вартістю придбання.  

Витрати на виплату винагороди та комісійних, що сплачуються Товариством брокерам і 
агентам не збільшують вартість фінансової інвестиції. 

Вкладення в цінні папери, що класифіковані як призначені для торгівлі, за якими існує 

активний ринок, і ринкова вартість яких може бути достовірно визначена, на дату складання 

звітності враховуються за ринковою вартістю.  

Цінні папери призначені для торгівлі, вартість яких неможливо визначити достовірно, 

обліковуються за собівартістю, оскільки по них не існує ринкових котирувань на активному ринку. 

Цінні папери до погашення первинно оцінюються і відображують у бухгалтерському обліку 

за собівартістю (у розрізі таких складових: номінальна вартість, дисконт або премія, сума 
накопичених процентів на дату придбання). 

Комісійні витрати та інші витрати, пов'язані з придбанням боргових цінних паперів, 
збільшують суму премії (дисконту) на дату їх придбання. 

На дату балансу боргові цінні папери до погашення відображують за амортизованою 
собівартістю із застосуванням методу ефективної ставки процента. 

До цінних паперів, що класифікуються як наявні для продажу, відносяться акції, інші цінні 

папери з нефіксованим прибутком та боргові цінні папери. 

На дату балансу цінні папери наявні для продажу відображаються: 

- за справедливою вартістю; 

- за собівартістю з урахуванням часткового списання внаслідок зменшення корисності - акції 

та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких достовірно 

визначити неможливо. 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 

У липні 2014 року Рада с МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 

інструменти», яка замінює МСФЗ (LAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінки» та всі 

попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9.  

Товариство застосувало МСФЗ 9 починаючи з 01 січня 2018 року по фінансових інструментів, 

які не пов’язані зі страховою діяльністю.  

В момент початкового визнання фінансових інструментів, Товариство здійснює їх класифікацію 

та визначає модель подальшої оцінки.  

Боргові фінансові активи Товариство класифікує, виходячи з бізнес-моделі, яку використовує 

для управління цими активами, та характеристик грошових потоків, передбачених договором, що 
оцінює фінансовий інструмент.  

Класифікація фінансових активів здійснюється за такими категоріями: 

- фінансові активи, оцінені за амортизованою вартістю (АС); 

- фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у сукупному доході (FVОСІ). 

- фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку (FVTPL). 

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою вартістю тільки у випадку, якщо він 
відповідає обом нижченаведеним умовам і не класифікований як оцінюваний за справедливою 
вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку:  

- він утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання активів для отримання 
передбачених договором грошових потоків, і  

-  його договірні умови передбачають виникнення у встановлені терміни грошових потоків, які 

являють собою виплату виключно основної суми і процентів (критерій SPPI) на непогашену 

частину основної суми.  
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Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки в іншому сукупному доході тільки у випадку, якщо він відповідає обом нижченаведеним 

умовам і не класифікований на розсуд Банку як оцінюваний за справедливою вартістю, з 
відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку: 

- він утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом отримання передбачених 
договором грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів, і  

-  його договірні умови передбачають виникнення у встановлені терміни грошових потоків, які 

являють собою виплату виключно основної суми і процентів (критерій SPPI) на непогашену 

частину основної суми. 

 Позики утримуються для отримання договірних грошових потоків, і очікується, що вони 
приведуть до виникнення грошових потоків, які є виключно платежами в рахунок основної суми 

боргу і відсотків. Отже, Товариство згідно з МСФЗ (IFRS) 9 продовжує враховувати їх за 
амортизованою вартістю.  

Оцінка бізнес-моделі. Товариство проводить оцінку мети бізнес-моделі, в рамках якої 
утримується актив, на рівні портфеля фінансових інструментів, оскільки це найкращим чином 

відображає спосіб управління бізнесом і надання інформації управлінському персоналу. При цьому 

розглядатиметься така інформація:  

 політики і цілі, встановлені для даного портфеля фінансових активів, а також дія зазначених 
політик на практиці, зокрема, чи орієнтована стратегія управлінського персоналу на отримання 

процентного доходу, передбаченого договором, підтримку певної структури процентних ставок, 
забезпечення відповідності термінів погашення фінансових активів строкам погашення фінансових 

зобов'язань, що використовуються для фінансування цих активів, або на реалізацію грошових 

потоків шляхом продажу активів;  

 яким чином оцінюється результативність портфеля і яким чином ця інформація повідомляється 
управлінському персоналу; 

 ризики, які впливають на результативність бізнес-моделі (і фінансових активів, утримуваних в 
рамках цієї бізнес-моделі), і яким чином здійснюється управління цими ризиками;  

 яким чином винагороджуються менеджери, що здійснюють керівництво бізнесом (наприклад, чи 
залежить ця винагорода від справедливої вартості активів, якими вони управляють, або від 

отриманих ними від активів грошових потоків, передбачених договором);  

 частота, обсяг і терміни продажів в минулих періодах, причини таких продажів, а також 
очікування щодо майбутнього рівня продажів. Однак інформація про рівні продажів розглядається 

не ізольовано, а в рамках єдиного цілісного аналізу того, яким чином досягається заявлена Банком 
мета управління фінансовими активами і як реалізуються грошові потоки. 

Вплив застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» на класифікацію фінансових інструментів. 
Застосування описаних вище змін облікових політик має наступний вплив на класифікацію та 

оцінку фінансових інструментів станом на 1 січня 2018 р.:  

 Інвестиції в корпоративні права, утримувані до погашення, оцінені за справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід згідно з МСБО 39, оцінюються за справедливою вартістю згідно з 

МСФЗ 9.  

 Поточні фінансові інвестиційні, які класифікувалися як наявні для продажу відповідно до МСБО 
39, оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід згідно з МСФЗ 9.  

 Інструменти капіталу, що класифікувалися як наявні для продажу відповідно до МСБО 39, 
оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід згідно з МСФЗ 9.  

 Класифікація фінансових зобов’язань не зміниться внаслідок застосування МСФЗ 9. 

 

5.5.1. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить 

облігації, депозити, дебіторську заборгованість, у тому числі позики, та векселі.  

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, 

застосовуючи метод ефективного відсотка. 
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Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим 

інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки 

Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання 
дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для 

виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за 

фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим 
інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та 

підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне 

зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання. 

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик (ризик дефолту) за 

фінансовим інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було 
з'ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику (дефолту) станом на  

звітну дату. 

У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є 

придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані 

кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю 

очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою 
відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як 

прибуток або збиток від зменшення корисності. 

 

Дебіторська заборгованість. 

Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає 
стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.  

Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю. 

Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за 
сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

5.5.2. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 

результату переоцінки у іншому сукупному доході. 

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 

результату переоцінки у іншому сукупному доході, відносяться акції, інвестиційні сертифікати та 

паї (частки) господарських товариств відповідно до прийнятої управлінським персоналом бізнес-

моделі щодо врахування відповідних фінансових інвестицій. 

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. 

Справедлива вартість інвестицій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим 

курсом організатора торгівлі, найбільш ближнім до звітної дати. 

Якщо інвестиції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості 

активів такі інструменти оцінюються за курсом, найбільш ближнім до звітної дати, на основному 
ринку для цього активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для 

нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай 

здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за відсутності основного 
ринку, за найсприятливіший ринок. 

5.5.3. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 

результату переоцінки у прибутку або збитку. 

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 
результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції, облігації, інвестиційні 

сертифікати та паї (частки) господарських товариств відповідно до прийнятої управлінським 

персоналом бізнес-моделі щодо врахування відповідних фінансових інвестицій.. 

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. 

Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим 

курсом організатора торгівлі, найбільш ближнім до звітної дати. 
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Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості 

активів такі інструменти оцінюються за курсом, найбільш ближнім до звітної дати, на основному 

ринку для цього активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для 
нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай 

здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за відсутності основного 

ринку, за найсприятливіший ринок. 

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які 

відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, 
максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих 

вхідних даних. 

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, 

Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення 

можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами 
кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон’юнктурі 

фондового ринку. 

Справедлива вартість фінансових інвестицій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних 

паперів емітентів, які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається 

із урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової 
звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх 

економічних вигід. Справедлива вартість цінних паперів, обіг яких зупинено, а також таких, що 

мають ознаки фіктивності, може бути визначена такою, що дорівнює нулю з віднесенням суми 

знецінення до складу витрат з одночасним відображенням в позабалансовому обліку. 

5.6. Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість відображається за вартістю очікуваних надходжень за 

вирахуванням резерву сумнівних боргів. Для відображення заборгованості за чистою вартістю 
проводиться аналіз заборгованості за строками її виникнення. 

Безнадійною заборгованістю вважається заборгованість за договорами, по яким минув строк 
позивної давності або термін дії яких закінчився. Безнадійна заборгованість списується з балансу за 

рахунок створеного резерву сумнівних боргів, а в сумі перевищення - на витрати поточного періоду. 

В фінансовій звітності до складу дебіторської заборгованості по страхуванню відноситься 

дебіторська заборгованість за договорами страхування та перестрахування. 

При зарахуванні на баланс дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 

оцінюється за первісною вартістю. В балансі дебіторська заборгованість за роботи, товари та 
послуги визнається за первісною вартістю. 

Дебіторська заборгованість, яка не пов'язана зі страховою діяльністю, розрахунки з бюджетом 
по податках та зборах, заборгованість з одержаних доходів та виданим авансам та інша оцінюється 

та визнається за первісною вартістю. 

5.7. Страхові виплати 

Товариство визнає суму витрат, пов'язаною зі страховою виплатою, у випадку, якщо у 

результаті проведеної роботи з врегулювання події, що мала місце за укладеним договором 

страхування та яка мала ознаки страхової, прийнято рішення про визнання випадку страховим. Дата 

визнання страхової виплати – дата прийняття означеного рішення. 

5.8. Регресні виплати 

Товариство здійснює виплати страхових відшкодувань при настанні страхового випадку в 

межах страхової суми при наявності всіх підтверджуючих документів, які були визначені договором 
страхування. При цьому, уразі наявності винної сторони в страховому випадку і виплати страхового 

відшкодування потерпілій стороні, згідно з Цивільним кодексом України, Товариство має право 

зворотної вимоги (регресу) до винної сторони урозмірі виплаченого страхового відшкодування. 

Товариство оцінює ймовірність отримання суми регресу від винної сторони і з урахуванням цього 
відображає суми регресів у складі іншого доходу. 

5.9. Страхові зобов'язання (страхові резерви) 
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МСФЗ 4 «Страхові контракти» містить інформацію про страхові зобов'язання (страхові 

резерви), але немістить методики їх створення. 

Склад технічних резервів та методи їх розрахунку здійснюється Товариством відповідно до 

чинного законодавства, а саме:  ст.31 Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 р № 85/96-

ВР (зі змінами та доповненнями), Методики формування страхових резервів за видами страхування, 
іншими, ніж страхування життя, затвердженої Розпорядженням Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 18 вересня 2018 року № 1638, 

зареєстрованої Міністерством юстиції України 17 жовтня 2018 р. за № 1169/32621, зі Змінами, які 
затверджені Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг № 1708 від 05.09.2019 року «Про затвердження Змін до Методики 

формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, та 
визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року № 123», зареєстрованих Міністерством 

юстиції України 17 грудня 2019 року за № 1252/34223, та відповідно до Політики ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» з формування технічних 
резервів, затвердженої Наказом № 01 від «08» січня 2020 року.  

 Для забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування Товариством 
створюються технічні резерви та резерв катастроф у складі капіталу Товариства: 

 резерв незароблених премій (UPR); 

 резерв заявлених, але не виплачених збитків (RBNS); 

 резерв збитків, які виникли, але не заявлені (IBNR); 

 резерв катастроф (catastrophereserve). 
На кінець кожного звітного періоду проводиться оцінка адекватності визнаних страхових 

зобов'язань, для чого використовуються поточні оцінки майбутніх грошових потоків за страховими 

контрактами. Якщо ця оцінка показує, що балансова вартість страхових зобов'язань є неадекватною 
в контексті очікуваних майбутніх грошових потоків, нестача визнається у звіті про прибутки та 

збитки. 

5.10. Перестрахування 

У ході здійснення звичайної діяльності Товариство здійснює перестрахування ризиків. 

Договори перестрахування забезпечують більшу диверсифікацію бізнесу, дозволяють здійснювати 

контроль над потенційними збитками, що виникають внаслідок страхових ризиків, і надають 

додаткову можливість для мінімізації ризику. 

Активи перестрахування включають суми заборгованості інших компаній, що здійснюють 
перестрахування, за виплачені і невиплачені страхові збитки, і витрати по коригуванню збитків, і 

передані незароблені страхові премії. 

При здійсненні операцій перестрахування частки страхових премій, які були сплачені за 

договорами перестрахування, формують права вимоги до перестраховиків і обліковуються як суми 

часток перестраховиків у резервах незароблених премій. 

5.11. Зобов'язання 
 Облік і визнання зобов'язань здійснюється Товариством відповідно до МСБО 37 
«Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи». Зобов'язання Товариства класифікується на 

довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і поточні (строк погашення до 12 місяців). 

Зобов'язання довгострокові (непоточні) та поточні відображаються у Звіті про фінансовий стан 

окремо. 
Поточна кредиторська заборгованість обліковується і відображається в балансі по первісній 

вартості, що дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг. Всі винагороди 

працівникам враховувати як поточні, відповідно до МСБО 19 «Виплати працівникам». 
Щоквартально проводиться нарахування резерву відпусток використання забезпечення якого 

відбувається протягом року під час нарахування відпусток працівникам або під час виплати їм 

компенсації за невикористану відпустку під час звільнення. 

5.12. Припинення визнання фінансових активів і зобов'язань 
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Товариство припиняє визнання фінансового активу тільки в тому випадку, коли закінчується 

термін договірних прав вимоги на потоки грошових коштів по фінансовому активу; або відбувається 

передача фінансового активу, і така передача відповідає критеріям припинення визнання. 

Товариство списує фінансове зобов'язання (або частини фінансового зобов'язання) з балансу 

тоді і тільки тоді, коли воно погашено, тобто, коли зазначене в договорі зобов'язання виконано, 
анульовано або строк його дії закінчився. 

5.13. Умовні активи і зобов'язання 

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності, але інформація про них надається 
у примітках, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які містять економічні 

вигоди, є незначними. 

5.14. Статутний капітал 

Статутний капітал відображається за первісною вартістю. Витрати, безпосередньо пов'язані із 

збільшенням статутного капіталу, відображаються як зменшення власних коштів учасників. 

Дивіденди відображаються як зменшення власних коштів у тому періоді, в якому вони були 

оголошені. Дивіденди, оголошені після звітної дати, розглядаються як події після звітної дати згідно 
з МСБО 10 «Події після звітної дати», і інформація про них розкривається відповідно до норм 

чинного законодавства. 

5.15. Визнання доходів 

Товариство отримує доходи від реалізації послуг зі страхування, крім страхування життя. 

Договори страхування (страхові поліси) вступають в силу після сплати страхового платежу, якщо 

інше не вказано в договорі.  

Товариство отримує інший дохід, який не пов'язаний з проведенням операцій страхування від 

розміщення тимчасово вільних грошових коштів, а саме: відсотки від депозитів, дивіденди по 
фінансових вкладеннях, прибуток від продажу цінних паперів, частки перестраховиків у страховому 

відшкодуванні, суми страхових відшкодувань, отриманих в порядку регресу, агентські винагороди 

від інших страховиків, доходи від господарських договорів. 

Інший дохід визнається, коли є впевненість, що Товариство отримає економічні вигоди від 

проведених операцій і розмір доходу можна достовірно визначити. 

 Дохід визнається за вирахуванням витрат на його одержання в тому періоді, в якому 

проведена операція. Дивіденди і розподіл прибутку враховуються, як дохід, по мірі їх надходження.  

5.16. Визнання витрат 

Товариство несе витрати в процесі своєї операційної діяльності, а також інші витрати, які не 

пов'язані зі страховою діяльністю. Витрати визнаються у звіті про фінансові результати, якщо 
виникає зменшення майбутніх економічних вигод, пов'язаних із зменшенням активу або 

збільшенням зобов'язання, які можуть бути надійно оцінені. 

5.17. Грошові кошти та їхні еквіваленти. 

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках. 

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. 

Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку 

погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання. 

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в 

національній валюті та в іноземній валюті. Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови 

відповідності критеріям визнання активами.  

Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх 
номінальній вартості. 

Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за 
амортизованою собівартістю. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті 
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ). 
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У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у 

випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути 

класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію 
банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу 

припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду. 

5.18. Оренда. 

 Товариство для визначення, обліку та відображення у фінансовій звітності та розкриття 

інформації щодо операцій з оренди  застосовує вимоги МСФЗ 16 (IFRS) 16 «Оренда» з 01.01.2019 

року.  

 Товариство як   орендар або як орендодавець перед визнанням у балансі відповідних активів 
та зобов’язань, чи є договір в цілому, або його окремі компоненти договору оренди в значенні, 

викладеному в МСФЗ 16 (IFRS)  16 «Оренда». Договір в цілому, або його окремі компоненти є 

договором оренди, якщо за цим договором передається право користування ідентифікованого 
активу протягом певного періоду в обмін на відшкодування. У випадку, якщо відбувається зміна в 

умовах договору оренди,  то Товариство проводить повторну оцінку договору.   

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 

здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив 
та виконати зобов'язання одночасно. 

5.20. Витрати за позиками. 

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як 
частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на 

позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого 

активу, як частина собівартості цього активу.  

1 січня 2023 року: 

– Зміни до МСБО (IAS) 1 “Подання фінансової звітності” – Поправки роз'яснюють критерій у МСБО 

1 для класифікації зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'єкта господарювання мати право 

відкласти погашення зобов'язання принаймні на 12 місяців після звітного періоду.  

– Зміни до МСБО (IAS) 1 “Подання фінансової звітності”, до Практичних рекомендацій № 2 з МСФЗ 
“Формування суджень щодо суттєвості”; 

– Зміни до МСБО (IAS) 8 “Облікові політики, зміни у бухгалтерських оцінках та помилки” – 
Визначення облікових оцінок. 

– МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування» (зі змінами, опублікованими в 2020 – 2021 роках). 
Виключення деяких видів договорів зі сфери застосування МСФЗ 17. Спрощене подання активів і 

зобов'язань, пов'язаних з договорами страхування в звіті про фінансовий стан. Вплив облікових 

оцінок, зроблених в попередніх проміжних фінансових звітностях. Визнання і розподіл 
аквізиційних грошових потоків. Зміна у визнанні відшкодування за договорами перестрахування в 

звіті про прибутки і збитки. Розподіл маржі за передбачені договором страхування інвестиційні 

послуги (CSM). Можливість зниження фінансового ризику для договорів вхідного перестрахування 
і непохідних фінансових інструментів. Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також 

продовження періоду звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 9 для страхових компаній до 1 січня 

2023 року. Спрощений облік зобов'язань по врегулюванню збитків за договорами, які виникли до 

дати переходу на МСФЗ 17. Послаблення в застосуванні технік для зниження фінансового ризику. 
Можливість визначення інвестиційного договору з умовами дискреційної участі в момент переходу 

на новий стандарт, ніж в момент виникнення договору. 

Керівництво вивчає вплив зазначених змін  на фінансову звітність  Товариства. 

 

РОЗДІЛ 6.  ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ МСФЗ: 

МСФЗ, які прийняті та набули чинності в звітному періоді. 

З 01.01.2021 р набули чинності поправки до наступних МСФЗ: 

- Зміни до МСФЗ (IFRS) 16 “Оренда” – Поступки з оренди, пов’язані з COVID-19; 

Стандарт доповнено пунктами 104 – 106, що містять спрощення практичного характеру, зумовлене 

реформою базової процентної ставки. 
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-  Зміни до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 4 та МСФЗ (IFRS) 

16 – Реформа базової процентної ставки (IBOR), Етап 2 

На другому етапі основна увага приділяється питанням, що виникають під час заміни існуючих 
базових процентних ставок на безризикові ставки RFR. 

За оцінкою керівництва Товариства зазначені зміни не мали значного впливу на   фінансову 
звітність, Компанії. 

МСФЗ, які прийняті але ще  не набули чинності в звітному періоді. 

З 1 січня 2022 року: 

МСФЗ  3 «Об’єднання бізнесу» 

Актуалізація посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальні основи підготовки фінансової 
звітності, не змінюючи вимог до обліку для об'єднання бізнесів. 

Додано виняток щодо зобов'язань і умовних зобов'язань. Цей виняток передбачає, що стосовно 

деяких видів зобов'язань і умовних зобов'язань організація, яка застосовує МСФЗ (IFRS) 3, повинна 

посилатися на МСФЗ (IAS) 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи» 

або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 «Збори», а не на Концептуальні засади фінансової звітності 
2018 року. 

Набуття чинності з  01.01.2022 р. 

Товариство не розглядало вплив змін до цього МСФЗ. 

МСБО 1 «Подання фінансової звітності» 

Поправки роз'яснюють критерій у МСБО 1 для класифікації зобов'язання як довгострокового: 

вимога до суб'єкта господарювання мати право відкласти погашення зобов'язання принаймні на 12 

місяців після звітного періоду. 

Сутність поправок: 

• уточнено, що зобов'язання класифікується як довгострокове, якщо у організації є право 

відстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 місяців, а право компанії на відстрочку 
розрахунків має існувати на кінець звітного періоду; 

• класифікація залежить тільки він наявності такого права і не залежить від імовірності того, 
чи планує компанія скористатися цим правом - на класифікацію не впливають наміри чи очікування 

керівництва щодо того, чи компанія  реалізує своє право на відстрочку розрахунків; 

• роз’яснення впливу умов кредитування на класифікацію  - якщо право відстрочити 

врегулювання зобов'язання залежить від виконання організацією певних умов, то дане право існує 

на дату закінчення звітного періоду тільки в тому випадку, якщо організація виконала ці умови на 
дату закінчення звітного періоду. Організація повинна виконати ці умови на дату закінчення 

звітного періоду, навіть якщо перевірка їх виконання здійснюється кредитором пізніше;  

• роз’яснення вимог до класифікації зобов'язань, які компанія може або може погасити 

шляхом випуску власних інструментів власного капіталу. 

Набуття чинності з  01.01.2023 р. 

Товариство не розглядало вплив змін до цього МСФЗ. 

МСБО 16 «Основні засоби» 

Поправки забороняють компанії вираховувати з вартості основних засобів суми, отримані від 
реалізації вироблених предметів, коли компанія готує актив до його цільового використання. 

Натомість компанія визнає такі надходження від продажу та пов'язані з ними витрати у прибутку 

або збитку. 

Набуття чинності з  01.01.2022 р. 

Товариство не розглядало вплив змін до цього МСФЗ. 

Зміни МСФЗ  9 Фінансові інструменти , МСБО 39 Фінансові інструменти: Визнання та 

оцінка, МСФЗ 7 Фінансові інструменти: Розкриття інформації , МСФЗ 4 Страхові контракти 

та МСФЗ 16 Оренда 

У серпні 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублікувала поправки, що 

доповнюють випущені у 2019 році та зосереджують увагу на наслідках реформи базового рівня 
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процентних ставок на фінансовій звітності компанії, які виникають, коли, наприклад, базовий 

показник процентної ставки, який використовується для обчислення процентів за фінансовим 

активом замінено альтернативною базовою ставкою. 

Поправки до фази 2 розглядають питання, які можуть вплинути на фінансову звітність під час 

реформи базового рівня процентних ставок, включаючи наслідки змін договірних грошових потоків 
або відносин хеджування, що виникають внаслідок заміни базового рівня процентної ставки  з 

альтернативною базовою ставкою (проблеми із заміною).  

На етапі 2 свого проекту Рада внесла зміни до вимог зазначених стандартів, що стосуються: 

• зміни договірних грошових потоків - компанії не доведеться припиняти визнання або 

коригувати балансову вартість фінансових інструментів для змін, що вимагаються реформою, а 

замість цього оновить ефективну процентну ставку, щоб відобразити зміну до альтернативної 
базової ставки; 

• облік хеджування - компанії не доведеться припиняти облік хеджування виключно тому, що 
вона вносить зміни, які вимагає реформа, якщо хеджування відповідає іншим критеріям обліку 

хеджування;  

• розкриття інформації - компанія повинна буде розкривати інформацію про нові ризики, що 

виникають внаслідок реформи, та про те, як вона управляє переходом до альтернативних ставок. 

Поправки до Фази 2 поширюються лише на зміни, які вимагає реформа базового рівня 

процентних ставок до фінансових інструментів та відносин хеджування. 

Набуття чинності з  01 січня 2021 року 

Товариство не розглядало вплив змін на фінансову звітність. 

МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи» 
 Поправки уточнюють, що «витрати на виконання договору» являють собою витрати, 

безпосередньо пов'язані з договором – тобто або додаткові витрати виконання договору (наприклад, 

прямі витрати на працю і матеріали), або розподіл інших витрат, які також безпосередньо пов'язані 
з договором (наприклад, розподіл амортизації об'єкта основних засобів, що використовується при 

виконанні договору). 

 Набуття чинності з  01.01.2022 р. 

Товариство не розглядало вплив змін до цього МСФЗ. 

МСФЗ 17 «Страхові контракти» 

• Виключення деяких видів договорів зі сфери застосування МСФЗ 17 

• Спрощене подання активів і зобов'язань, пов'язаних з договорами страхування в звіті про 
фінансовий стан 

• Вплив облікових оцінок, зроблених в попередніх проміжних фінансових звітностях  

• Визнання і розподіл аквізиційних грошових потоків 
• Зміна у визнанні відшкодування за договорами перестрахування в звіті про прибутки і 

збитки 

• Розподіл маржі за передбачені договором страхування інвестиційні послуги (CSM) 
• Можливість зниження фінансового ризику для договорів вхідного перестрахування і 

непохідних фінансових інструментів 

• Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також продовження періоду звільнення від 

застосування МСФЗ (IFRS) 9 для страхових компаній до 1 січня 2023 року 
• Спрощений облік зобов'язань по врегулюванню збитків за договорами, які виникли до дати 

переходу на МСФЗ 17 

• Послаблення в застосуванні технік для зниження фінансового ризику 
• Можливість визначення інвестиційного договору з умовами дискреційного участі в момент 

переходу на новий стандарт, ніж в момент виникнення договору 

Набуття чинності з  01.01.2023 р. Товариство не розглядало вплив змін до цього МСФЗ. 

Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 1 
Дочірнє підприємство, яке уперше застосувало МСФЗ. Поправка дозволяє дочірньому 

підприємству, що застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке переходить на МСФЗ пізніше своєї материнської 

компанії), виконати оцінку накопиченого ефекту курсових різниць у складі іншого сукупного 
доходу - на підставі такої оцінки, виконаної материнською компанією на дату її переходу на МСФЗ.  
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Набуття чинності з  01.01.2022 р.Товариство не розглядало вплив змін до цього МСФЗ. 

Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9 

Комісійна винагорода, що включається в «10-відсотковий» тест при припиненні визнання 
фінансових зобов'язань. Поправка уточнює характер такої комісійної винагороди - воно включає 

тільки винагороду, сплачену між позикодавцем і позикоотримувачем, включаючи винагороду, 

сплачену або отриману від особи інших сторін.  

Набуття чинності з  01.01.2022 р. Товариство не розглядало вплив змін до цього МСФЗ. 

Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 16 

Стимулюючі платежі по оренді. Поправка уточнює ілюстративний приклад № 13 до МСФЗ 

(IFRS) 16 шляхом виключення прикладу урахування відшкодування, отриманого орендарем від 

орендодавця в якості компенсації за понесені витрати на поліпшення об'єкта оренди. 

Набуття чинності з  01.01.2022 р.Товариство не розглядало вплив змін до цього МСФЗ. 

Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСБО (IAS) 41 

Ефекти оподаткування при визначенні справедливої вартості. Поправка виключає вимогу IAS 

41:22, яка вказує, що потоки грошових коштів, пов'язані з оподаткуванням, не включаються до 

розрахунків справедливої вартості біологічних активів. Поправка призводить до відповідності IAS 

41 і IFRS 13. 

Набуття чинності з  01.01.2022 р. Товариство не розглядало вплив змін до цього МСФЗ 

Керівництво Товариства достроково не застосовує зміни до стандартів та вважає, що зазначені 

зміни не будуть мати суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства в майбутньому.  

 

7. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості. 

7.1 Методики оцінювання та вхідні дані використані для складання оцінок за 

справедливою вартістю 

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та 

зобов’язань тобто такі оцінки які вимагаються МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець 

кожного звітного періоду. 
 

Класи активів та 

зобов’язань 

оцінених за 
справедливою 

вартістю 

 

Методики оцінювання 

Метод 

оцінки 

(ринковий 
дохідний 

витратний) 

 

Вихідні дані 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

Первісна та подальша оцінка 
грошових коштів та їх еквівалентів 

здійснюється за справедливою 

вартістю яка дорівнює їх 

номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Боргові цінні папери Первісна оцінка боргових цінних 

паперів як фінансових активів 

здійснюється за справедливою 
вартістю яка зазвичай дорівнює 

ціні операції в ході якої був 

отриманий актив. Подальша оцінка 

боргових цінних паперів 

Ринковий 

дохідний  

Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на 

дату оцінки 
котирування 

аналогічних боргових 

цінних паперів 

дисконтовані потоки 
грошових коштів 
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здійснюється за справедливою 

вартістю. 

Інструменти 

капіталу 

Первісна оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за їх 
справедливою вартістю яка 

зазвичай дорівнює ціні операції в 

ході якої був отриманий актив. 
Подальша оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за 

справедливою вартістю на дату 
оцінки. 

Ринковий 

витратний 

Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на 
дату оцінки за 

відсутності визначеного 

біржового курсу на дату 
оцінки 

використовується 

остання балансова 
вартість ціни закриття 

біржового торгового дня 

Інвестиційна 

нерухомість 

Первісна оцінка інвестиційної 

нерухомості здійснюється за 
собівартістю. Подальша оцінка 

інвестиційної нерухомості 

здійснюється за справедливою 
вартістю на дату оцінки. 

Ринковий 

дохідний 
витратний 

Ціни на ринку 

нерухомості дані оцінки 
професійних оцінювачів 

 

7. 2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок 

справедливої вартості на прибуток або збиток 

Рівень ієрархії справедливої вартості до якого належать оцінки справедливої вартості 

 

Класи активів 

та зобов’язань 
оцінених за 

справедливою 

вартістю 

1 рівень 

(ті що мають 
котирування та 

спостережувані) 

2 рівень 

(ті що не мають 
котирувань але 

спостережувані) 

3 рівень 

(ті що не мають 
котирувань і не є 

спостережуваними) 

 

Усього 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Дата оцінки 31.12.20 31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20 31.12.21 

Інвестиційна 

нерухомість 

– – - - 37548 33544 37 548 33 544 

 

7.3. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості. 

У Товариства за звітний період було переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості, 
а саме: переміщені інвестиції наявні для продажу до фінансових інвестицій, що оцінюються за 

справедливою вартістю через прибутки або збитки. 

 

7.4. Інші розкриття що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 

 

 Балансова вартість Справедлива 

вартість 

2020 2021 

 
2020 2021 

1 2 3 4 5 

Інвестиційна нерухомість 37 548 33544   37 548 33 544 

Поточна дебіторська 
заборгованість 

68 875 73211 68875 73211 

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 499 5 492 6499 5 492 

Фінансові інвестиції 6 6 6 6 

 



  20 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» (код ЄДРПОУ 212 65 671). 
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2021  рік                                                                                                                  

7.4.1. До складу інвестиційної нерухомості входять  земельні ділянки та нерухоме майно. 

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості  станом на 31.12.2021року становили 33544 

тис.грн. 

7.4.2. Керівництво Товариства вважає що наведені розкриття щодо застосування 

справедливої вартості є достатніми і не вважає що за межами фінансової звітності залишилась будь-

яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості яка може бути корисною для 

користувачів фінансової звітності.  

7.4.3. Товариство не здійснювало коригування показників фінансової звітності відповідно 

до МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» у зв’язку впливом інфляції, 

покладаючись на власні судження. 

7.4.4. Рекласифікації у фінансовій звітності за звітний період порівняно з фінансовою 

звітністю попереднього періоду не здійснювалися. Виправлення помилок попередніх періодів не 

здійснювалося. 

 

 РОЗДІЛ 8  РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ, ПОДАНІ У 

ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ  

 

8.1. Інформація, що підтверджує статті, подані у звіті про фінансовий стан 

8.1.1.Необоротні активи включають нематеріальні активи, основні засоби та довгострокові 

фінансові інвестиції. 

8.1.2.Нематеріальні активи, відображають вартість активу з правом користування майном 

на умовах оренди, програмного забезпечення та ліцензійне проведення страхової діяльності. 

Первісна вартість чи оцінка на 31.12.2021 р. складає  476 тис.грн., знос 87 тис.грн., чиста балансова 

вартість на кінець звітного періоду – 389 тис.грн.  

8.1.3.Нематеріальні активи, що представлені Ліцензіями на проведення страхової діяльності 

не мають визначеного терміну користування, так як видані безстроково. Вони не амортизуються, 

але аналізуються в кожному звітному періоді  на наявність підстав для оцінки таких активів як 

безстрокових. 

8.1.4. Програмне забезпечення обліковується за моделлю історичної собівартості за 

вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності (знецінення).  

8.1.5. Переоцінка нематеріальних активів на звітну дату не проводилася. Використовувані 

методи амортизації та терміни корисного використання нематеріальних активів розкриті в 

положеннях Облікової політики ПРАТ СК «АРМА». Нематеріальних активів, придбаних  у зв’язку 

з придбанням бізнесу, а також нематеріальних активів, класифікованих як утримуваних для 

продажу – протягом 2021 року не було та немає. 

 

 8.1.6.Склад нематеріальних активів та їх рух протягом 2021 року: 

   

 

Групи 

нематеріальних 

активів 

Залишок на 

початок періду 

Надійш-

ло 

Вибуло 
Нарахован

о 

амортизац

ії 

Залишок на кінець 

звітного періоду 

первісна 

(переоці

-нена) 

вартість 

Знос 

первісна 

(переоці

-нена) 

вартість 

знос 

первісна 

(перео-

цінена) 

вартість 

Знос 

Програмне 
забезпечення 87 87     87 87 

Ліцензії 389      389  

Разом: 476 87  - - - 476 87 
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Нематеріальних активів, переданих у заставу, або у забезпечення зобов’язань, у т.ч. третіх осіб 

немає. Невизнаних у фінансовій звітності, але контрольованих ПРАТ СК «АРМА» нематеріальних 

активів, немає. Ознак знецінення функціонуючих нематеріальних активів виявлено не було, збитки 

від зменшення корисності не визнавалися. Нематеріальних активів, що тимчасово не 

використовуються немає. 

8.1.7.  Склад основних засобів та їх рух протягом 2021 року: 

 

8.1.8.Основні засоби відображаються у Звіті про фінансовий стан за первісною вартістю з 

вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. Амортизація нараховується 

прямолінійним методом. Строки корисного використання основних засобів не відрізняються від 

бухгалтерських нарахувань. Згідно із МСФЗ 16, станом на 31.12.2021р., первісна вартість 

«Основних засобів»  складає 1 134 тис. грн., знос – 1 098 тис. грн., балансова вартість 36 тис. грн 

 

8.1.9. Первісна вартість « Інвестиційної нерухомості» складає 33 840 тис. грн.., знос - 296 тис. грн., 

переоцінка(уцінка) складає -3 592 тис. грн., балансова вартість 33 544 тис. грн. Оцінка земельних 
ділянок  зроблено  на основі  Звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок станом на 

31.12.2021 року, та Звіту з незалежної оцінки майна станом на 31.12.2021 року, складених Суб’єктом 

оціночної діяльності Приватним Підприємством «АРІАДНА» ЄДРПОУ 31416877 (Сертифікат 
суб'єкта оціночної діяльності № 916/19, виданий ФДМУ 28.11.2019  р.) , в особі Оцінювача  Д.Ю. 

Боброва, кваліфікаційне свідоцтво оцінювача КСО з ЕГОЗД МК № 00922 від 20.05.2017 року, 

видано ДСУз ПГКК та МІБ; Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної 
грошової оцінки земельних ділянок серія ЛН № 00788 від 04.04.2021 року. 

 

8.1.10. Усі основні засоби, що розкриті у фінансовій звітності, належать ПРАТ СК «АРМА» без будь 

- яких обмежень права власності. Відображена що розкриті у фінансовій звітності, належать ПРАТ 
СК «АРМА» без будь - яких обмежень права власності. Відображена в балансі вартість основних 

засобів не перевищує справедливу вартість. 

 

Групи 

основних    засобів 

Залишок на 

початок року 

Надійш-

ло 

Вибуло 

Переоцінк

а 

(дооцінка

+,уцінка-.) 

Нара

хован

о 

амор

тизац

ії 

Залишок на кінець 

звітного періоду 

первісна 

(переоці

-нена) 

вартість 

Знос 

первісна 

(переоці-

нена) 

вартість 

знос 

 первісна 

(перео-

цінена) 

вартість 

Знос 

Інвестиційна 

нерухомість(земель

ні ділянки) 35525   205  

-3677 

 31 643  

Будинки 

Інвестиційна 

нерухомість 

(Будинки та 
споруди  ) 2226 203  114  

85 

93 2197 296 

Машини та 

обладнання 198 189    

 

 198 189 

Транспортні засоби 670 648     22 670 670 

Інструменти, 

прилади, інвентар 

(меблі)  196 144    

 

28 196 172 

Інші основні засоби          

Інші необоротні 

матеріальні активи 67 63 3   

 

3 70 66 

Разом: 38 882 1 247 3 319  -3592 146 34 974 1 393 
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8.1.11. Довгострокові фінансові інвестиції (інші фінансові інвестиції) включають акції, векселі та 
інвестиційні сертифікати. Фінансові інвестиції Товариства, які придбані з метою подальшої 

реалізації, оцінюються і відображаються у бухгалтерському обліку за справедливою (біржовою) 
вартістю (крім заблокованих цінних паперів). 

Сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій, які 

обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображається у складі доходів або 
втрат від участі в капіталі.  

Склад і суми фінансових інвестицій: інші фінансові інвестиції: 6 тис. грн. 

Інші фінансові інвестиції Товариства представлені наступним чином: 

Сума, тис. грн. 

Найменування цінних паперів на 31.12. 2020 р. на 31.12. 2021 р. 

Акції 6 6 

Разом 6 6 

 

 Склад інших фінансових інвестицій  станом на 31.12.2021 року, які переоцінені: 

Сума, тис. грн. 

Найменування цінних паперів на 31.12. 2020 р. 

Переоцінка до 

справедливої 

вартості на 31.12. 2021 р. 

Акції ПАТ "Алчевський металургійний 

комбінат" 

 0 

0 

0 

Акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" 

 3 

0 

3 

Акції ПАТ "Укртелеком" 3 0 3 

Акції ПАТ"Автомоб.комп."Богдан Моторс" 0 0 0 

Акції ПРАТ "УМВБ" 0 0 0 

Разом 6 0 6 

  
8.1.12. Оборотні активи 

8.1.12.1. Запаси матеріальних цінностей – це активи, які утримуються ПРАТ СК «АРМА» 

для споживання у процесі здійснення діяльності (виконання робіт, надання послуг), а також для 

забезпечення адміністративних (управлінських) потреб. Запаси визнаються активом, якщо є 

ймовірність отримання в майбутньому економічної вигоди, пов’язаної з їх використанням, а 

вартість запасів може бути достовірно визначена.  

8.1.12.2. Запаси товарно-матеріальних цінностей складаються з: 

 господарських матеріалів (матеріальні цінності, які необхідні для забезпечення діяльності 

Товариства, а також для ремонту приміщень, інших необоротних активів); 

 малоцінних і швидкозношуваних предметів – предметів, які використовуються Компанією 

не більше одного року (незалежно від їх вартості). 

У бухгалтерському обліку матеріальні цінності оприбутковуються на відповідні рахунки 
бухгалтерського обліку за фактичними цінами придбання, тобто за первісною вартістю, з 

урахуванням витрат на транспортування від постачальника, податки, збори та інші обов’язкові 

платежі. 

Запаси господарських матеріалів враховуються в бухгалтерському обліку по первісній 

вартості і переоцінці не підлягають. 

Інвентаризація запасів матеріальних цінностей у Товаристві проводиться у відповідності з 
вимогами чинної нормативно-законодавчої бази України. 
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При відпуску запасів в експлуатацію та іншому вибутті у Товаристві використовуються  

метод FIFO – «перше надходження-перший видаток». 

Товариством використовуються бланки суворого обліку, необхідні для здійснення 
господарських операцій (чекові книжки, трудові книжки та вкладиші до них, ліцензії тощо).  

Придбані бланки суворого обліку оприбутковуються за вартістю придбання на балансовому  
рахунку 20.1 "Сировина і матеріали".  

 Склад запасів наведено в таблиці:         

Сума, тис. грн. 

Найменування показника на 31.12.2020 р. на 31.12.2021 р. 

Сировина і матеріали (бланки полісів) - - 

Паливо  1 - 

Запасні частини   10 10 

Інші матеріали - - 

Разом: 11 10 

8.1.12.3.Дебіторська заборгованість складається з поточної заборгованості, що відображає 

стан розрахунків зі страхувальниками; заборгованості із бюджетом, іншої поточної дебіторської 
заборгованості, а саме: 

Сума, тис.грн. 

Найменування показника на 31.12.2020р. на 31.12.2021р.. 

Поточна дебіторська  заборгованість за страхові 

послуги  
(розстрочка страхового платежу із страхувальниками) 

2 027 20 

Поточна дебіторська  заборгованість  
(відсотки по депозитах) 

27 - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 
(розрахунки з різними дебіторами): 

68 875 73211 

- ТОВ "Лаптопер" - 14 155 

-ПНВП «КОНТУР» 68 865   5 525 

ТОВ "ОРІЄС ФІНАНС" - 52 131 

ТОВ "ПРЕМІУМ ІКС" -   1 340 

Інші 10  60 

Дебіторська заборгованість не була переведена в довгострокову дебіторську заборгованість 

та не дисконтувалась. 

Поточна дебіторська  заборгованість за страхові послуги складається: ТОВ «СМАРТ 
ФІНАНС»  20,0 тис. грн.  

Станом на 31.12.2021року довгострокової дебіторської заборгованості немає. 

 

8.1.13.Грошові коштита їх еквіваленти включають гроші в касі, гроші на рахунках у банках, 

грошові кошти в дорозі та інші короткострокові ліквідні інвестиції зі строком розміщення не більше 
трьох місяців. 

Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за їх номінальною вартістю. Грошові кошти 
в іноземній валюті обліковуються за перерахунком в гривні по курсу Національного банку України 

на день складання фінансової звітності. 

Курсові різниці, які виникають внаслідок різниці оцінки активів та зобов’язань, вартість яких 
виражена в іноземній валюті, на дату первісного визнання  і дату складання фінансового звіту 

відображаються  як дохід або витрати періоду, в якому вони виникають. 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти в розрізі валют представлені наступним чином: 
Сума,тис. грн. 
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Найменування показника на 31.12.2020 р. на 31.12.2021р. 

Готівкові гроші 0 0 

Грошові кошти на поточних рахунках в банку 2 514 746 

         в т.ч. в валюті  0 0 

Грошові кошти на депозитних рахунках в банку 3 985 4 746 

         в т.ч. в валюті  0 0 

Грошові кошти в дорозі 0 0 

Разом: 6 499 5 492 

 Нижче у таблицi подано зведену iнформацiю щодо грошових коштiв, розмiщених на 

рахунках в банках за кредитною якiстю на основi рейтингiв за нацiональною шкалою, наданих 
рейтинговими агентствами: 

Рейтинг банківської установи за інвестиційним 

рівнем 
на 31.12.2020р. на 31.12.2021р 

рейтинг uaAА та вище 6 499 5 492 

рейтинг uaBBВ - та вище 0 0 

без рейтингу 0 0 

Разом: 6 499 5 492 

Активи, що класифіковані  Компанією як  грошові кошти та їх еквіваленти, не мають 

обмежень у використанні, та зберігаються в банківських установах України. 

У своїй інвестиційній діяльності керівництво Товариства дотримується виваженої політики, 
оскільки в тих економічних умовах, які склалися в нашій країні на даний час, дуже важливо вчасно 

та виважено диверсифікувати  ризики. Для повсякденної роботи та  для розміщення інвестиційних 

ресурсів Товариства вибирає тільки високо надійних партнерів у банківському секторі.  

Грошові кошти на поточних та депозитних рахунках розміщені у банках, які є надійними.  
За даними рейтингу надійності банків, що здійснюється рейтинговим агентством, яке внесене 

до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР,  дані банки мають кредитні 

рейтинги інвестиційного рівня uaAA+ та uaAAА+ Кредитний ризик визначений як низький. 
Враховуючи той факт, що строк розміщення коштів на депозитному рахунку є короткостроковий ( 

до 3 місяців), резерв очікуваних кредитних збитків не нараховувався. 

   

8.1.14.Склад поточних фінансових інвестицій наведено в таблиці: 

          тис. грн. 

Найменування показника на 31.12.2020р. на 31.12.2021р. 

Векселі 4 000 - 

Разом: 4 000 - 

 

 Поточні фінансові інвестиції обліковуються на балансі Товариства за балансовою вартістю, 

так, як утримувались для продажу. Оцінка фінансових інвестицій за справедливою вартістю не 

здійснювалась у зв’язку із продажем. 

 

8.1.15.Частка перестраховика у страхових резервах  

Оцінка частки перестраховиків в резервах незароблених премій здійснюється у порядку, за 

яким визначається оцінка резервів незароблених премій. Частка перестраховиків в резервах 
незароблених премій визнається на дату набрання чинності договору перестрахування.  
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Оцінка частки перестраховиків у резервах збитків здійснюється відповідно до умов договору 

перестрахування. Частка перестраховиків у резервах збитків  визнається на дату  подання заяви 

(повідомлення) про страховий випадок.    

8.1.16. Власний капітал Товариства станом на 31.12.2021р. складається із Статутного капіталу, 

Додаткового капіталу, Резервного Капіталу, Нерозподіленого прибутку та дорівнює 104 116 тис.грн. 

 Зареєстрований Статутний капіталТовариством обліковується в національній валюті 

на рахунках 4 класу Плану рахунків. 

Статутний капітал Товариства сформовано внесками акціонерів. Розмір статутного  капіталу 
зафіксовано в Статуті Товариства. Збільшення або зменшення статутного капіталу здійснюється за 

рішенням Загальних зборів акціонерів. 

 Капітал ПРАТ СК «АРМА» зареєстрований та сплачений у розмірі 90 000 тис.грн., та 

складається із 90 000 000 штук простих акцій, номінальною вартістю 1,00 грн. 

У звітному 2021 році відбулися зміни у складі акціонерів та власників істотної участі. Сівков  

Віталій Семенович (частка у статутному капіталі 74,368538%, кількість акцій – 66931685 шт. ), 
Сівкова Ірина Андріївна (частка у статутному капіталі 8,5%, кількість акцій – 7650000 шт. ), Сівков 

Сергій Віталійович (частка у статутному капіталі – 8,5%, кількість акцій – 7650000 шт.), Король 

Олена Віталіївна (частка у статутному капіталі – 8,5%, кількість акцій – 7650000 шт.)  продали 

належні їм пакети акцій та вибули зі складу акціонерів Товариства. 

 Станом на 31.12.2021 року акціонерами товариства є: 

 - Ланге Дмитро Вікторович. Розмір прямої участі Ланге Дмитра Вікторовича в ПРАТ СК 

«АРМА» становить 24,368538 % статутного капіталу, кількість акцій - 21 931 685 штук. Набуття 
істотної участі у надавачі фінансових послуг Ланге Дмитром Вікторовичем у розмірі 24,368538% 

погоджено Національним банком України 29.10.2021 р., номер рішення 21/3267-пк. Ланге Дмитро 

Вікторович здійснює контроль за фінансовою установою та відповідає встановленим 
законодавством вимогам. 

 - Шевченко Владислав Володимирович. Розмір прямої участі Шевченка Владислава 
Володимировича в ПРАТ СК «АРМА» становить 9,4375  % статутного капіталу, кількість акцій -

8 493 750 штук. 

 - Дерев’янко Михайло Миколайович.  Розмір прямої участі Дерев’янка  Михайла 
Миколайович в ПРАТ СК «АРМА» становить 9,4375  % статутного капіталу, кількість акцій -

8 493 750 штук. 

 - Лященко Борис Вікторович. Розмір прямої участі Лященка Бориса Вікторовича в ПРАТ СК 

«АРМА» становить 9,4375  % статутного капіталу, кількість акцій -8 493 750 штук. 
 - Кравченко Юлія Богданівна. Розмір прямої участі Кравченко Юлії Богданівни в ПРАТ СК 

«АРМА» становить 9,4375  % статутного капіталу, кількість акцій -8 493 750 штук. 

 - Черкасов Сергій Олександрович. Розмір прямої участі Черкасова Сергія Олександровича в 
ПРАТ СК «АРМА» становить 9,4375  % статутного капіталу, кількість акцій -8 493 750 штук. 

 - Литвина Анна Володимирівна. Розмір прямої участі Литвиної Анни Володимирівни  в 

ПРАТ СК «АРМА» становить 9,4375  % статутного капіталу,  кількість акцій -8 493 750 штук. 

 - Сухов Віталій Костянтинович. Розмір прямої участі Сухова Віталія Костянтиновича  в 
ПРАТ СК «АРМА» становить 9,4375  % статутного капіталу, кількість акцій -8 493 750 штук. 

 - Фетісова  Людмила Василівна. Розмір прямої участі Фетісової Людмили Василівни  в 

ПРАТ СК «АРМА» становить 9,4375  % статутного капіталу, кількість акцій - 8 493 750 штук. 
 - Жук Микола Олексійович. Розмір прямої участі Жука Миколи Олексійовича в ПРАТ СК 

«АРМА» становить 0,010653 % статутного капіталу, кількість акцій - 9 588 штук.  

 - Покутня Людмила Василівна.   Розмір прямої участі Покутні Людмили Василівни в ПРАТ 
СК «АРМА» становить 0,010653 % статутного капіталу, кількість акцій - 9 588 штук.  

 - Шлапунов Володимир Олександрович. Розмір прямої участі Шлапунова Володимира 

Олександровича  в ПРАТ СК «АРМА» становить 0,010653 % статутного капіталу, кількість акцій - 

9 588 штук.  
 - Штейнберг Микола Олександрович. Розмір прямої участі Штейнберга Миколи 

Олександровича в ПРАТ СК «АРМА» становить 0,066208 % статутного капіталу, кількість акцій - 

59 588 штук. 
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 - Яковлева Валентина Вікторівна.   Розмір прямої участі Яковлевої Валентини Вікторівни в 

ПРАТ СК «АРМА» становить 0,010653% статутного капіталу, кількість акцій - 9 588 штук.  

 - Гамов Олег Іванович. Розмір прямої участі Гамова Олега Івановича  в ПРАТ СК «АРМА» 
становить 0,010653 % статутного капіталу, кількість акцій - 9 588 штук.  

 - Уфімцева Світлана Сергіївна. Розмір прямої участі Уфімцевої Світлани Сергіївни  в 

ПРАТ СК «АРМА» становить 0,010653 % статутного капіталу, кількість акцій - 9 588 штук.  
 - Шарунов Віктор Костянтинович. Розмір прямої участі Шарунова Віктора Костянтиновича 

в ПРАТ СК «АРМА» становить 0,001332% статутного капіталу, кількість акцій - 1 199 штук. 

 Відомості про власників істотної участі оприлюднені на вебсторінці Товариства за 

посиланням https://arma.ua/about-company» у рубриці «Органи управління», в реєстраційній картці 

юридичної особи (КІС НБУ), а також в Єдиному державному реєстрі  юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань. 

 Схематичне зображення структури власності станом на 01.01.2022 року, відомості про 
власників істотної участі та відомості про остаточних ключових учасників оприлюднені на 

вебсторінці Товариства у рубриці «Структура власності» за посиланням https://arma.ua/about-

company. 

Акції Товариства  відображаються в балансі за номінальною вартістю. Емісійного доходу не 

було. Виплата дивідендів у звітному періоді  не відбувалась. 

8.1.17.Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) - це прибутки, одержані в результаті 

господарсько-фінансової діяльності ПРАТ СК «АРМА», які були зменшені на суму видатків 
використаних у звітному році, включаючи нарахування податку на прибуток. Нерозподілений 

прибуток є власністю акціонерів і збільшує суму власного капіталу та на кінець звітного періоду. 

8.1.18. Резервний капітал- це сума резервів, сформованих за рахунок чистого прибутку в розмірах, 

установлених Статутом Товариства та нормативними актами. Резервний капітал може 

використовуватися на покриття збитків Товариства, та інші цілі, передбачені Статутом Товариства. 

Склад резервного капіталу наведено в таблиці. 

        тис. грн. 

Найменування показника на 31.12.2020р. на 31.12.2021р. 

Резервний капітал сформований за рахунок чистого 

прибутку 
1479 

1 479 

Вільні резерви 22 289 22 289 

Разом: 23 768 23 768 

 

8.1.19.Довгострокові зобов’язання та забезпечення   

Станом на 31.12.2021року Довгострокових зобов’язань немає. 

Довгострокові забезпечення відображають нарахування резерву відпусток. Зобов’язання 
Товариства щодо оплат відпусток працівникам Товариства, які не були використані в поточному 

періоді, визнаються під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні 

компенсації за відпустки. 

 

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕЗЕРВИ  

Види забезпечень 

і 

резервів 

Залишок на 

початок року 

Збільшення за 2021р. 

Використано 

у 2021р 

Сторнованоне

викорис-тану 

суму 

Сума 

очікуваного 

відшкодуванн

я витрат 

іншою 

стороною, що 

врахована при 

оцінці 

забезпечення 

Залишок на 31.12.21 

року 
нараховано 
(створено) 

додаткові 

відраху-
вання 

https://arma.ua/about-company
https://arma.ua/about-company
https://arma.ua/about-company
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Забезпечення на 

виплату відпусток 

працівникам  

12 30 - 38 - - 4 

Страхові резерви 7 640  - 1 271 - - 6 369 

Разом  7 652 30 - 1 309 - - 6373 

 8.1.20.Страхові резерви  

 ПРАТ СК «АРМА» формує резерв незароблених премій за методом «1/365» - «proratatemporis» 

на будь-яку дату, який визначається як сумарна величина незароблених страхових премій за кожним 
договором страхування та вхідного перестрахування. Незароблена страхова премія визначається за 

кожним договором страхування та вхідного перестрахування як 100 % отриманих страхових 

платежів, (у т.ч. перестрахових платежів, що сплачуються перестрахувальниками (цедентами)) та 
результату, отриманого від ділення строку дії договору, який не минув на дату розрахунку (у днях), 

на весь строк дії договору.  

 Також, крім резерву незароблених премій, ПРАТ СК «АРМА» формує наступні технічні 
резерви: 

- резерв заявлених, але не виплачених збитків (величина резерву заявлених, але невиплачених 

збитків відповідає сумі заявлених збитків у звітному періоді, збільшеній на суму невиплачених 
збитків на початок звітного періоду за попередні періоди, зменшеній на суму виплачених збитків у 

звітному періоді, плюс витрати на врегулювання збитків у розмірі 3 відсотків від суми невиплачених 

збитків на кінець звітного періоду);  

- резерв збитків, які виникли, але не заявлені; 

- резерв катастроф  

 Формування  технічних  резервів здійснюється на підставі обліку договорів і вимог 
страхувальників  щодо  виплати  страхової суми або страхового відшкодування за видами 

страхування. 

 Страхові резерви  станом на 31грудня 2021 року сформовані у сумі 6 369 тис.грн. , з яких: 

369 тис.грн.- резерв заявлених, але не врегульованих збитків   
4162 тис. грн. -  резерв збитків, які виникли, але не заявлені          

1 838 тис. грн.    -  резерв незароблених премій; 

 0 тис.грн.   -  резерв катастроф. 

Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик повинен на кожну 

звітну дату оцінювати адекватність своїх страхових зобов’язань, використовуючи для цього поточні 
оцінки майбутніх рухів грошових коштів за страховими контрактами. 

 За результатами проведеного тестування адекватності страхових зобов’язань Компанії 
станом на 31.12.2021 року, систематичних недоліків та/або невідповідності МСФЗ, прийнятої 

Компанією методології формування резервів збитків, що заявлені та неврегульовані та збитків, що 

виникли та не заявлені, не виявлено. Резерв незароблених премій сформовано в адекватному обсязі. 
Розмір сформованих страхових резервів та розмір страхових резервів, з урахуванням тесту 

адекватності зобов’язань, наведено у наступній таблиці. 

 
 

№ Резерв Сформовано на звітну 

дату 31.12.2021 р., 

тис. грн. 

Розмір, з урахуванням 

тесту адекватності 

зобов'язань, тис.грн. 

1. Незароблених премій 1838,0 1838,0 

2. Збитків, що виникли, але незаявлені 4161,6 4161,6 

3. Збитків, що заявлені, але невиплачені 369,1 369,1 

Оцінка адекватності страхових зобов'язань здійснювалась актуарієм Клименко Ю.В.  

Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
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фінансових послуг на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх № 01-

018 від 19.11.2015 р. 
 

 8.1.21.Дотримання нормативів достатності капіталу та платоспроможності, 

ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 
 Відповідно до «Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика», 

затвердженого Розпорядженням Нацкомфінпослуг 07.06.2018 р. №  850, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 06.07.2018 р. за № 782/32234, зі змінами та доповненнями,  ПРАТ СК 

«АРМА» на будь-яку дату дотримується нормативів ліквідності, прибутковості та якості активів, 

платоспроможності та достатності капіталу, ризиковості операцій.  

Фонди та резерви Товариства сформовані в повному обсязі у відповідності до вимог чинного 
законодавства та Статуту. Обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика 

дотримані.  
Станом на 31.12.2021 року сума сформованих Товариством страхових резервів складає 

6 369,0 тис. грн.  

 До суми прийнятних активів, які відповідають критеріям та вимогам якості, безпечності, 

прибутковості, ліквідності та диверсифікованості включено: грошові кошти на поточному рахунку 
– 746,0 тис. грн. (11,8% страхових резервів), банківські вклади (депозити) – 4 458,0 тис. грн.  (70,0 

% страхових резервів, не більше 20 % в одній банківській установі), нерухоме майно – 1 165,0  тис. 

грн. (18,2 % страхових резервів, при цьому не більше  10 % вкладення в один об’єкт). Загальна сума 
низькоризикових активів складає 4 458,0  тис. грн. Нормативний обсяг активів у розмірі 60 відсотків 

страхових резервів (за винятком резерву заявлених, але не виплачених збитків) складає: 3 599,8 тис. 

грн.    
Грошові кошти (депозити) розміщені в банках, які мають кредитний рейтинг не нижче ніж 

АА.    

 Норматив платоспроможності та достатності капіталу є  більшим за нормативний обсяг 
активів, що визначається як більша з таких величин: З+К; З + НЗП.  

Норматив платоспроможності та 

достатності капіталу 

Нормативний обсяг активів, тис. грн. 

НЗП (нормативний запас 
платоспроможності) 

1 040 

З (зобов’язання) 8 595,0, у тому числі:  

6 369 - страхові резерви; 2 226- величина поточних 
зобов’язань і забезпечень. 

К – величина, що дорівнює 30 млн.  30 000  

З+К  38 595 

З+НЗП 9 635  

 Норматив платоспроможності та достатності капіталу  є більшим, ніж сумарна величина всіх 
зобов’язань та забезпечень, та складається з таких прийнятних активів: грошові кошти на поточних 

та депозитних рахунках – 5 492,0 тис. грн.; нерухоме майно – 33 544 тис. грн.; права вимоги до 

перестраховиків – 2,0 тис. грн.; дебіторська заборгованість (рядок 1125 Активу Балансу) –20,0 тис. 
грн..  

Всього прийнятних активів – 39 058,0 тис. грн.  

 8.1.22.Поточні зобов’язання 

 Загальний обсяг поточної кредиторської заборгованості станом на  31.12.2021 р. складає 2 226 
тис.грн., а саме: 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 17тис.грн; 
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Поточні зобов’язання з бюджетом та ЕСВ– 117тис.грн.; 

Поточна заборгованість за страховою діяльністю – 2 044тис.грн.(перед перестраховиками -

565тис. грн., за страховими виплатами –430 тис.грн, агентська винагорода - 1 044 тис.грн..); 

Інші поточні забов’ язання-44,0 тис. грн.. 

 8.1.23. Короткострокові забезпечення включають резерв відпусток  - 4,0тис. грн.. 

8.1.24. Аванси, отримані за договорами страхування. 

Попередня оплата - це суми премії, що отримані до виникнення дебіторської заборгованості 
за нарахованими страховими преміями. У зв’язку з цим отримані суми попередньої оплати 

відображаються як зобов’язання з прямого страхування до початку дії договору страхування, а 

також до дати сплати премії (у разі сплати страхової премії за діючими договорами раніше, ніж 
визначено договором). Отриманих авансів на 31.12.2021 р. немає. 

 Кредиторська заборгованість за страховою діяльністю включає нараховану 

заборгованість перед перестраховиками. 

 Поточні зобов’язання з бюджетом відображають суму заборгованості по податку на 
доходи по нарахуванню на 31.12.2021 року. 

 8.1.25. Інші поточні зобов’язання - інших поточних зобов’язань немає. 

 8.1.26. Інформація, що підтверджує статті, подані у звіті про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 

 8.1.27. Винагорода робітникам 

Середньооблікова чисельність персоналу за звітний період – 12 чоловік. 
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Станом на 01.01.2021 року і 31.12.2021 року поточні 

зобов’язання за розрахунками з оплати праці відсутні. Простроченої заборгованості із виплати 

заробітної плати станом на 31.12.2021 року Товариство немає. 
Пенсійні зобов’язання . У відповідності до чинного законодавства Товариство утримує внески із 

заробітної плати  працівників до державного пенсійного  фонду. Поточні внески розраховуються як 

процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні. Такі витрати відображаються у 
періоді, в якому булла нарахована заробітна платня. Всі винагороди працівникам в Товаристві 

враховуються як поточні, відповідно до МСБО 19 «Виплати працівникам» та розкриваються в звіті 

про фінансові результати, які складають:         

                                                                                 Сума, тис. грн. 

Найменування показника на 31.12.2020 на 31.12.2021 

Витрати на оплату праці 717 697 

Відрахування на соціальні заходи 143 149 

Всього 860 846 

 Страхова компанія не має юридичного чи умовного зобов’язання сплачувати пенсії чи інші 

платежі, окрім платежів по державній системі соціального страхування. 
 За МСБО 19 «Виплати працівникам» виплати за невідпрацьований час, які належать до 

накопичення, визначаються зобов’язаннями через створення забезпечення у звітному періоді 

(резерв відпусток). Для розрахунку резерву відпусток персоналу, Товариство використовує 
інформацію із облікової інформації кадрового обліку-кількість працівників, дата прийому на 

роботу, кількість днів невикористаних днів відпустки, на яку може претендувати працівник, 

середньоденний заробіток, дату останньої відпустки. На початок року формується фонд заробітної 

плати, який зарезервований під можливі виплати. Резерв відпусток розраховується по кожному 
працівнику окремо. Коригується резерв відпусток по мірі використання працівниками відпусток, і 

ці зміни обліковуються у звіті про прибутки і збитки. 

8.1.28. Визнання доходів та витрат. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг). 

 Відображається зароблена премія звітного періоду за діючими договорам страхування, як 
розрахункова величина, а саме: сума страхових платежів за договорами, які вступили в дію в 

звітному періоді, мінус повернення за договорами, які розторгнуті в звітному періоді, мінус страхові 
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платежі, які передані в перестрахування та результат  (+/-)  від зміни резервів незароблених премій 

та РНЗП перестраховиків. 

Сума, тис.грн. 

Найменування показника на 31.12.2020р. на 31.12.2021р. 

Чистий Дохід від страхової діяльності (зароблена премія 

звітного періоду по діючим договорам страхування) 

7 556 3 904 

8.1.29. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

 До собівартості послуг відноситься: страхові відшкодування, ліквідаційні витрати,  тобто 

витрати, які пов`язані з врегулюванням страхових випадків (судові, асистанські, експертні послуги). 

Також відносяться матеріальні витрати та інші  витрати понесені персоналом, який пов'язаний з 
врегулюванням страхових випадків.   

Сума, тис. грн. 

Найменування показника на 31.12.2020р. на 31.12.2021р. 

Страхові відшкодування 1094 2 260 

Інші витрати собівартості послуг із  страхування 9 - 

 

8.1.30.  Інші операційні доходи   

Сума, тис. грн. 

 

До інших операційних доходів відносяться доходи, пов`язані з іншою операційною страховою 

діяльністю. Наводиться інформація про загальний обсяг часток страхових виплат і відшкодувань, 

що отримуються від перестраховиків; про загальний обсяг сум, що отримуються у результаті 
реалізації переданого страхувальником або іншою особою, яка одержала страхову виплату або 

страхове відшкодування, права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки та інше. 

8.1.31. Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати 

Відображаються витрати на адміністративний персонал та інші витрати, пов`язані з управлінням та 
обслуговуванням Компанії. До адміністративного персоналу відносяться співробітники офісу, які 

займаються управлінською діяльністю. 

Сума, тис.грн. 

Найменування показника на 31.12.2020р. на 31.12.2021р. 

Адміністративні витрати  

в т.ч.: 

2353 2 057 

Найменування показника на 31.12.2020р. на 31.12.2021р. 

Дохiд від операцiйної оренди активiв 72 12 

Суми, належні до отримання за правом вимоги до особи, 

відповідальної за заподіяні збитки 
160 27 

Дохід від надання послуг іншим страховикам 5 47 

Частки страхових виплат, належні до сплати 
перестраховиками 

230 20 

Дохід від дооцінки нерухомого майна 619 84 

Дохід від списання простроченої кредиторської заборгованості 8 - 

Разом 1 094 190 
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- амортизація основних засобів та нематеріальних активів 364 146 

- послуги банків 273 46 

- витрати на оплату праці та заохочення 860 846 

- оренда приміщення 222 286 

- інші витрати на послуги сторонніх організацій 634 733 

Витрати на збут 
в т.ч.  агентська винагорода 

 1131 

1120 

1693  

1 685 

 

8.1.32. Інші операційні витрати  

В цьому розділі відображаються витрати, пов`язані з операційною (страховою) діяльністю:   
відрахування на резерв сумнівних боргів та списання сумнівної та безнадійної заборгованості, та  

інші. 

Сума, тис.грн. 

Найменування показника на 31.12.2020 р. на 31.12.2021 р. 

Інші операційні витрати  

в т.ч.: 
4842 477 

- списання безнадійних боргів 944 - 

- резерв сумнівних боргів 2994 - 

- членські внески до страхових бюро 166 46 

- пені, штрафи та неустойки 400 51 

- списання та уцінка необоротних активів 338 - 

- Тантьєма - 380 

 

8.1.33. Інші фінансові  доходи/ витрати  та коригування 

Інші фінансові  доходи 

Відображені нараховані відсотки по депозитним договорам та на залишки по поточним рахункам. 

Сума, тис.грн. 

Найменування показника на 31.12.2020 р. на 31.12.2021р. 

Відсотки по залишках на депозитних та поточних рахунках 700 263 

Інші доходи  

В цьому розділі відображається дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів та 

інші доходи. 

Сума, тис.грн. 

Найменування показника на 31.12.2020р. на 31.12.2021р. 

Дохiд від реалізації фінансових iнвестицiй 35 246 58 095 

Дохiд від реалiзацiї необоротних активiв - - 

Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi - - 

 

Дохід від участі в капіталі: 
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В цьому розділі відображається дохід, отриманий за методом участі в капіталі інших підприємств 

Сума, тис. грн. 

Найменування показника на 31.12.2020р. на 31.12.2021р. 

Дохiд від участі в капіталі - - 

 

Фінансові витрати 

У цьому розділі відображаються витрати (відсотки) які збільшують забов’язання по оренді   згідно 

МСФЗ 16 «ОРЕНДА» 

Сума, тис. грн. 

Найменування показника на 31.12.2020р. на 31.12.2021р. 

Відсотки  по фінансовій оренді 109 - 

 

Інші витрати 

Відображена собівартість фінансових інвестицій при реалізації, списання необоротних активів та 

інші витрати. 

Сума, тис.грн. 

Найменування показника на 31.12.2020р. на 31.12.2021р. 

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій 61 131 36 973 

Резерв сумнівних боргів - - 

Списання необоротних активів - - 

Фінансовий результат формується в єдиній обліковій системі шляхом відображення доходів 
і витрат відповідного звітного періоду. 

Фінансовий результат Товариства зменшується на суму нарахованого податку на прибуток, 

який розраховується за правилами податкового обліку.  

 Розрахунок податку на прибуток Товариства здійснюється відповідно до вимог Податкового 

кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Доходи від страхової діяльності оподатковуються за 
ставкою 3 %, відповідно до підпунктів 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статті 136 Кодексу, прибуток 

від діяльності – за ставкою 18 %відповідно до пункту 136.1 статті 136 Податкового кодексу України.  

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за 2021рік складає –1 502 

тис. грн.(збиток). Витрати з податку на прибуток 177 тис.грн. 

Фінансовий результат від звичайної діяльності після оподаткування за  2021 рік збиток– 

1 680 тис. грн. 

Надзвичайних доходів, витрат та податку з надзвичайного прибутку за 2021 року немає.  

 

8.1.34.  Інформація, що підтверджує статті, подані у звіті про рух грошових коштів (за 

прямим методом) 

Надходження від страхових премій- В статті Надходження від страхових премій 

Товариство відображає сплачені грошові кошти покупцями за  страхові послуги 8 092 тис. грн. за 

звітний період. 
Інші надходження- В статті Інші надходження Товариство відображає отримані грошові  

кошти за правом вимоги до особи, відповідальної за заподіяний збиток, за надання послуг іншим 

страховикам, оренда нерухомого майна,страхові виплати, належні до сплати перестраховиками – 

267 тис. грн. 
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Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) - В статті Витрачання на оплату Товарів 

(робіт, послуг) Товариство відображає сплачені грошові кошти постачальникам за послуги, 

товарно-матеріальні цінності, роботи, необхідні для забезпечення діяльності Товариства – 4 791 тис. 

грн. 

Витрачання на оплату праці- В статті Витрачання на оплату праці Товариство зазначає 

фактично виплачені грошові кошти на оплату праці працівників – 565 тис. грн. 

Витрачання відрахувань на соціальні заходи - В статті Витрачання на оплату відрахувань 

на соціальні заходи відображається фактично сплачений Єдиний соціальний внесок – 151 тис. грн. 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток - В статті Витрачання на оплату 

зобов’язань з податку на прибуток фактично направлені грошові кошти на оплату Податку на 
прибуток – 162 тис. грн. 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів- В статті Витрачання на 

оплату зобов’язань з інших податків і зборів зазначаються фактично направлені грошові кошти на 

оплату Податку з доходів фізичних осіб, Військового збору та інших податків та обов’язкових 

платежів – 408 тис. грн. (570 тис. грн. -162 тис. грн.). 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами – В статті Витрачання 

на оплату зобов’язань  за страховими контрактами зазначаються фактично направлені грошові 
кошти на оплату страхового відшкодування, частки страхових платежів належних перестраховикам 

та агентська винагорода -3 220 тис. грн. 

Інші витрачання – В статті Інші витрачання зазначаються фактично направлені грошові 

кошти за реалізацію полісів інших страхових компаній, розрахунки між членами  об’єднання  

«Ядерний страховий пул» та інші –750 тис. грн. 

Надходження від реалізації фінансових інвестицій – В статті Надходження від реалізації 

фінансових інвестицій Товариство відображає отримані грошові кошти від продажу цінних паперів. 

Не було. 

Надходження від отриманих відсотків – В статті Надходження від отриманих відсотків 

Товариство відображає отримані грошові кошти від розміщення коштів на депозитних рахунках в 
банках – 290 тис. грн. 

Витрачання на придбання фінансових інвестицій – В статті Витрачання на придбання 

фінансових інвестицій зазначаються фактично направлені грошові кошти на покупку цінних 
паперів.Не було. 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів – відображено різницю між доходами 

та витратами від здійснення операцій в іноземній валюті під впливом зміни валютних курсів. Немє. 

8.1.35. Інформація, що підтверджує статті, подані у Звіті про власний капітал 

У Звіті про власний капітал Товариство відображає рух власного капіталу в розрізі складових 

капіталу, визнаного відповідно до МСФЗ.  

У графі 3    відображено розмір зареєстрованого капіталу,  що відповідає установчим 

документам -90 000 тис. грн. 

У графі 6 відображено розмір Резервного капіталу, що формується за рахунок прибутку 
Товариства – 23 768 тис. грн. (в тому числі вільні резерви – 22 289 тис. грн., резервний капітал – 

1 479 тис. грн.) та використовується для  можливого покриття збитків Товариства.  

У графі 7 у рядку 4100 відображено фінансовий результат діяльності визначений у 
відповідності до МСФЗ -  станом на 31.12.2021 року збиток- 1680тис. грн. 

 

РОЗДІЛ 9. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

 ПРАТ СК «АРМА» дотримується  принципів корпоративного управління, що визначені у 

Кодексі  корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА».  Текст Кодексу корпоративного управління розміщений 

на вебсторінці Товариства за посиланням https://arma.ua/about-company у рубриці 

«Звітність». 
 Формування органів корпоративного управління Товариства здійснювалось відповідно до 

Статуту ПРАТ СК «АРМА».  

https://arma.ua/about-company
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 Протягом звітного періоду у ПРАТ СК «АРМА» функціонували наступні органи 

корпоративного управління: 

- Загальні збори акціонерів (вищий орган управління. Загальні збори можуть вирішувати будь-
які питання діяльності ПРАТ СК «АРМА», визначені Статутом та Законом України «Про акціонерні 

товариства»); 

- Наглядова рада (орган, що здійснює захист прав акціонерів ПРАТ СК «АРМА» і, в межах 
компетенції, визначеної Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролює і 

регулює діяльність Правління. Органи управління ПРАТ СК «АРМА», за винятком Загальних 

зборів, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення нею покладених 

на неї функцій, а також з інших питань її діяльності); 
- Правління (виконавчий орган ПРАТ СК «АРМА», який здійснює управління його поточною 

діяльністю. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх 

рішень. До компетенції Правління належить вирішення усіх питань, пов’язаних з поточною 
діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та 

Наглядової ради); 

- Ревізор (орган контролю, здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською 

діяльністю ПРАТ СК «АРМА» шляхом проведення планових та позапланових перевірок);  
- відділ внутрішнього аудиту (орган контролю, підпорядкований Наглядовій раді). Здійснює 

діяльність шляхом проведення перевірок структурних підрозділів ПРАТ СК «АРМА» згідно із 

планом перевірок, що затверджується Наглядовою радою на рік). 
Склад та порядок формування та функціонування цих органів відповідає вимогам Статуту 

та вимогам, встановленим рішеннями загальних зборів акціонерів. 

Протягом звітного 2021 року було проведено річні загальні збори (22.04.2021, Протокол № 
44)   

Протягом звітного періоду діяльності ПРАТ СК «АРМА» відхилень від принципів 

корпоративного управління, закріплених Кодексом, не відбувалось. 

 

РОЗДІЛ 10. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ, ФІНАНСОВИМИ ТА СТРАХОВИМИ 

РИЗИКАМИ. 

10.1. Управлiння капiталом Товариства спрямоване на досягнення наступних цiлей: 
дотримання вимог до капiталу, встановлених уповноваженим органом, забезпечення здатності 

Товариства функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. Товариство вважає, що 

загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорівнює сумi капiталу, показаного в 
балансi.  

Станом на кінець кожного звітного перiоду Товариство аналiзує наявну суму власного 

капiталу i може її коригувати шляхом виплати дивідендів акцiонерам, повернення капiталу 

акцiонерам або емiсiї нових акцiй. 
На Товариство поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до 

капiталу – це мiнiмальна сума статутного капiталу, а також ряд нормативів платоспроможностi. 

Товариство дотримувалось усіх зовнішніх вимог до капiталу протягом звітного періоду. 

 10.2. Система управління ризиками у ПРАТ СК «АРМА» запроваджена відповідно 

до чинного законодавства. Правлінням ПРАТ СК «АРМА» обрано працівника, 

відповідального за оцінку ризиків, та затверджено Інструкцію працівника, відповідального 

за оцінку ризиків.  
Працівник, відповідальний за оцінку ризиків, підпорядковується безпосередньо Голові 

Правління Товариства та має відповідні повноваження щодо доступу до інформації, необхідної для 

оцінки ризиків.  
 Працівник, відповідальний за оцінку ризиків, є відповідальним за: 

- виявлення, визначення, оцінку ризиків; 

- збір необхідної інформації для здійснення оцінки ризиків та забезпечення безперервного 

контролю за ризиками; 
- розробку та актуалізацію модулів ризиків; 

- контроль за порушенням допустимих меж ризиків; 

- проведення стрес-тестування; 
- надання рекомендацій Правлінню щодо врегулювання ризиків; 
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- надання звітів Правлінню щодо проведеної роботи, а також щодо розміру капіталу, 

необхідного для покриття неочікуваних збитків і збитків, пов’язаних із ризиками; 

- надання пропозицій щодо заходів покращення ефективності системи управління ризиками. 
 Працівник, відповідальний за оцінку ризиків, виконує свої функціональні обов’язки згідно з 

Положенням та іншими внутрішніми документами ПРАТ СК «АРМА», зокрема, інструкцією 

працівника, відповідального за оцінку ризиків, що містить детальний перелік його обов’язків. 
 Для покращення роботи з управління ризиками та визначення кількісних характеристик 

ризиків, Товариство може залучати на договірній основі (аутсорсинг) зовнішні організації, що 

займаються актуарними розрахунками. Передання на договірній основі будь-яких операційних 

функцій або видів діяльності Товариства до зовнішніх організацій не повинно перешкоджати 
дотримуватися системи управління ризиками, вимог чинного законодавства щодо управління 

ризиками та не повинно збільшувати операційний ризик. 

 Товариство вивчає такі ризики: андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик дефолту 
контрагента, операційний ризик, ризик законодавчого простору. 

За результатами розгляду звіту станом на 30.12.2021  р. прийняті такі рішення: 

- для ризиків, що мають низький ранг (крім ризику недостатності страхових премій і резервів), 

встановити наступні заходи для їх контролю: періодичний моніторинг ризику без миттєвого 
реагування, без додаткових витрат (не рідше 1 р. на рік); 

- для ризику недостатності страхових премій і резервів та для ризиків, що мають середній ранг, 

визначені управлінські заходи. Голова  Правління, у разі потреби, призначає відповідальних осіб та 

встановлює строки здійснення конкретних заходів з управління ризиками.  

 ПРАТ СК «АРМА» провело стрес-тестування річної звітності станом на 31.12.2021 р. 

Результати проведеного стрес-тестування показують: 
- Найбільш суттєвим ризиком є ризик зниження ринкових цін на нерухомість на 25%, що 

призведе до збільшення стрес величини нетто - активів на 8 386 тис. грн.  (8,08%). 

- Інші стрес-тести, на думку Компанії, не мають матеріального впливу на нетто-активи.  

- Компанія проводить політику диверсифікації портфелю активів з метою зниження 
ризиків надмірної концентрації активів. Постійний моніторинг вартості цінних паперів 

в рамках політики управління активами суттєво знижує ймовірність  настання таких 

ризиків. 
  

РОЗДІЛ 11. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

 11.1. Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним 

контролем або якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив 

на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку 

відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті 
цих відносин, а не лише їх юридичній формі.  

У звітному 2021 році Товариством було укладено 5 (п’ять) договорів купівлі-продажу 

земельних ділянок з Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгівельна компанія 

«Океан»  (код ЄДРПОУ 36593565) на загальну суму 204 668,00 грн. Станом на дату 

правочинів Сівков В.С. був акціонером Товариства з часткою 24,368538%  та єдиним 
учасником покупця з часткою 100% статутного капіталу.  

 11.2. Розкриття інформації щодо компенсації провідному управлінському персоналу за 2021 

рік: винагорода членів Наглядової ради, Правління, Головного бухгалтера склала: 415,5 тис. 

грн. Єдиний соціальний внесок –91,4тис. грн. 

 

РОЗДІЛ 12. ОЦІНКА БЕЗПРЕРЕВНОСТІ  

    Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно принципу безперервності діяльності, 
який передбачає реалізацію активів і погашення зобов'язань у ході звичайної господарської 

діяльності Товариства. Фінансовий результат за 2021 рік – збиток у розмірі 1680 тис. грн.  

На дату затвердження цієї фінансової звітності, 24 лютого 2022 року, Російська Федерація 
розпочала неспровоковану повномасштабну воєнну агресію в Україні. Негайно після цього урядом 

України було введено воєнний стан та відповідні тимчасові обмеження, які впливають на економічні 
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умови. Додаткову інформацію про ці події після закінчення звітного періоду наведено також у 

Примітці Розділ 13. 

Оскільки російське воєнне вторгнення в Україну відбувається з численних напрямків, деякі 
регіони України залишаються ареною інтенсивних бойових дій або тимчасово окуповані. 

Товариство провадить діяльність та надає послуги на всій території Україні за винятком тимчасово 

окупованих територій. Отже, ці події мають суттєвий негативний вплив на українську економіку і, 
відповідно, на бізнес, фінансовий стан та результати діяльності Товариства. 

Станом на дату випуску цієї фінансової звітності не було пошкоджень критично важливих 

активів, які перешкоджали б Товариству продовжувати діяльність. Компанія не має суттєвих 

активів у зоні активних воєнних дій або на тимчасово окупованих територіях. 
У разі найгіршого сценарію розвитку подій, за якого інтенсивні воєнні дії відбуватимуться 

по всій території України, можна припустити, що це матиме вплив на діяльність Товариства, 

тривалість якого неможливо спрогнозувати. Ці обставини являють собою фактор невизначеності 
поза контролем Товариства. 

Керівництво проаналізувало здатність Товариства продовжувати подальшу безперервну 

діяльність станом на дату випуску цієї фінансової звітності та дійшло висновку, що існує лише один 

суттєвий фактор невизначеності щодо подальшої значної ескалації воєнних дій, що може призвести 
до дестабілізації діяльності Товариства, який може викликати значні сумніви у спроможності 

Товариства продовжувати безперервну діяльність. Отже, Товариство може бути не в змозі 

реалізувати свої активи та погасити зобов'язання за звичайного перебігу господарської діяльності. 
Спираючись на ці фактори, керівництво обґрунтовано очікує наявність у Товариства достатніх 

ресурсів для управління діяльністю протягом наступних дванадцяти місяців з дати цієї фінансової 

звітності. Керівництво продовжить відстежувати потенційний вплив та вживатиме усіх можливих 
заходів для мінімізації будь-яких наслідків. 

З урахуванням цих та інших заходів керівництво Товариства дійшло висновку, що застосування 

припущення про безперервність діяльності для підготовки фінансової звітності є доцільним. 

 

РОЗДІЛ 13. ПОДІЇ ПІСЛЯ БАЛАНСУ 

  Товариство розкриває річну інформацію емітента за 2021 рік у загальнодоступній 

інформаційній базі даних НКЦПФР не пізніше 30.04.2022 року. 

24 лютого 2022 року, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, 

Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан в Україні. На часткову зміну статті 1 

Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в 
Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, 

внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 

березня 2022 року № 2119-ІХ, та від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом 
України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25 

травня 2022 року строком на 90 діб. 

Зазначені вище події  є такими, що мають суттєвий вплив на діяльність і розвиток 

Товариства, та можуть спричинити невизначеності щодо безперервної діяльності Товариства. 
Економічні наслідки військової агресії Російської Федерації проти України не можуть не 

вплинути на діяльність Товариства. Керівництво здійснює економічну оцінку такого впливу на 

подальшу діяльність Товариства та відповідно корегує плани та здійснює невідкладні кроки, 
направлені на підтримку життєдіяльності Компанії та забезпечення стабільного обслуговування 

клієнтів та гарантованості виплат страхових відшкодувань.   Враховуючи досвід роботи Товариства 

впродовж трьох місяців в умовах воєнного стану, керівництво вважає, що Компанія зможе  

продовжувати діяльність і в майбутньому за виключенням розвитку катастрофічних подій (окупації 
значних територій, застосування зброї масового ураження).  

 

Голова Правління  

_______________________________Л.В.Фетісова 

 

Головний бухгалтер                                                  _____________________________Л.В.Ткаченко 


