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

Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№
вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Фетiсова Л. В.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА"

2. Організаційно-правова
форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи.

21265671

4. Місцезнаходження
емітента

03115 м. Київ м. Київ вул. Хмельницька, буд. 10, офiс Б8-3

5. Міжміський код, телефон
+38(044)230 70 20 +38(044)230 70 22
та факс емітента
6. Адреса електронної
пошти

office@arma-ic.com

7.
Дата
та
рішення
наглядової ради емітента,
яким затверджено річну
інформацію, або дата та
Рішення наглядової ради емітента
рішення загальних зборів
Протокол Наглядової Ради № 09 вiд 29.04.2020 року від 29.04.2020
акціонерів,
яким
затверджено
річну
інформацію емітента (за
наявності)
8.
Найменування,
ідентифікаційний
код
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених
надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи,
яка здійснює діяльність з
оприлюднення
регульованої інформації від

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

імені учасника фондового
ринку (у разі здійснення
оприлюднення).
9. Найменування,
ідентифікаційний код
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи,
яка здійснює подання
звітності та/або
адміністративних даних до
Національної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку (у разі,
якщо емітент не подає
Інформацію до
Національної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку
безпосередньо).

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

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

http://www.arma-ic.com/144
(URL-адреса

сторінки)

30.04.2020
(дата)

Зміст
Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента.

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

X

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента.
7. Судові справи емітента.
8. Штрафні санкції щодо емітента.

X

9. Опис бізнесу.

X

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

X

1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

X

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

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

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

X

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

X

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

X

4) звіт про корпоративне управління:

X

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

X

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

X

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

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X

інформація про наглядову раду;

X

інформація про виконавчий орган;

X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

X

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

X

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

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X

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

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою,
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а
також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність
публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до
біржового реєстру:

X

1) інформація про випуски акцій емітента;

X

2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента;
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій)
такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка
розміру статутного капіталу такого емітента.

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження
таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів.
26. Інформація про вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

X

29. Річна фінансова звітність.

X

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

X

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

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками)
такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність
осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду.

X

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

X

Примітки : Iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi, iнформацiю щодо посади
корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств), iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi
мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, iнформацiю про змiну осiб, яким належить
право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню
пакета акцiй, iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому
значенню пакета акцiй, iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, звiт про стан об'єкта
нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом
передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва), iнформацiю про вчинення значних правочинiв або
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта),
що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб_єктом забезпечення окремо) не
наводиться вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв" №2826 вiд 03.12.2013.
* Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцiнки
емiтента або цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу емiтента не визначався.
* В роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" не вказано серiю та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю,
оскiльки свiдоцтва про державну реєстрацiю в Товариствi немає.

* Фiлiали або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у емiтента вiдсутнi.* Данi щодо iнформацiї про
засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток акцiй (часток, паїв) що є акцiонерами Товариства станом на
31.12.2019 року у Товариства вiдсутнi.
* У структурi капiтала емiтента вiдсутнє володiння акцiями iнших емiтентiв.
* Будь-якi судовi справи за якими:
- розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього
пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства,
посадовi особи;
- судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента
або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi
пiдприємства;
- судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi у емiтента вiдсутнi.
* Поточного рахунку в iноземнiй валютi Товариство не має.
* Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi
папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.
* Фактiв придбання Товариством власних акцiй за звiтний перiод не було.
* Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не
наводиться у зв'язку з тим, що iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.
* Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або
iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi.
*За результатами звiтнього та попереднього року рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося, виплата
дивiдендiв не здiйснювалася.
* Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї
основних видiв продукцiї не заповнювались тому, що дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод,
тому що вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна, або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
* Емiтент є приватнним акцiонерним товариством, що складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ.
* Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) у емiтента вiдсутня.
* Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над
емiтентом не укладалися, тому вiдповiдна iнформацiя не наводиться.
Змiн в iнформацiї про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких
стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй протягом звiтнього
перiоду не вiдбувалось.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА"

2. Скорочене найменування (за наявності).

ПРАТ СК "АРМА"

3. Дата проведення державної реєстрації

01.02.1994

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн.)

90000000.00

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

0.000

0.000
15

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

ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

65.20

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

д/н

д/н

10. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

АТ"Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) IBAN

UA323808050000000000265011911

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

д/н

5) МФО банку

д/н

6) IBAN

д/н

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :

1) найменування
2) організаційно-правова
форма
3) ідентифікаційний код
юридичної особи
4) місцезнаходження
5) опис

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ
"КЛАД"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
37033927
03191, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 58, квартира 8
Види дiяльностi:
78.10 Дiяльнiсть агентств працевлаштування, 79.11 Дiяльнiсть туристичних
агентств, 81.21 Загальне прибирання будинкiв, 82.99 Надання iнших
допомiжних комерцiйних послуг, н. в. i. у., 96.01 Прання та хiмiчне чищення
текстильних i хутряних виробiв, 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля,
55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування,
69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування.
100 % участi у товариствi, статуний капiтал 2005 тис. грн.

17. Штрафні санкції щодо емітента
N
з/п

Номер та дата рішення,
яким накладено
штрафну санкцію

Орган, який наклав штрафну санкцію

Вид стягнення

Інформація про виконання

1

2

3

4

5

1

10/1578/17-4/17-П
29.01.2019

Нацкомфінпослуг

штраф

Сплачено

Опис

18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiн в органiзацiйнiй стуктурi Товариства в звiтному перiодi не вiдбувалось.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 15 осіб.
Середня численність позаштатних працівників - 0 осіб.
Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб.
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня,
тижня) - 0 осіб.
Фонд оплати праці за 2019 рік склав 1 383 тис. грн.
У 2019 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного періоду на
21,6 тис. грн.
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її
працівників операційним потребам емітента: навчання та тренiнги з персоналом
проводяться менеджментом пiдприємства. Набiр нових кадрiв на пiдприємствi
здiйснюється самостiйно.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емітент належить до об'єднання Асоціація "Страховий бізнес" (місцезнаходження:
04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2,корпус 1, к.405) та "Ядерний страховий
пул" (місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11-А, офіс 204).
Асоціація "Страховий бізнес" неприбуткова (некомерційна) організація, створена для
захисту інтересів учасників Асоціації. Термін участі емітента з 13.07.2015.
Позиціїї емітента в структурі - один із учасників. "Ядерний страховий пул"
займається координацією діяльності членів, пов'язана із проведенням обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності оператора ядерної установки за
шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту і забезпечення
фінансової надійності із зазначеного виду страхування. Термін участі емітента з
20.11.2003. Позиціїї емітента в структурі - посадові особи Товариства входять до
складу фінансового комітету та ради пулу.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом
звiтного перiоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Метод нарахування амортизації: прямолінійний на щомісячній основі у відповідності
до строків корисного використання. Метод оцінки вартості запасів: запаси товарноматеріальних цінностей Емітентом 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. Метод облiку та
оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй: оцінка проводиться за справедливою вартістю
через прибуток або збиток, приймаються до обліку за вартістю придбання.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Основні види продукції(послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або
більше відсотків доходу за звітний рік: страхові послуги. Обсяги виробництва виробнича діяльність не здійснюється. Середньореалізаційні ціни - суттєво залежать
від ризиків та об'єму страхових випадків за цими ризиками, для кожно клієнта
індивідуально специфікується ціноутворення. Перспективність виробництва окремих
товарів, виконання робіт та надання послуг - не проводився аналіз та
прогнозування. Сума виручки - 9 206 тис. грн. Експорту немає. Частка експорту
складає 0 %. Залежність від сезонних змін: попит на послуги, що надаються
емiтентом, не носять сезонний характер. Основні клієнти: юридичні та фізичні особи
(резиденти). Основні ризики діяльності емітента, заходи щодо зменшення ризиків,
заходи захисту своєї діяльності: встановлюються та проводяться згідно системи
управління ризиками. Канали збуту та методи продажу: Ринком збуту є Україна.
Положення емітента на ринку: стабільне. В галузі присутня висока конкуренція.
Емітент здійснює свою діяльність виключно на території України.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Придбано основних активiв за останнi 5 рокiв на суму 33 744 тис. грн. Продано
основних активiв за останнi 5 рокiв на суму 402,8 тис. грн. Планiв щодо значних
iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю, Товариство не має.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: Чернігівська обл.
Козелець. р-он, с.Євминка; - Макарівський р-он Київська обл. с. Мар'янівка; Частина нежитлової будівлі в м. Черкаси, вул. Чехова, 41; - м. Бахмач, вул.
Мечнікова, 3. Оренду основних засобів не здійснює. Протягом звітнього року

відбувся значний правочин щодо основних засобів емітента - земельні ділянки почали
використовуватись як інвестиційна нерухомість. Виробничі потужності (обладнання,
устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням,
утримуються за власний рахунок. Ступінь використання обладнання 100%. Спосіб
утримання активів: утримання активiв відбувається за рахунок власних коштів
Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства: відсутні. На діяльність підприємства не поширюється екологічне
законодавство. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення
основних засобів, Товариство немає.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, належить: - спад
кон`юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть
фiнансового та валютного ринкiв; високi вiдсотки вiдсотковi ставки для отримання
кредитних ресурсiв, висока конкуренція в галузі, частi змiни та неврегульованiсть
базового законодавства України; пiдвищення цiн на енергоносiї; вiдсутнiсть
достатнiх коштiв у споживачiв. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних
обмежень - висока.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Товариство у своїй дiяльностi робить акцент на використаннi власних обiгових
коштiв. Робочого капiталу достатньо. Оцiнка покращення шляхiв лiквiдностi
фахiвцями емiтента не проводилась.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних
договорів (контрактів).

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік передбачає розширення каналів
збуту. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню
ринків збуту, запровадження нових страхових продуктів, збільшення кількості
страхових агентів. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента
в майбутньому, є: 1. Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2. Високий темп
інфляції. 3. Економічна криза. 4. Коливання споживчих настроїв. 5. Реформи уряду,
направлені на розвиток підприємницької діяльності.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Товариство надає страхові послуги, тому політика емітента щодо досліджень та
розробок відсутня.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є
достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента.
Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання
емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

IV. Інформація про органи управління
Орган управління

Структура

Загальні збори акціонерів

Акціонери, які є власниками голосуючих акцій, мають
право голосу та зареєструвалися для участі у Загальних
Зборах акціонерів

Наглядова рада

1. Голова Наглядової ради
2. Член Наглядової ради
3. Член Наглядової ради

Виконавчий орган

1. Голова праління
2. Заступник Голови Правління  Член Правління

Ревiзор

Ревiзор

Персональний склад
Загальні Збори акціонерів, що відбулися 12.04.2019 року, 13.12.2019 року.
Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у зальних зборах акціонерів
зареструвалися наступні акціонери: 1. Сівков Віталій Семенович, 2. Сівков Сергій
Віталійович, 3. Сівкова Ірина Андріївна, 4. Король Олена Віталіївна; Що мають
голосуючі акції та голосували на загальних зборах.
1. Сiвков Сергiй Вiталiйович
2. Сiвкова Iрина Андрiївна
3. Фетiсов Олег Миколайович
1. Фетiсова Людмила Василiвна
2. Сухарнiков Сергiй Олександрович
Король Олена Вiталiївна

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

Голова Правління
1) Посада
Фетiсова Людмила Василiвна
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
1975
3) Рік народження
Вища
4) Освіта
21
5) Стаж роботи (років)
ПРАТ СК "АРМА"
6) найменування підприємства,
21265671
ідентифікаційний код юридичної особи
Заступник Голови Правління - Член Правління
та посада, яку займав
03.10.2016 5 років
7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 21 рік.
Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник Голови Правлiння - Член Правління,
тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння, Голова Правління. Посади на будь-яких iнших
пiдприємствах не обiймає. Розмір виплаченої винагороди за 2019 рік 187 тис. грн., в натуральній формі
винагорода не виплачувалась.
Заступник Голови Правління - Член Правління
1) Посада
Сухарнiков Сергiй Олександрович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
1976
3) Рік народження
Вища
4) Освіта
21
5) Стаж роботи (років)
ПРАТ СК "АРМА"
6) найменування підприємства,
21265671
ідентифікаційний код юридичної особи
директор департаменту
та посада, яку займав
30.05.2019 5 років
7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 21 рік.
Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Заступник Голови Правління  Член Правління.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розмір виплаченої винагороди за 2019 рік 145 тис.
грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалась.
Головний бухгалтер
1) Посада
Ткаченко Людмила Володимирiвна
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
1959
3) Рік народження
Вища
4) Освіта
45
5) Стаж роботи (років)
ТДВ "СК "ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ"
6) найменування підприємства,
35482587
ідентифікаційний код юридичної особи
головний бухгалтер
та посада, яку займав
27.10.2015 безстроково
7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 45
років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер. Посади на будь-яких
iнших пiдприємствах не обiймає. Розмір виплаченої винагороди за 2019 рік 134 тис. грн. В натуральнiй
формi винагорода не виплачувалась.
Голова Наглядової ради (акціонер)
1) Посада
Сiвков Сергiй Вiталiйович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
1983
3) Рік народження
Вища
4) Освіта
21
5) Стаж роботи (років)
ТОВ "РОСАТОМ СЄ"
6) найменування підприємства,
39255244
ідентифікаційний код юридичної особи
радник з маркетингу
та посада, яку займав
10.04.2017 3 роки
7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 21 рік.
Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник фінансового директора, Голова Наглядової
ради, радник з маркетингу. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. В звiтному роцi посадова

особа винагороду не отримувала за виконання своїх обов`язкiв. В натуральній формі винагорода не
виплачувалась. Посадова особа є акціонером.
Член Наглядової ради (акціонер)
1) Посада
Сiвкова Iрина Андрiївна
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
1951
3) Рік народження
Вища
4) Освіта
39
5) Стаж роботи (років)
д/н
6) найменування підприємства,
д/н
ідентифікаційний код юридичної особи
пенсіонер
та посада, яку займав
10.04.2017 3 роки
7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи на
момент виходу на пенсію 39 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Член Наглядової
ради. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. В звiтному роцi посадова особа винагороду не
отримувала за виконання своїх обов`язкiв, в натуральній формі винагорода не виплачувалась. Посадова
особа є акціонером.
Член Наглядової ради (представник акціонера)
1) Посада
Фетiсов Олег Миколайович
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
1968
3) Рік народження
Середньо-спеціальна
4) Освіта
32
5) Стаж роботи (років)
ТОВ "Рекламно-виробнича компанiя "Майстер Студiо"
6) найменування підприємства,
д/н
ідентифікаційний код юридичної особи
Директор
та посада, яку займав
10.04.2017 3 роки
7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 32 роки.
Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: директор, Член Наглядової ради. Посади на будьяких iнших пiдприємствах не обiймає. Розмір виплаченої винагороди за 2019 рік 50 тис. грн., в натуральній
формі винагорода не виплачувалась. Посадова особа є представником акціонера.
Ревiзор
1) Посада
Король Олена Вiталiївна
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи
1973
3) Рік народження
Вища
4) Освіта
29
5) Стаж роботи (років)
ПАТ "ОТАВА"
6) найменування підприємства,
31183822
ідентифікаційний код юридичної особи
Фінансовий директор
та посада, яку займав
25.04.2016 5 років
7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)
8) Опис Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 29
років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Фінансовий директор, керівник відділу
управління активами, Ревізор, директор. Обіймає посаду Директора ТОВ "КОМСІ" (ЄДРПОУ 35679630), м.
Київ, вул. Костельна, 10, оф. 4. В звiтному роцi посадова особа винагороду не отримувала за виконання своїх
обов`язкiв. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Кількість за видами акцій

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

Голова Правління

Фетiсова Людмила Василiвна

0

0

0

0

Заступник Голови Правління Член Правління

Сухарнiков Сергiй Олександрович

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Ткаченко Людмила Володимирiвна

0

0

0

0

Голова Наглядової ради
(акціонер)

Сiвков Сергiй Вiталiйович

7650000

8.5

7650000

0

Член Наглядової ради (акціонер)

Сiвкова Iрина Андрiївна

7650000

8.5

7650000

0

Член Наглядової ради
(представник акціонера)

Фетiсов Олег Миколайович

0

0

0

0

Ревiзор

Король Олена Вiталiївна

7650000

8.5

7650000

0

прості іменні

Привілейовані
іменні

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.
Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни,
полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств.
В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi.
Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi та узгодженостi чинного законодавства
та пiдзаконних нормативних документiв. Вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних
управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку
пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик,
покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо.

2. Інформація про розвиток емітента.
Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали негативну тенденцію в порівнянні з минулим
роком. Основні зусилля були сконцетровані на збереження існуючої діяльності в рамках оптимізації виробництва,
ресурсозбереження, зниження витрат з перспективою отримання більшого економічного ефекту від діяльності
Товариства в майбутньому.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів,
зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
У звiтному роцi не було укладання деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтента,
що могло би вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду
прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
В зв'язку з непередбачуванiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо
управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на
фiнансовий стан Товариства. Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного
ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням
характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї
в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику,
ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.
Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові
кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:
"
ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик
складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
"
ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності
(дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за
більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
"
кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань
контрагентами (дебіторами).
Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови
можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало
валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового
інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами,
характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство має
процентні фінансові зобов'язання, тому піддається ризику коливання процентних ставок.
Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів,
для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у
достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності.
Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими
активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно
контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності
контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними
сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно
перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.
Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:
- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"АРМА" (далі - Кодекс) у новій редакції затверджений Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 41
від 12.04.19 р.). Текст Кодексу розміщений на веб-сторінці Товариства www.arma-ic.com у розділі "Звітність"
http://www.arma-ic.com/data/loads/kodeks2019.pdf.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно
вирішив застосовувати
Відповідно до Кодексу Товариство у своїй діяльності дотримується таких принципів корпоративного управління:
мета Товариства: полягає у максимізації добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій
Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів;
права акціонерів: Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх
акціонерів незалежно від того, чи є акціонер резидентом України, від кількості акцій, якими він володіє, та інших
факторів;
Наглядова рада і Правління: ефективне управління потребує наявності у корпоративній структурі Товариства
дієвої, незалежної Наглядової ради та кваліфікованого виконавчого органу (Правління), раціонального і чіткого
розподілу повноважень між ними, а також належної системи підзвітності та контролю;
розкриття інформації та прозорість: інформація, що розкривається Товариством, є суттєвою та повною;
контроль за фінансово-господарською діяльністю: здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього
аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю Товариства;
заінтересовані особи: Товариство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб (тобто осіб, які
мають легітимний інтерес у діяльності Товариства і до яких передусім належать працівники, кредитори, споживачі,
територіальна громада, на території якої розташоване Товариство, а також відповідні державні органи та органи
місцевого самоврядування) та активно співпрацює з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення
фінансової стабільності Товариства.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Принципи корпоративного управління мають рекомендаційний характер та розраховані на добровільне
застосування. Головним стимулом щодо їх дотримання Товариствами є економічна доцільність та об'єктивно
існуючі вимоги ринку щодо залучення інвестицій.
Запровадження на практиці принципів корпоративного управління здійснюється Товариством через: повсякденне
добровільне застосування принципів та рекомендацій щодо ефективного корпоративного управління; включення
до внутрішніх документів Товариства положень принципів корпоративного управління; розкриття на рівні річного
звіту інформації щодо дотримання положень та принципів корпоративного управління або аргументування причин
відхилення від викладених у Кодексі рекомендацій.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї
частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного
управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі
якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому
пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Протягом звітного 2019 року у діяльності Товариства відхилень від принципів корпоративного управління,
закріплених Кодексом, не відбувалось.

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

Річні
X

Позачергові

12.04.2019
Дата проведення
100
Кворум зборів
Опис "12" квiтня 2019 року проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв, на яких прийнятi наступнi рiшення
(Протокол № 41 вiд 12.04.2019р.):
- затверджено Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк,
роботу Правлiння Товариства визнано задовiльною;
- затверджено звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, роботу Наглядової ради Товариства визнано
задовiльною;
- затверджено звiт Ревiзора Товариства за 2018 рiк. роботу Ревiзора Товариства визнано задовiльною;
- затверджено рiчний звiт Товариства за 2018 рiк;
- затверджено наступний порядок розподiлу прибутку Товариства за 2018 рiк, який становить 637 684,74
гривень: 31 885,00 гривень направлепно на формування резервного капiталу Товариства, 605 799,74
гривень направлено на покриття збиткiв попереднiх перiодiв;
- попередньо надано згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi
його поточної дiяльностi протягом не бiльше, як одного року з дати прийняття такого рiшення (з
12.04.2019 року по 12.04.2020 року), а саме: договорiв купiвлi-продажу робiт, послуг або майна
(включаючи цiннi папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова
вартiсть предмету таких правочинiв буде становити 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна
перевищувати 100 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
Уповноважено Голову Правлiння Товариства на пiдписання вiдповiдних правочинiв.
- затверджено Статут Товариства у новiй редакцiї у зв'язку iз приведенням у вiдповiднiсть до норм Закону
України № 2210-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення
бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" вiд 16 листопада 2017 року, який набрав
чинностi 06.01.2018 року;
- затвердженi у новiй редакцiї наступнi внутрiшнi Положення Товариства: Положення про Загальнi збори
Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правлiння Товариства,
Положення про Ревiзора.
- Затверджено у новiй редакцiї КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРСИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА".

Вид загальних зборів

Річні

Позачергові
X

13.12.2019
Дата проведення
100
Кворум зборів
Опис "13" грудня 2019 року проведенi позачерговi загальнi збори акцiонерiв, на яких прийнятi наступнi рiшення
(Протокол № 42 вiд 13.12.2019р.):
- прийнтято рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства: 03115, м. Київ, вул. Хмельницька, буд. 10,
офiс № Б8-3. та внесено вiдповiднi змiни до Статуту Товариства, у зв'язку iз чим затверджено Статут у
новiй редакцiї;
- прийнтято рiшення про внесення змiни до Єдиного державного реєстру шляхом включення
найменування Товариства англiйською мовою, а саме:
Повне найменування Товариства - PRIVATE JOINT-STOCK INSURANCE СOMPANY
"ARMA".Скорочене найменування Товариства - PJS IC "ARMA".

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у
звітному році ?
Так
X

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
д/н

Ні
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих
X
акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у
звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
д/н
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Зміна юридичної адреси товариства

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X

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

Так
X

Ні
X
X

д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : фактів

скликання, але не проведення чергових загальних зборів не було.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
фактів скликання, але не проведення позачергових загальних зборів не було.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради
Сівков Сергій Віталійович

Незалежний член
наглядової ради
Так*
Ні*
X

Сівкова Ірина Андріївна

X

Фетісов Олег Миколайович

X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Голова Наглядової ради - головуючий на
засіданнях, підписант документів.
Відсутні. Приймає участь в засіданнях як Член
Наглядової ради.
Секретар Наглядової ради - ведення протоколів
засіданнь Наглядової ради, підписант
документів.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
Протягом звітного 2019 року Наглядовою радою було проведено 23 засідання.
Засідання проводились у формі спільної присутності членів Наглядової ради за місцезнаходженням Товариства.
Засідання у формі заочного голосування (опитування) не проводились.
Загальний опис прийнятих рішень, які оформлені відповідними протоколами: затвердження річного бюджету
Товариства на 2019 рік; розгляд та затвердження звітів начальника відділу внутрішнього аудиту; проведення
річних та позачергових загальних зборів акціонерів; обрання членом Правління Товариства строком на 5 років
Сухарнікова С.О.; припинення повноважень члена Правління Товариства Кочури Л.А.; обрання оцінювача майна
Товариства; про роботу з банківськими установами; оголошення конкурсу на обрання суб'єкта аудиторської
діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту за 2019 рік.
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність
наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:
Процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень - висловлення думки кожним членом за
допомогою голосування. Діяльність Наглядової ради позитивно впливає на рівень організації діяльності
Товариства, отже позитивно впливає на фінансово-господарську діяльність вцілому.
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Так
Ні
З питань аудиту
X
З питань призначень
X
З винагород
X
Інші (запишіть)
Комітети не створювались.

Персональний склад комітетів

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:
Комітети не створювались.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Комітети не створювались.
Оцінка роботи
наглядової ради

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Робота Наглядової ради як колегіального органу оцінюється як позитивно впливаюча на рівень
організації діяльності Товариства.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть) д/н
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X

документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) Склад Наглядової ради обрано 10.04.2017 року строком на 3 роки без змін у складі.

X
X

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
Винагороду отримує лише один Член Наглядової ради.

Так
X

Ні
X
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Персональний клад виконавчого органу

Голова Правління Фетісова Людмила Василівна
Заступник Голови Правління - Член Правління
Сухарніков Сергій Олександрович

Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис прийнятих на
них рішень;
інформація про результати
роботи виконавчого органу;
визначення, як діяльність
виконавчого органу
зумовила зміни у фінансовогосподарській діяльності
товариства.
Оцінка роботи виконавчого
органу

Функціональні обов'язки
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ПРАВЛІННЯ
є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює
управління поточною діяльністю Товариства. Правління діє на
підставі Положення про Правління, вирішує всі поточні питання
діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції
Загальних зборів і Наглядової ради.
До компетенції Правління, зокрема, належить: здійснення
управління поточною діяльністю Товариства; вирішення
фінансово - господарських питань діяльності Товариства та
розпорядження майном Товариства у межах своїх повноважень,
визначених Статутом та чинним законодавством. Затвердження у
межах бюджету Товариства планів доходів та кошторисів витрат
для структурних підрозділів Товариства;затвердження правил
внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх
нормативних документів Товариства, які регулюють поточну
діяльність Товариства;підготовка до затвердження Наглядовою
радою проектів документів, які визначають основні положення та
принципи статутної діяльності Товариства (у тому числі щодо
організаційної структури, формування та використання капіталів
та фондів, коштів та іншого майна Товариства та з інших питань
діяльності Товариства); подання Наглядовій раді до
затвердження Загальними зборами річного звіту про діяльність
Товариства та проектів планів розвитку Товариства;здійснення
благодійних заходів в межах компетенції, визначеної
Статутом;скликання та підготовка, за дорученням Наглядової
ради, Загальних зборів акціонерів;затвердження правил
страхування та інших нормативних документів з питань
страхування;розгляд щоквартальних фінансових результатів
діяльності Товариства (бухгалтерських звітів);виконання інших
функцій, необхідних для забезпечення поточної роботи
Товариства.

Протягом звітного 2019 року було проведено 4 засідання Правління, на яких
приймались рішення щодо поточної діяльності Товариства, а саме: щодо
отримання банківської гарантії для об'єднання "Ядерний страховий пул",
внесення змін до чинних договорів з банківськими установами, розгляд звітів
про оцінку ризиків відповідно до Положення про стратегію управління
ризиками.
Результати роботи виконавчого органу є позитивними для розвитку
підприємства вцілому. Діяльність виконавчого органа вцілому позитивно
вплинула на розвиток Товариства.
Робота виконавчого органу оцінюється як позитивно впливаюча на рівень
послуг, які здійснюються клієнтам. Склад Правління оцінюється як
компетентний та ефективний. Компетентність - висока. Ефективність - висока.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів. Наглядова рада Товариства в межах
компетенції, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Кодексом та
Положенням про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"АРМА", нова редакція якого затверджена рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 41 від
12.04.2019 року), контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.
Виконавчим органом Товариства є Правління. Склад Правління обирається Наглядовою радою у кількості 3
(трьох) осіб строком на 5 (п'ять) років. Правління очолює Голова Правління. Інформація про органи управління
розміщена на веб-сторінці Товариства http://www.arma-ic.com/manager
Засади діяльності, порядок утворення, компетенцію, порядок прийняття рішень, припинення повноважень та інші
питання організації діяльності Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА", нова редакція якого
затверджена загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"АРМА" (Протокол №42 від 13.12.2019 р.), Положенням про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА", яке затверджене у новій редакції рішенням загальних зборів
акціонерів Товариства (Протокол № 41 від 12.04.2019 року) та Кодексом.
Протягом 2019 року у складі Правління Товариства відбулися зміни, а саме: 18.11.2019 р. достроково припинено
повноваження Заступника Голови Правління-Члена Правління Кочури Л.А. Згідно із Протоколом Наглядової ради
№ 11 від 18.11.2019 р. нової кандидатури до складу Правління Наглядова рада не обрала. Відповідно до п. 13.13.
Статуту Наглядова рада визначила особою, якій передаються справи Члена Правління, який склав свої
повноваження, Голову Правління Фетісову Л.В.
Протягом звітного 2019 року факти порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу (Правління)
Товариства внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди Товариству або споживачам фінансових послуг,
відсутні. Протягом звітного 2019 року органами державної влади не застосовувались заходи впливу до членів
Наглядової Ради та Правління Товариства. Рішенням (постановою) Нацкомфінпослуг № 10/1578/17-4/17-П від
29.01.19 р. до Товариства застосовано санкцію (штраф) у сумі 13,6 тис. грн. за порушення у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Штраф сплачено у повному обсязі до Державного
бюджету України.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні
Не належить до
Наглядова
Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності
Так
Ні
Ні
Ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Ні
Так
Ні
Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або
Так
Ні
Ні
Ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та
Ні
Так
Ні
Ні
членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та
Так
Ні
Ні
Ні
членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та
Так
Ні
Ні
Ні
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
Ні
Так
Ні
Ні
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
Так
Ні
Ні
Ні
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів виконавчого
Ні
Так
Ні
Ні
органу
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
Так
Ні
Ні
Ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Ні
Так
Ні
Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
Ні
Так
Ні
Ні
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні ) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/н

Так
X
X
X

Ні

X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних
Національної
комісії з цінних
Інформація
Документи
Інформація
паперів та
Копії
розміщуєтьс
надаються для
розповсюд
фондового ринку
документів
я на
Інформація про діяльність
ознайомлення
жується на
про ринок цінних
надаються
власному
акціонерного товариства
безпосередньо
загальних
паперів або через
на запит
веб-сайті
в акціонерному
зборах
особу, яка
акціонера акціонерного
товаристві
провадить
товариства
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
Так
Ні
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 5 відсотків та
Так
Ні
Ні
Ні
Так
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
Ні
Так
Так
Так
управління товариства
Протоколи загальних зборів
Так
Ні
Так
Так
Ні
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
Так
Ні
Так
Ні
Ні
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Інше (зазначити) д/н
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?
Так
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10
відсотками голосуючих акцій
Інше (запишіть) д/н

Ні
X

Ні
X
X
X
X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцій емітента
Ідентифікаційний код згідно з
Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
Повне найменування юридичної особи формувань (для юридичної особи
Розмір частки
власника (власників) або прізвище, ім'я, по
- резидента), код/номер з
акціонера (власника)
№ з/п
батькові (за наявності) фізичної особи - власника торговельного, банківського чи
(у відсотках до
(власників) значного пакета акцій
судового реєстру, реєстраційного статутного капіталу)
посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи (для
юридичної особи - нерезидента)
1
2
3
4
1
Сівков Віталій Семенович
д/н
74.368538
2
Сівкова Ірина Андріївна
д/н
8.5
3
Король Олена Віталіївна
д/н
8.5
4
Сівков Сергій Віталійович
д/н
8.5

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

Кількість акцій з
обмеженнями

1

2

90000000

118315

Опис

Підстава виникнення обмеження
3
п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону
України "Про депозитарну систему України" та
Лист Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014
року (акції власників, які не уклали з обраною
емітентом депозитарною установою договору про
обслуговування рахунка в цінних паперах від
власного імені та не здійснили переказ належних
їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних
паперах, відкритий в іншій депозитарній установі,
не враховуються при визначенні кворуму та при
голосуванні в органах емітента).

Дата
виникнення
обмеження
4

12.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів. Наглядова рада Товариства в межах
компетенції, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Кодексом та
Положенням про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"АРМА", нова редакція якого затверджена рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 41 від
12.04.2019 року), контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.
Оплата винагород посадовим особам встановлюється трудовим контрактом. На Членів Правління цілком
поширюються пільги і гарантії, встановлені для працівників Товариства законодавством та внутрішніми
документами Товариства. Компенсацій у разі звільнення не передбачено.
Виконавчим органом Товариства є Правління Правління у складі Голови та 2 (двох) членів Правління обирається
Наглядовою радою Товариства. Право висувати кандидатів для обрання до складу Правління мають акціонери
Товариства. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Правління Товариства, має право у будь-який час
зняти свою кандидатуру, письмово про це повідомивши. Рішення про обрання Голови та членів Правління
приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Голосування проводиться окремо щодо
кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування. Обрані Голова та члени Правління на
підставі контрактів приступають до виконання покладених на них обов'язків. Обов'язки між членами Правління
розподіляє Голова Правління. Термін повноважень Голови та членів Правління - 5 (п'ять) років. Після обрання
(призначення) з усіма особами, що входять до складу Правління укладається контракт, який передбачає права,
обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки
розірвання контракту тощо. Контракт з членом Правління від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради
чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Повноваження Голови, членів Правління можуть бути припинені
достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства. Повноваження
члена Правління припиняються з дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Голова та члени Правління
можуть бути у будь-який час усунені від виконання своїх обов'язків за рішенням Наглядової ради. У разі, якщо
після закінчення строку, на який обрані Голова та члени Правління, Наглядовою радою з будь-яких причин не
прийнято рішення про обрання або переобрання складу Правління, повноваження Голови та членів Правління
продовжуються до дати прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Голови та членів
Правління. Голова, члени Правління можуть переобиратися (призначатися) на посаду необмежену кількість
термінів (строків).

9) повноваження посадових осіб емітента
ПРАВЛІННЯ
до компетенції Правління, зокрема, належить: здійснення управління поточною діяльністю Товариства; вирішення
фінансово - господарських питань діяльності Товариства та розпорядження майном Товариства у межах своїх
повноважень, визначених Статутом та чинним законодавством. Затвердження у межах бюджету Товариства планів
доходів та кошторисів витрат для структурних підрозділах Товариства;затвердження правил внутрішнього
трудового розпорядку та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, які регулюють поточну
діяльність Товариства; підготовка до затвердження Наглядовою радою Товариства проектів документів, які
визначають основні положення та принципи статутної діяльності Товариства (у тому числі щодо організаційної
структури, формування та використання капіталів та фондів, коштів та іншого майна Товариства та з інших питань
діяльності Товариства ); подання Наглядовій раді Товариства до затвердження загальними зборами акціонерів
річного звіту про діяльність Товариства і його дочірніх підприємств та проектів планів перспективного розвитку
Товариства; здійснення благодійних заходів в межах компетенції, визначеної Статутом; скликання та підготовка,
за дорученням Наглядової ради, загальних зборів акціонерів; затвердження правил страхування та інших
нормативних документів з питань страхування; розгляд щоквартальних фінансових результатів діяльності
Товариства (бухгалтерських звітів); виконання інших функцій, необхідних для забезпечення поточної роботи
Товариства. Обов'язки Члена правління: - Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане
надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом,
Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з
обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання; - діяти в інтересах Товариства
добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає
необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за
подібних обставин; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки
та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію,
яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої
інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності
чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства.
НАГЛЯДОВА РАДА
Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах своєї компетенції, визначеної
законодавством, Статутом та положенням про Наглядову раду контролює та регулює діяльність Правління. До
виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими
регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів,
прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання
акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових
загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 4) прийняття
рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством
інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій,
цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та
припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства; 9) затвердження умов контрактів, які
укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про
відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;11) обрання та припинення повноважень голови та
членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених
законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною
другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства; 15) визначення дати складення переліку акціонерів,
які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах
Товариства; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях,
про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або
перетворення Товариства;18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів; 19) визначення ймовірності
визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому
числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна
Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги,
затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;22) надсилання
пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка
придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства". Обов'язки
Глови наглядової ради: - організовує її роботу; - скликає засідання наглядової ради та головує на них; - відкриває
загальні збори; - здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду. Голова
наглядової ради від імені Товариства підписує контракти з головою та членами правління.
РЕВІЗОР
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізор, який обирається загальними
зборами Товариства. Ревізор діє відповідно до Положення про Ревізора, Статуту та чинного законодавства
України. Ревізор доповідає про результати проведених нею (ним) перевірок загальним зборам акціонерів
Товариства та Наглядовій раді. Ревізор має право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Наглядової

ради, Правління Товариства. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за
результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за
результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження
достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та факти порушення законодавства під
час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського
обліку та подання звітності. Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у
разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими
особами.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації,
зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації,
зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.
Щодо звіту про корпоративне управління
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація, відповідно до вимог статті
41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" з звіту про корпоративне управління. Звіт про
корпоративне управління не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на інформацію, наведену в пунктах звіту про
корпоративне управління, а саме:
"
Інформація про кодекс корпоративного управління
"
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління
"
Інформація про загальні збори акціонерів
"
Інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства,
та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї інформації.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з інформацією,
зазначеною вище, та розглянути, чи існує суттєва невідповідність між цією інформацією та фінансовою звітністю
або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве
викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно інформації, наведеною в Звіті про корпоративне управління та у
зазначених пунктах звіту про корпоративне управління, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку,
що існує суттєве викривлення. цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких
фактів, які б необхідно було включити до аудиторського звіту.
Ми не визначили окремі питання, на які б мали доцільно звернути увагу та які не впливають на висловлення нами
думки. Звіт про управління узгоджений з фінансовою звітністю на звітну дату.
"
Відповідно до вимог Статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006
р. № 3480 -IV:
Ми висловлюємо думку щодо підтвердження інформації, зазначеної у пунктах "Звіту про корпоративне
управління" а саме :
"
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками;
"
Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій;
"
Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах
Акціонерів Товариства;
"
Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
"
Повноваження посадових осіб Товариства.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринку фінансових послуг"
Інформація про наявність у страховика системи управління ризиками та її ключові характеристики.Опис основних
характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками:
1. Відповідно до вимог Розпорядження Нацкомфінпослуг 04.02.2014 № 295 "Про затвердження Вимог до
організації і функціонування системи управління ризиками у страховика" 10.06.2014 року Наглядовою радою
Товариства була затверджена Стратегія управління ризиками ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА" (далі - СУР). На засідання Правління Товариства 10.06.2014 р. було обрано
працівника, відповідального за оцінку ризиків, та затверджено Інструкцію працівника, відповідального за оцінку
ризиків Товариства. СУР періодично переглядається і оновлюється. Остання редакція СУР затверджена рішенням
Наглядової ради Товариства 25.05.2015 року, Протокол № 4. СУР щороку переглядається на предмет її зміни або
залишення поточної редакції без змін.
2. Метою управління ризиками є уникнення і мінімізації ризиків, які впливають на діяльність Товариства,
пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них Товариства.
3. Ключовими цілями Товариства в управлінні ризиками є своєчасна адаптація Товариства до змін у внутрішньому
і зовнішньому середовищі та забезпечення ефективного функціонування Товариства, його стійкості і перспектив
розвитку.11.4. Товариство вивчає такі ризики: андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик дефолту
контрагента, операційний ризик, ризик законодавчого простору.
5. Діяльність Товариства (не рідше ніж 1 разу на рік) аналізується щодо оцінки існуючих та виявлення нових
ризиків, з урахуванням основних принципів управління ризиками, визначеними СУР.
6. Працівник, відповідальний за оцінку ризиків, складає модуль ризиків, карту ризиків та визначає загальну суму
ризиків у гривневому еквіваленті відповідно матриці ризиків на основі даних опитування експертів. До експертів
можуть залучатися як працівники Товариства, так і інші особи.
7. Механізм виявлення та оцінки ризиків у Товаристві складається із двох частин:
- проведення стрес-тестування відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг № 484 від 13.02.2014 р.
(Розпорядження № 484);
- моніторинг ризиків.
Товариство щорічно проводить стрес-тестування відповідно до вимог чинного законодавства.
Моніторинг здійснює працівник, відповідальний за оцінку ризиків, шляхом збору інформації по динаміці ризиків і
здійсненню планів впровадження заходів щодо їх управління. За результатами моніторингу працівник,
відповідальний за оцінку ризиків, звітує перед Правлінням Товариства.
8. Відповідно до СУР оцінка ризиків у Товаристві у 2019 р. здійснювалася станом на 31.12.2019 р. Результати
оцінки та пропозиції були надані на розгляд Правління Товариства.
9. За результатами розгляду звіту станом на 31.12.2019 р. Правлінням Товариства 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 півріччя);
- для ризику недостатності страхових премій і резервів та для ризиків, що мають середній ранг, визначені
управлінські заходи, строки виконання та відповідальні особи.
Інформація про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані,
зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку:
Посаду головного фахівця з проведення внутрішнього аудиту введено у Товаристві рішенням Наглядової Ради від
28.11.2012 року (протокол № 06), та призначено на посаду головного фахівця з проведення внутрішнього аудиту
28.11.2012 р.
2. Рішенням Наглядової ради від 29.04.2014 р. (Протокол № 05) посада головного фахівця з проведення
внутрішнього аудиту Товариства ліквідована та утворено відділ внутрішнього аудиту, який очолює начальник
відділу.
3. Начальник відділу внутрішнього аудиту Товариства здійснює свою діяльність на підставі Положення про
внутрішній аудит ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА", яке
затверджено Протоколом Наглядової ради № 07 від 29.08.2014 р. та Посадової інструкції начальника відділу
внутрішнього аудиту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА", яка
затверджена протоколом Наглядової ради Товариства № 05 від 29.04.2014 р.
4. Протягом 2019 р. начальником відділу внутрішнього аудиту Товариства було проведено перевірки усіх
структурних підрозділів Товариства відповідно до Плану перевірок по внутрішньому аудиту, затвердженому
Рішенням Наглядової ради 11.01.19 р., Протокол № 1/ВА. За результатами перевірок складені відповідні висновки
про проведення внутрішнього аудиту, що були предметом розгляду Наглядової ради Товариства протягом звітного
періоду. Також за результатами всіх перевірок складено Звіт за 2019 рік, що був розглянутий на засіданні
Наглядової ради 20.09.19 р., Протокол № 10/ВА.
5. Примітки до фінансової звітності відповідно до положень МСФЗ є частиною фінансової звітності ПРАТ СК
"АРМА" за 2019 рік.
Інформація про використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових
послуг, щодо аудиторського висновку
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) відповідає вимогам Міжнародних стандартів контролю
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА; видання 2015 року), Законів
України "Про акціонерні товариства", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"
від 21.12.2017 року №2258-VIII.
Інформація про захист
страховиком прав споживачів фінансових послуг:
Наявність механізму розгляду скарг
Механізм розгляду скарг врегульований Наказом Голови Правління Товариства № 28 від 28.12.18 р. "Про розгляд
звернень, що надходять у ПРАТ СК "АРМА", який набрав чинності 01.01.2019 р. Вказаним наказом створено
комісію у складі трьох осіб, які уповноважені розглядати звернення споживачів фінансових послуг та інші запити,
що можуть надходити до Товариства.
Прізвище, ім'я та по батькові працівника страховика, уповноваженого розглядати скарги Голова Комісії з
розгляду скарг:
Заступник Голови Правління - Член Правління
Сухарніков Сергій Олександрович. У випадку відсутності Голови Комісії, відповідальною особою є Голова
Правління Фетісова Л.В.
Стан розгляду страховиком протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг,
що надійшли, та кількість задоволених скарг)
Характер скарг: скарги не надходили
Кількість скарг: відсутні
Кількість наданих відповідей на скарги: відсутні
Кількість задоволених скарг: відсутні
Наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг страховиком та результати їх розгляду
Протягом звітного 2019 року до Товариства не пред'являлися будь-які судові позови, в тому числі і з
приводу надання фінансових послуг.
Протягом звітного 2019 року факти порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу (Правління)
Товариства внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди Товариству або споживачам фінансових послуг,
відсутні.
Протягом звітного 2019 року органами державної влади не застосовувались заходи впливу до членів Наглядової
Ради та Правління Товариства.
Рішенням (постановою) Нацкомфінпослуг № 10/1578/17-4/17-П від 29.01.19 р. до Товариства застосовано санкцію
(штраф) у сумі 13,6 тис. грн. за порушення у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення. Штраф сплачено у повному обсязі до Державного бюджету України.
Розмір винагороди членів Наглядової ради за 2019 рік склав: 49 826,84 гривень.
Розмір винагороди членів виконавчого органу (Правління) за 2019 рік склав: 472 415,78 гривень.
Фактори ризику, що впливали на Товариство протягом 2019 звітного року, поділяються на зовнішні та внутрішні.
До перших належать: інфляція; девальвація; зміна податкового та страхового законодавства; кон'юнктура ринку;
природні аномальні явища; соціальні потрясіння і т.ін.
До внутрішніх факторів можна віднести стратегію Товариства і механізм її реалізації; масштаби страхової
діяльності та її диверсифікацію; ефективність інвестиційної діяльності та структуру інвестиційного портфеля.
Зовнішнє середовище страхового ринку складається з факторів, якими Товариство може управляти, та з тих, на які
воно впливати не може, але повинно враховувати їх у своїй діяльності.
До складових, на які Товариство може впливати, належать:
ринковий попит;
конкуренція;
ноу-хау страхових послуг;
інфраструктура страхового ринку (правове і нормативне забезпечення, інформаційна та аудиторська
мережа, наукове обслуговування, кадри, система організації професійної освіти, наукове обслуговування,
професійна етика і мова).
До складових, на які Товариство впливати не може, входять:
чисельність населення,
його вікова та статева структури;
сезонні міграції;
купівельна спроможність населення;
економічна та політична ситуація тощо.
Отже, страховий ринок - це відкрита система, здатна до розширення та звуження, залежна як від загальної
економічної ситуації в країні, так і від ділової активності та стратегії діяльності Товариства.
Вимогами Закону України "Про страхування", Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" та прийнятими згідно з ним нормативно-правовими актами Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, не передбачено надання Товариством
інформації іншої, ніж викладеної у даному Звіті.

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

Кількість за видами акцій

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

Сiвков Вiталiй Семенович

66931685

74.36853888889

66931685

0

Король Олена Вiталiївна

7650000

8.5

7650000

0

Сiвкова Iрина Андрiiнва

7650000

8.5

7650000

0

Сiвков Сергiй Вiталiйович

7650000

8.5

7650000

0

89881685

99.868538888889

89881685

0

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження

Усього

прості іменні

привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість
(грн)

1

2

3

Акція проста бездокументарна іменна

Примітки

90000000

1

Права та обов'язки

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

4

5

Права та обов'язки акціонерів
Публічної пропозиції та/або допуску до
Товариства визначаються Законом
торгів на фондовій біржі в частині
України "Про акціонерні
включення до біржового реєстру не
товариства" та Статутом
відбувалось.

Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:
на участь в управлінні Товариством; на отримання інформації про господарську діяльність Товариства; на отримання дивідендів; на
переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі
Товариства; на отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна.
Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів
Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів здійснюється через Товариство.
Акціонери Товариства можуть укласти договір між собою, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі
обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання, включаючи виключення з числа
акціонерів Товариства.
Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; брати участь у річних та
позачергових Загальних зборах; виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; письмово інформувати Товариство
про своє місце проживання, а у випадку його зміни - у строк протягом 10 (десяти) днів, з дня такої зміни, письмово повідомляти про ці
зміни Товариство; протягом 10 (десяти) днів, з дня отримання письмової вимоги Товариства, надавати Товариству письмову
інформацію щодо своїх паспортних даних, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інші відомості, що необхідні
для ідентифікації акціонера у системі депозитарного обліку цінних паперів та підтвердження прав на емісійні цінні папери; протягом
10 (десяти) днів, з дня отримання письмової вимоги Товариства, надавати завірені власним підписом копії паспорту громадянина
України та копії облікової картки платника податку, з метою ідентифікації акціонера Товариства в банківських установах та інших
органах; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в
порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію
про діяльність Товариства.
Акціонери, які є кінцевими вигодоодержувачами Товариства, власниками істотної участі у Товаристві або контролером Товариства, у
десятиденний строк, з дня отримання письмової вимоги Товариства, зобов'язані надавати Товариству письмову інформацію, яка
необхідна Товариству для подання відповідних відомостей державному реєстратору та/або Уповноваженому органу, визначеному
законом.
Акціонери погоджуються на обробку своїх персональних даних, включаючи їх поширення та надання третім особам, для ідентифікації
акціонера у системі депозитарного обліку цінних паперів і підтвердження прав на емісійні цінні папери, банківських установах,
державного реєстратора та в інших органах, необхідність передачі яким персональних даних акціонерів прямо передбачена чинним
законодавством.

Акціонери зобов'язані укласти з обраною Товариством депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних
паперах від власного імені або здійснити переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в
іншій депозитарній установі. У випадку ігнорування акціонером вказаного обов'язку протягом 3 (трьох) місяців, з дня письмового
повідомлення Товариства про необхідність його виконання, акціонер Товариства, за рішенням Загальних зборів, може бути
виключений з числа акціонерів Товариства.

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

30.01.2018

11/1/2018

НКЦПФР

UA4000170500

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

1.00

90000000

90000000.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Акції Товариства не торгуються на зовнішних ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на
акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних
акціонерних товариств. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді додаткової емiсiї
не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
емітента
Кількість за видами акцій

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

1

2

3

4

5

Сiвков Сергiй Вiталiйович

7650000

8.5

7650000

0

Сiвкова Iрина Андрiївна

7650000

8.5

7650000

0

Король Олена Вiталiївна

7650000

8.5

7650000

0

Усього

22950000

25.5

22950000

0

прості іменні

Привілейовані
іменні

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

Найменування основних
засобів
1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
150.000
190.000

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

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
150.000
190.000

- будівлі та споруди

14.000

9.000

0.000

0.000

14.000

9.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

127.000

98.000

0.000

0.000

127.000

98.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

9.000

83.000

0.000

0.000

9.000

83.000

2. Невиробничого призначення

38631.000

38524.000

0.000

0.000

38631.000

38524.000

- будівлі та споруди

2712.000

2661.000

0.000

0.000

2712.000

2661.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

35919.000

0.000

0.000

0.000

35919.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

35863.000

0.000

0.000

0.000

35863.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

38781.000

38714.000

0.000

0.000

38781.000

38714.000

- транспортні засоби

- земельні ділянки

Усього

Пояснення : Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будівлі та споруди - 25
років, машини та обладнання - 5 років, транспортні засоби - 8 років, інші - до 10
років, земельні ділянки - безстроково. Умови користування основними засобами за
всiма групами задовiльнi. Основнi засоби за усіма групами використовуються за
призначенням. Ступінь використання основних засобів - 100%. Первісна вартість
основних засобів на початок звітного періоду 40086 тис.грн., на кінець звітного
періоду - 40008 тис.грн.(у тому числі інвестиційної нерухомості - 35863 тис.
грн.). Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 3,256%, на
кінець звітного періоду 3,23%. Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду
1305 тис.грн., на кінець звітного періоду - 1294 тис. грн (у тому числі
інвестиційної нерухомості - 0 тис. грн.). Всі основні засоби є власністю
товариства. Обмежень на використання майна протягом звiтного року не було.
Протягом звітнього року відбувся значний правочин щодо основних засобів емітента земельні ділянки почали використовуватись як інвестиційна нерухомість.

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

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

110940

118257

Статутний капітал (тис.грн.)

90000

90000

90000
95871
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України
Опис
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів)
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань
перед іншими особами
Розрахункова вартість чистих активів(110940.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(90000.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року.

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

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
Х
Х

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі :
Х
0.00
Зобов'язання за цінними паперами
Х
0.00
у тому числі за облігаціями (за кожним
Х
0.00
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
Х
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
Х
випуском):
За векселями (всього)
Х
0.00
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Х
103.00
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Інші зобов'язання та забезпечення
Х
11934.00
Х
Усього зобов'язань та забезпечень
Х
12037.00
Х
Опис Iншi зобов`язання у сумi 11934 тис. грн. складають: страховi резерви, поточна кредиторська
заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги, поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю, поточнi забезпечення, iншi
поточнi та довгостроковi зобов'язання.

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

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

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

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

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Публiчне акцiонерне товариство
30370711
04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-г
д/н
д/н

(044) 363 04 00
(044) 363 04 01
Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію.
Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки
депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійнсює Публічне
акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є
ліцензійною.

Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262
03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
DR/00002/ARM
НКЦПФР

18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Подання звітності до НКЦПФР

Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262
03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
DR/00001/APA
НКЦПФР

18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку

Опис

Оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
20971605
65082 УКРАЇНА д/н місто Одеса ПРОВУЛОК МАЯКОВСЬКОГО, будинок
1, офіс 535
0135
Аудиторська палата України

26.01.2001
380974938110
380487269759
Аудиторські послуги
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
"УКРГАЗБАНК"
Публiчне акцiонерне товариство
23697280
03087 УКРАЇНА д/н м. Київ ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 1
АЕ №236236
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

28.08.2013
(044) 2392844
(044) 2392844
Депозитарна діяльність депозитарної установи
Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а
саме: депозитарна діяльність депозитарної установи

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "АРМА"
Територія М. КИЇВ
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
Середня кількість працівників 15
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 03115 м. Київ м. Київ вул. Хмельницька, буд. 10, офiс Б8-3,
т.+38(044)230 70 20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

2020

Коди
01
01
21265671
8038600000
111

за КВЕД

65.12

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

389

645

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1020

476
87
-38781
40086
1305
----

987
342
-2851
4145
1294
35863
35863
--

1030

3068

3074

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

108
---42346

6
---42439

1100

66

64

1101
1110

66
--

64
--

1125

266

430

1130

2

9

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій

1135
1136

---

---

1140

25

62

1155
1160
1165
1167
1170
1180
1182
1183

15212
58058
7493
7493
-943
7
936

13794
58058
7003
7003
-1118
149
969

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс

1190
1195

-82065

-80538

1200

--

--

1300

124411

122977

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

90000

90000

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

-5546
23736
-6896
--5871
118257

-1191
23768
-4019
--110940

1500

--

--

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Страхові резерви
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1525
1530
1532
1533
1595

----4522
587
3935
4522

-129
--9937
6507
3430
10066

1600

--

--

1610

--

129

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

1615
1620
1621
1625
1630

128
93
81
-8

34
103
91
---

1650

1380

1610

1660
1665
1690
1695

-6
17
1632

9
6
80
1971

1700

--

--

Баланс

1900

124411

122977

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

Голова Правління

________________

Фетісова Л. В.

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Ткаченко Л. В.

Дата (рік, місяць, число)

2020

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА"

Коди
01
01
21265671

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2019 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

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

2

За аналогічний
За звітний період період попереднього
року
3
4

2000

--

--

2010
2011
2012
2013

9206
14263
(5594)
-504

13579
22313
(11274)
-2777

2014

33

-237

2050

(14)

(19)

2070

3010

3593

2090

6182

9967

2095
2110
2111
2112
2120
2130
2150
2180

(--)
100
-49
149
344
(3717)
(2134)
(2549)

(--)
-1127
-1012
-115
1164
(4469)
(3280)
(5733)

2190

--

--

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(1774)
6
1002
-(218)
(--)
(114)

(3478)
1063
1075
46275
(--)
(--)
(43736)

2290

--

1199

2295
2300

(1098)
-348

(--)
-561

2305

--

--

2350

--

638

2355

(1446)

(--)

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

Код
рядка
2
2400
2405
2410
2415

За аналогічний
За звітний період період попереднього
року
3
4
--------

--

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

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

--1446

-638

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Код
рядка

Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

За аналогічний
За звітний період період попереднього
року
3
4
201
277
1383
1288
282
260
642
161
5892
11496
8400
13482

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Код
рядка

Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Голова Правління

________________

2
2600
2605
2610

За аналогічний
За звітний період період попереднього
року
3
4
90000000
90000000
90000000
90000000
( 0.01606670)
0.00708890

2615

( 0.01606670)

0.00708890

2650

--

--

Фетісова Л. В.

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Ткаченко Л. В.

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "АРМА"

за ЄДРПОУ

2020

Коди
01
01
21265671

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2019 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від страхових премій
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Код за ДКУД
Код
рядка
2

1801004

За аналогічний
За звітний період період попереднього
року
3
4

3000

--

--

3005
3006
3010
3050
3095

--57
14054
343

--11
23313
1252

3100

(2488)

(36151)

3105
3110
3115
3116
3118

(1147)
(301)
(764)
(339)
(425)

(1030)
(279)
(1147)
(736)
(411)

3150

(10258)

(17183)

3190
3195

(953)
-1457

(1857)
-33071

3200

--

34600

3205

--

--

3215

967

1126

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(6661)

3260
3270
3290
3295

(--)
(--)
(--)
967

(--)
(--)
(--)
29065

3300

--

--

3305
3340

---

---

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

-(--)
(--)
--490
7493
-7003

-(--)
(--)
--4006
11499
-7493

Голова Правління

________________

Фетiсова Л. В.

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Ткаченко Л. В.

Дата (рік, місяць, число)

2020

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА"

Коди
01
01
21265671

Звіт про власний капітал
за 2019 рік
Форма № 4

Стаття

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

Голова Правління

Код за ДКУД

НерозЗареєстподілерований Капітал ДодатРезерний
Неопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
90000
-5546
23736
-6896
-5871

Всього

10
118257

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

90000

--

5546

23736

-6896

--

5871

118257

4100

--

--

--

--

-1446

--

--

-1446

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

32

-32

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--90000

----

-4355
-4355
1191

-32
23768

4355
2877
-4019

----

-5871
-5871
--

-5871
-7317
110940

________________

Фетiсова Л. В.

(підпис)

Головний бухгалтер

1801005

________________
(підпис)

Ткаченко Л. В.

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ
до рiчної фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА"
за 2019рiк
РОЗДIЛ 1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
1.1. Повна назва пiдприємства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "АРМА".Скорочена назва пiдприємства: ПРАТ СК "АРМА".
1.2. Форма власностi - приватна. Частка держави у капiталi Товариства
вiдсутня.
1.3. Дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному
реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань:
01.02.1994, 18.03.2005, 1 068 120 000 004136. Код ЄДРПОУ 21265671.
1.4. Нова редакцiя Статуту ПРАТ СК "АРМА" затверджена Загальними зборами
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" (Протокол № 42 вiд
"13" грудня 2019 року). Державна реєстрацiя нової редакцiї Статуту була здiйснена
18 грудня 2019 року. Реєстрацiйний номер справи: 1_073_015054_60 .
Код:
409314775177
.
1.5. Товариство зареєстроване за мiсцезнаходженням:
03115, м. Київ, вул. Хмельницька 10, офiс БВ-3.
Офiцiйна Веб-сторiнка: www.arma-ic.com
Адреса електронної пошти: office@ arma-ic.com
Телефон: (044) 230 70 20
Чисельнiсть штатних працiвникiв станом на 31.12.2019 року - 8 осiб.
1.6. Предметом безпосередньої дiяльностi Товариства є страхування,
перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням
страхових резервiв та їх управлiнням.
1.7. Страхова дiяльнiсть здiйснюється на пiдставi 25 безстрокових лiцензiй
Нацкомфiнпослуг, вiдповiдно до вимог чинного законодавства та Статуту. Перелiк
лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi за видами страхування iншими, нiж
страхування життя, у обов'язковiй та добровiльнiй формах наведено нижче:
№ з/п Реквiзити лiцензiй
1
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вантажiв
та багажу (вантажобагажу) серiї АЕ № 198901, строк дiї лiцензiї: з 27.03.2007
безстроковий
2
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування майна
(крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу
(вантажобагажу)) серiї АЕ № 198892, строк дiї лiцензiї: з 27.03.2007 безстроковий
3
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування фiнансових
ризикiв серiї АЕ № 198891, строк дiї лiцензiї: з 10.05.2007 безстроковий
4
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiд
нещасних випадкiв серiї АЕ № 198884, строк дiї лiцензiї: з 27.03.2007 безстроковий
5
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного медичного страхування
(безперервне страхування здоров'я) серiї АЕ № 198887, строк дiї лiцензiї: з
10.01.2008 безстроковий.
6
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування здоров'я
на випадок хвороби серiї АЕ № 198894, строк дiї лiцензiї: з 27.03.2007
безстроковий.
7
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування наземного
транспорту (крiм залiзничного) серiї АЕ № 198889, строк дiї лiцензiї: з 27.03.2013
безстроковий.
8
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiд
вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ серiї АЕ № 198897, строк дiї лiцензiї:
з 10.05.2007 безстроковий.
9
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної
вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно
пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може
призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру серiї АЕ
№ 198899, строк дiї лiцензiї: з 08.12.2005 безстроковий
10
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування
вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту,

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника)) серiї АЕ № 198890, строк дiї лiцензiї: з 27.03.2007 безстроковий
11
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового особистого страхування
працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що
фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв
добровiльних пожежних дружин (команд) серiї АЕ № 198893, строк дiї лiцензiї: з
27.03.2007 безстроковий
12
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування
вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання
негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв серiї АЕ № 198882, строк
дiї лiцензiї: з 02.08.2005 безстроковий
13
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового особистого страхування
вiд нещасних випадкiв на транспортi серiї АЕ № 198883, строк дiї лiцензiї: з
27.03.2007 безстроковий
14
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування кредитiв
(у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) серiї АЕ №
198886, строк дiї лiцензiї: з 10.05.2007 безстроковий
15
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної
вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному
володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну
внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї серiї АЕ № 198900,
строк дiї лiцензiї: з 08.12.2005 безстроковий
16
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування цивiльної
вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника) серiї АЕ № 198896, строк дiї лiцензiї: з 27.03.2007 безстроковий
17
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної
вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути
заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту серiї АЕ № 198885, строк дiї лiцензiї: з
12.10.2006 безстроковий
18
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування медичних
витрат серiї АЕ № 198881, строк дiї лiцензiї: з 01.06.2006 безстроковий
19
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування предмета
iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
серiї АЕ № 198888, строк дiї лiцензiї: з 15.12.2011 безстроковий
20
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування
залiзничного транспорту серiї АЕ № 198898, строк дiї лiцензiї: з 27.12.2007
безстроковий
21
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування iнвестицiй
серiї АЕ № 198903, строк дiї лiцензiї: з 10.05.2007 безстроковий
22
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування водного
транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) серiї АЕ №
198902, строк дiї лiцензiї: з 27.07.2013 безстроковий
23
Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового авiацiйного
страхування цивiльної авiацiї серiї АЕ № 198895, строк дiї лiцензiї: з 27.06.2006
безстроковий
24
Лiцензiя на провадження страхової дiяльностi у формi обов'язкового
страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса, строк дiї
лiцензiї: з 22.09.2015, безстроковий
25
Лiцензiя на провадження страхової дiяльностi у формi обов'язкового
страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю
(видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути
заподiяно здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу пiд
час транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв,
строк дiї лiцензiї: з 13.10.2015, безстроковий
1.8. Статутом Товариства передбачено наступнi органи управлiння: Загальнi збори,
Наглядова Рада, Правлiння, Ревiзор.
1.9. Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам
Статуту
Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства".
1.10. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом,
Положеннями про органи управлiння, а саме: "Положення про Загальнi збори",
"Положення про Наглядову раду", "Положення про Правлiння", "Положення про
Ревiзора", та Кодексом корпоративного управлiння, якi затвердженi у новiй редакцiї
Загальними зборами 12.04.2019 р, Протокол № 41.
1.11. Система корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Закону України "Про
акцiонернi товариства". Кодекс корпоративного управлiння розмiщено на веб-сторiнцi
Товариства за посиланням: http://www.arma-ic.com/142.
1.12. Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i
виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i

точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський
контроль.
РОЗДIЛ 2. ЕКОНОМIЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, В ЯКОМУ ТОВАРИСТВО ПРОВОДИТЬ СВОЮ ДIЯЛЬНIСТЬ
2.1. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Вiдновлення
економiки в цiлому вiдбувається досить повiльно i не у всiх секторах економiки.
Зберiгаються дефiцит бюджету, значний державний борг. Уряд спрямовує свою полiтику
на реалiзацiю комплексу реформ, нацiлених на усунення iснуючого дисбалансу в
економiцi, державних фiнансах та державному управлiннi, а також полiпшення
iнвестицiйного клiмату. Однак економiчне зростання залишається повiльним через
несприятливе зовнiшнє середовище, невизначенiсть пов'язану iз конфлiктом на сходi
та щодо швидкостi запровадження реформ в умовах складної полiтичної ситуацiї.
2.2. Прискорення темпiв росту економiки України у найближчому майбутньому залежить
вiд
успiшностi реформ та продовження фiнансової пiдтримки України з боку мiжнародних
донорiв та
мiжнародних фiнансових установ.
2.3. Правлiння Товариства вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення
стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства, але не може передбачити усi
тенденцiї, якi можуть впливати на подальшу дiяльнiсть у зв'язку з
соцiальнополiтичними та економiчними подiями в країнi, а також те, який вплив вони
можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства.
2.4. Подальше iснування полiтичної та економiчної нестабiльностi може призвести до
непередбачених змiн економiчної ситуацiї, якi вплинуть на дiяльнiсть Товариства.
Невизначенiсть полiтичних, юридичних, податкових та нормативно-законодавчих умов
функцiонування, включаючи можливiсть змiн негативного характеру, може значною
мiрою вплинути на можливiсть Товариства успiшно здiйснювати свою дiяльнiсть.
2.5. Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Дана фiнансова
звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi могли б мати мiсце як результат такої
невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомими
та зможуть бути оцiненi.
РОЗДIЛ 3. ОНОВИ ПIДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ I ПОДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
3.1. Концептуально основою цiєї фiнансової звiтностi є Мiжнароднi стандарти
фiнансової звiтностi в редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
3.2. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ), якi є обов'язковими для виконання на дату
складання фiнансової звiтностi.
3.3. Товариство переходило на складання звiтностi за МСФЗ вiдповiдно до
Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 419 вiд 28.02.2000 р. зi змiнами та
доповненнями та iз врахуванням рекомендацiй, визначених спiльним листом
Нацiонального банку України вiд 07.12.2011 № 12-208/1757-14830, Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 07.12.2011 № 31-08410-06-5/30523 та Державної служби
статистики України вiд 07.12.2011 № 04/4-07/702.
3.4. Датою переходу на складання звiтностi за МСФЗ було визначено 1 сiчня 2012
року. За попереднi перiоди Товариство подавало фiнансову звiтнiсть за
нацiональними стандартами НСБО (ПсБО).
3.5. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Товариство
здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Керiвництво та
акцiонери мають намiр i в подальшому розвивати дiяльнiсть Товариства.
3.6. Фiнансова звiтнiсть складена на основi iнформацiї про активи, зобов'язання,
капiтал, господарськi 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 функцiональною валютою.
3.8.Активи i зобов'язання в iноземнiй валютi первiсно 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 валютi вiдображаються 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 валютi вiдображаються в бухгалтерському облiку
за офiцiйним (облiковим) курсом гривнi до iноземних валют на дату балансу;
- немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що облiковуються за собiвартiстю,
вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним (облiковим) курсом гривнi до
iноземних валют на дату визнання (дату здiйснення операцiї)
3.11. Усi данi фiнансової звiтностi округленi з точнiстю до цiлих тисяч гривень
(кордон

суттєвостi в розмiрi 1,0 тис. грн.), якщо iнше не зазначено в окремих звiтах та
примiтках.
3.12. Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства складається станом на 31 грудня 2019
року.
Звiтний перiод включає рiк: з 1 сiчня 2019 року по 31грудня 2019 року.
3.13. Дана фiнансова звiтнiсть складається iз наступних фiнансових форм:
Форма № 1 - "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)";
Форма № 2 - "Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)";
Форма № 3 - "Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)";
Форма № 4 - "Звiт про власний капiтал" за 2019 рiк;
Форма № 4 - "Звiт про власний капiтал" за 2018 рiк.
3.14. Метою фiнансової звiтностi Товариства є надання фiнансової iнформацiї, яка є
корисною для нинiшнiх та потенцiйних учасникiв та iнвесторiв, позикодавцiв та
iнших
кредиторiв у прийняттi рiшень про надання ресурсiв Товариству.
РОЗДIЛ 4. ОСНОВИ ОБЛIКОВОЇ ОЦIНКИ ТА ПРИПУЩЕННЯ
4.1. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва
формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування
принципiв облiкової полiтики, а також суми активiв i зобов'язань, доходiв i
витрат, якi вiдображенi в звiтностi.
4.2. Оцiнки та пов'язанi з ними припущення 'рунтуються на iсторичному досвiдi та
iнших факторах, якi вважаються об'рунтованими за даних обставин, результати яких
формують основу для суджень щодо балансової вартостi активiв i зобов'язань, яка не
є очевидною з iнших джерел.
4.3. Незважаючи на те, що цi оцiнки 'рунтуються на розумiннi керiвництва поточних
подiй, фактичнi результати, в кiнцевому пiдсумку, можуть вiдрiзнятися вiд цих
оцiнок. Зокрема, iнформацiя щодо iстотних сфер невизначеностi оцiнок i ключовi
судження при використаннi облiкової полiтики представленi далi:
4.4 .Справедлива вартiсть цiнних паперiв, призначених для торгiвлi.
Справедлива вартiсть цiнних паперiв, призначених для торгiвлi, являє собою цiну,
за якою була б проведена операцiя з цим iнструментом на дату балансу на найбiльш
вигiдному активному ринку, на який Товариство має безпосереднiй доступ.
Цiннi папери, призначенi для торгiвлi, вартiсть яких неможливо визначити
достовiрно,
оцiнюються за собiвартiстю, оскiльки по них не iснує ринкових котирувань на
активному ринку. Iншi методи об'рунтованого визначення їх справедливої вартостi є
неможливими у результатi вiдсутностi iнформацiї про ринковi котирування таких
компанiй i вiдсутностi всiх необхiдних даних для проведення аналiзу дисконтованих
грошових потокiв.
У разi iснування об'єктивних свiдчень знецiнення цiнних паперiв призначених для
торгiвлi визначається резерв знецiнення. Оцiнка резерву знецiнення розраховується
iз урахуванням професiйного судження. Хоча iснує ймовiрнiсть того, що у певнi
перiоди Товариство може зазнати збиткiв, розмiр яких буде значним по вiдношенню до
резерву вiд знецiнення. На думку керiвництва, резерв на покриття збиткiв вiд
знецiнення є адекватним для того, щоб покрити збитки вiд ризикових активiв станом
на звiтну дату.
Для визначення справедливої вартостi фiнансових активiв (цiнних папрiв),
що вiдносяться до другої категорiї, що не котируються на активному фондовому
ринку, використовується сума, яку Товариство отримала б або заплатила б, щоб
припинити договiр на звiтну дату, беручи до уваги стан ринку на даний перiод i
кредитоспроможнiсть сторiн.
Таку iнформацiю отримувати на сайтi www.smida.gov.ua в роздiлi "Iнформацiя
щодо вчинених правочинiв поза фондовою бiржею". Середню цiну на такi активи
розраховувати на пiдставi середньої цiни оборудок за звiтний перiод (3 мiсяцi,
пiвроку, 9 мiсяцiв, рiк).
Враховуючи, що цiна оборудок поза фондовою бiржею, є менш реалiстичною i не завжди
вiдповiдає справедливiй вартостi даних активiв, Компанiя проводить уцiнку активiв
до середньої цiни оборуток поза фондовою бiржою на звiтну дату. Дооцiнка
фiнансових активiв наявних для продажу, до середньої цiни оборудок поза фондовою
бiржою, проводиться лише в тому випадку, коли є додаткове обєктивнi свiдчення
збiльшення вартостi фiнансових активiв, навних для продажу.
4.5. Термiн корисного використання нематерiальних активiв та основних засобiв.
Знос або амортизацiя на нематерiальнi активи та основнi засоби, нараховується
протягом строку їх корисного використання. Строки корисного використання заснованi
на оцiнках того перiоду, протягом якого актив буде приносити економiчнi вигоди. Цi
строки перiодично переглядаються на предмет подальшої вiдповiдностi.
4.6. Судовi розгляди.
Вiдповiдно до МСФЗ Товариство визнає резерв тiльки у випадку iснування поточного
зобов'язання за минулими подiями, можливостi переходу економiчних вигод та
достовiрної оцiнки суми витрат. У випадках, коли цi вимоги не дотримуються,

iнформацiя про умовне зобов'язання може бути розкрито в примiтках до фiнансової
звiтностi. Реалiзацiя будь-якого умовного зобов'язання, яке не було в поточному
перiодi визнане та розкрите у фiнансовiй звiтностi, може мати iстотний вплив на
фiнансовий стан Товариства.
Застосування даних принципiв облiкової полiтики щодо судових справ, вимагає вiд
керiвництва Товариства оцiнок рiзних фактичних i юридичних питань поза його
контролем. Товариство переглядає вирiшенi судовi справи, слiдуючи подiям в судових
розглядах на
кожну дату балансу з тим, щоб оцiнити потребу в резервах у своїй фiнансовiй
звiтностi. Серед тих факторiв, якi беруться до уваги при прийняттi рiшення про
формування резерву є: характер судового процесу, вимоги або оцiнки, судовий
порядок та потенцiйний рiвень збиткiв в тiй юрисдикцiї, в якiй судовий процес,
перебiг процесу (включаючи його протягом пiсля дати складання фiнансової
звiтностi, але до дати її випуску), думки юрисконсультiв, досвiд, набутий у
зв'язку з такими суперечками i будь-яке рiшення керiвництва Товариства щодо того,
як воно має намiр вiдреагувати на судовий процес.
РОЗДIЛ 5. ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА ТА ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
5.1. Нематерiальнi активи
Визнання, оцiнка i облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до
МСФО 38 "Нематерiальнi активи". На балансi облiковуються iдентифiкованi
нематерiальнi активи. Нематерiальними активами визнаються контрольованi активи,
вiд використання яких мають надходити економiчнi вигоди та якi можливо достовiрно
оцiнити. По нематерiальних активах, якi не вiдповiдають критерiям визнання,
витрати визнаються у витратах поточного перiоду.
Нематерiальний актив первiсно оцiнюється за собiвартiстю. Пiсля первiсного
визнання нематерiальний актив вiдображається у вiдповiдностi до моделi
собiвартостi, тобто за собiвартiстю за вирахуванням амортизацiї та збиткiв вiд
зменшення корисностi. Амортизацiя окремого об'єкта нематерiальних активiв
розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Безстроковi нематерiальнi
активи (лiцензiї) вважаються неамортизованими активами та по таким об'єктам
нарахування зносу не проводиться. Амортизацiя нараховується рiвними частинами
протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв.
5.2. Основнi засоби
Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, зараховується
на баланс Товариства за собiвартiстю. Наступна оцiнка основних засобiв
здiйснюється по iсторичнiй вартостi у вiдповiдностi до моделi собiвартостi згiдно
МСБО 16 "Основнi засоби".
Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх
виникнення. Витрати на реконструкцiю, капiтальний ремонт та замiну значних
компонентiв основних засобiв капiталiзуються.
Амортизацiю активу починають з моменту, коли вiн стає придатним для використання,
тобто с дати акту введення в експлуатацiю основних засобiв.
Товариством застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї на
щомiсячнiй основi у вiдповiдностi до строкiв корисного використання.
Амортизацiйнi вiдрахування за кожен перiод Товариство визнає у витратах звiтного
перiоду.
Товариство припиняє амортизацiю активу на одну з двох дат, яка вiдбувається
ранiше: на
дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до
лiквiдацiйної
групи, яку класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5, або на дату, з
якої
припиняють визнання активу.
5.3. Знецiнення активiв
Товариство при оцiнцi активiв керується МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв".
На дату складання фiнансової звiтностi Товариство може визначати ознаки знецiнення
активiв:
- бiльш суттєве зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду, нiж
сподiвались;
- старiння чи пошкодження активу;
- суттєвi негативнi змiни в технологiчнiй, ринковiй чи правовiй сферi, в якiй
здiйснює дiяльнiсть Товариство, протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим
часом;
- перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю;
- суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi ж
очiкуванi змiни в наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть
Товариства.
У випадку наявностi ознак знецiнення активiв, визначається сума очiкуваного
вiдшкодування активу.

Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з двох оцiнок: справедливої
вартостi за мiнусом витрат на продаж i цiннiстю використання.
Якщо сума очiкуваного вiдшкодування менше балансової вартостi активу,
рiзниця визнається збитками вiд знецiнення в звiтi про фiнансовi результати з
одночасним зменшенням балансової зменшенням балансової вартостi активу до суми
вiдшкодування.
5.4. Запаси
Запаси товарно-матерiальних цiнностей Товариством визнаються, оцiнюються i
облiковуються згiдно з МСФО 2 "Запаси". Одиницею запасiв є кожне найменування
цiнностей, яке оприбутковується за цiною придбання. Оцiнка запасiв при їx вибуттi
здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
5.5. Фiнансовi iнвестицiї
В результатi застосування МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка"
Товариство класифiкує цiннi папери за такими категорiями:
"?Вкладення в цiннi папери призначенi для торгiвлi, якi оцiнюються за справедливою
вартiстю через прибуток i збиток;
"?Цiннi папери з фiксованими строками погашення за умови, що керiвництво має намiр
i можливiсть утримувати цi цiннi папери до погашення, класифiкуються як утримуванi
до погашення;
"?Цiннi папери при намiрi володiння протягом невизначеного перiоду, якi можуть
бути реалiзованi для пiдтримки лiквiдностi або в результатi змiни ставки процента,
валютного курсу або цiн на ринку цiнних паперiв, класифiкуються, як в наявностi
для продажу.
Вiднесення фiнансових iнвестицiй до певної категорiї вiдбувається в момент
здiйснення iнвестицiї та пiд час регулярного перегляду вiдповiдностi iнвестицiй
поставленим цiлям.
Фiнансовi iнвестицiї, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток, приймаються до облiку за вартiстю придбання.
Витрати на виплату винагороди та комiсiйних, що сплачуються Товариством брокерам i
агентам не збiльшують вартiсть фiнансової iнвестицiї.
Вкладення в цiннi папери, що класифiкованi як призначенi для торгiвлi, за якими
iснує активний ринок, i ринкова вартiсть яких може бути достовiрно визначена, на
дату складання звiтностi враховуються за ринковою вартiстю.
Цiннi папери призначенi для торгiвлi, вартiсть яких неможливо визначити
достовiрно, облiковуються за собiвартiстю, оскiльки по них не iснує ринкових
котирувань на активному ринку.
Цiннi папери до погашення первинно оцiнюються i вiдображують у бухгалтерському
облiку за собiвартiстю (у розрiзi таких складових: номiнальна вартiсть, дисконт
або премiя, сума накопичених процентiв на дату придбання).
Комiсiйнi витрати та iншi витрати, пов'язанi з придбанням боргових цiнних паперiв,
збiльшують суму премiї (дисконту) на дату їх придбання.
На дату балансу борговi цiннi папери до погашення вiдображують за амортизованою
собiвартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки процента.
До цiнних паперiв, що класифiкуються як наявнi для продажу, вiдносяться акцiї,
iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком та борговi цiннi папери.
На дату балансу цiннi папери наявнi для продажу вiдображаються:
"?за справедливою вартiстю;
"?за собiвартiстю з урахуванням часткового списання внаслiдок зменшення корисностi
- акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, справедливу вартiсть яких
достовiрно визначити неможливо.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
У липнi 2014 року Рада с МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9
"Фiнансовi iнструменти", яка замiнює МСФЗ (LAS) 39 "Фiнансовi iнструменти:
визнання та оцiнки" та всi попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9.
Товариство застосувало МСФЗ 9 починаючи з 01 сiчня 2018 року по фiнансових
iнструментiв, якi не пов'язанi зi страховою дiяльнiстю.
В момент початкового визнання фiнансових iнструментiв, Товариство здiйснює їх
класифiкацiю та визначає модель подальшої оцiнки.
Борговi фiнансовi активи Товариство класифiкує, виходячи з бiзнес-моделi, яку
використовує для управлiння цими активами, та характеристик грошових потокiв,
передбачених договором, що оцiнює фiнансовий iнструмент.
Класифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється за такими категорiями:
"
фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою вартiстю (АС);
"
фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням
результату переоцiнки у сукупному доходi (FVОСI).
"
фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням
результату переоцiнки у прибутку або збитку (FVTPL).
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у випадку, якщо вiн
вiдповiдає обом нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнюваний за
справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або
збитку:

" вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для
отримання передбачених договором грошових потокiв, i
" його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових
потокiв, якi являють собою виплату виключно основної суми i процентiв (критерiй
SPPI) на непогашену частину основної суми.
Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки в iншому сукупному доходi тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає обом
нижченаведеним умовам i не класифiкований на розсуд Банку як оцiнюваний за
справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або
збитку:
" вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом
отримання передбачених договором грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових
активiв, i " його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни
грошових потокiв, якi являють собою виплату виключно основної суми i процентiв
(критерiй SPPI) на непогашену частину основної суми.
Позики утримуються для отримання договiрних грошових потокiв, i очiкується, що
вони приведуть до виникнення грошових потокiв, якi є виключно платежами в рахунок
основної суми боргу i вiдсоткiв. Отже, Товариство згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 продовжує
враховувати їх за амортизованою вартiстю.
Оцiнка бiзнес-моделi. Товариство проводить оцiнку мети бiзнес-моделi, в рамках
якої утримується актив, на рiвнi портфеля фiнансових iнструментiв, оскiльки це
найкращим чином вiдображає спосiб управлiння бiзнесом i надання iнформацiї
управлiнському персоналу. При цьому розглядатиметься така iнформацiя:
" полiтики i цiлi, встановленi для даного портфеля фiнансових активiв, а також дiя
зазначених полiтик на практицi, зокрема, чи орiєнтована стратегiя управлiнського
персоналу на отримання процентного доходу, передбаченого договором, пiдтримку
певної структури процентних ставок, забезпечення вiдповiдностi термiнiв погашення
фiнансових активiв строкам погашення фiнансових зобов'язань, що використовуються
для фiнансування цих активiв, або на реалiзацiю грошових потокiв шляхом продажу
активiв;
" яким чином оцiнюється результативнiсть портфеля i яким чином ця iнформацiя
повiдомляється управлiнському персоналу;
" ризики, якi впливають на результативнiсть бiзнес-моделi (i фiнансових активiв,
утримуваних в рамках цiєї бiзнес-моделi), i яким чином здiйснюється управлiння
цими ризиками;
" яким чином винагороджуються менеджери, що здiйснюють керiвництво бiзнесом
(наприклад, чи залежить ця винагорода вiд справедливої вартостi активiв, якими
вони управляють, або вiд отриманих ними вiд активiв грошових потокiв, передбачених
договором);
" частота, обсяг i термiни продажiв в минулих перiодах, причини таких продажiв, а
також очiкування щодо майбутнього рiвня продажiв. Однак iнформацiя про рiвнi
продажiв розглядається не iзольовано, а в рамках єдиного цiлiсного аналiзу того,
яким чином досягається заявлена Банком мета управлiння фiнансовими активами i як
реалiзуються грошовi потоки.
Вплив застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" на класифiкацiю фiнансових
iнструментiв. Застосування описаних вище змiн облiкових полiтик має наступний
вплив на класифiкацiю та оцiнку фiнансових iнструментiв станом на 1 сiчня 2018 р.:
" Iнвестицiї в корпоративнi права, утримуванi до погашення, оцiненi за
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд згiдно з МСБО 39, оцiнюються за
справедливою вартiстю згiдно з МСФЗ 9.
" Поточнi фiнансовi iнвестицiйнi, якi класифiкувалися як наявнi для продажу
вiдповiдно до МСБО 39, оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний
дохiд згiдно з МСФЗ 9.
" Iнструменти капiталу, що класифiкувалися як наявнi для продажу вiдповiдно до
МСБО 39, оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд згiдно з
МСФЗ 9.
" Класифiкацiя фiнансових зобов'язань не змiниться внаслiдок застосування МСФЗ 9.
5.6. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за вартiстю очiкуваних надходжень за
вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Для вiдображення заборгованостi за чистою
вартiстю проводиться аналiз заборгованостi за строками її виникнення.
Безнадiйною заборгованiстю вважається заборгованiсть за договорами, по яким минув
строк позивної давностi або термiн дiї яких закiнчився. Безнадiйна заборгованiсть
списується з балансу за рахунок створеного резерву сумнiвних боргiв, а в сумi
перевищення - на витрати поточного перiоду.
В фiнансовiй звiтностi до складу дебiторської заборгованостi по страхуванню
вiдноситься дебiторська заборгованiсть за договорами страхування та
перестрахування.

При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи,
послуги оцiнюється за первiсною вартiстю. В балансi дебiторська заборгованiсть за
роботи, товари та послуги визнається за первiсною вартiстю.
Дебiторська заборгованiсть, яка не пов'язана зi страховою дiяльнiстю, розрахунки з
бюджетом по податках та зборах, заборгованiсть з одержаних доходiв та виданим
авансам та iнша оцiнюється та визнається за первiсною вартiстю.
5.7. Страховi виплати
Товариство визнає суму витрат, пов'язаною зi страховою виплатою, у випадку, якщо у
результатi проведеної роботи з врегулювання подiї, що мала мiсце за укладеним
договором страхування та яка мала ознаки страхової, прийнято рiшення про визнання
випадку страховим. Дата визнання страхової виплати - дата прийняття означеного
рiшення.
5.8. Регреснi виплати
Товариство здiйснює виплати страхових вiдшкодувань при настаннi страхового випадку
в межах страхової суми при наявностi всiх пiдтверджуючих документiв, якi були
визначенi договором страхування. При цьому, у разi наявностi винної сторони в
страховому випадку i виплати страхового вiдшкодування потерпiлiй сторонi, згiдно з
Цивiльним кодексом України, Товариство має право зворотної вимоги (регресу) до
винної сторони у розмiрi виплаченого страхового вiдшкодування. Товариство оцiнює
ймовiрнiсть отримання суми регресу вiд винної сторони i з урахуванням цього
вiдображає суми регресiв у складi iншого доходу.
5.9. Страховi зобов'язання (страховi резерви)
МСФЗ 4 "Страховi контракти" мiстить iнформацiю про страховi зобов'язання (страховi
резерви), але не мiстить методики їх створення.
Склад технiчних резервiв та методи їх розрахунку здiйснюється Товариством
вiдповiдно до чинного законодавства, а саме: ст.31 Закону України "Про
страхування" вiд 07.03.1996 р № 85/96-ВР (зi змiнами та доповненнями), Методики
формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування
життя, затвердженої Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 18 вересня 2018 року № 1638,
зареєстрованої Мiнiстерством юстицiї України 17 жовтня 2018 р. за № 1169/32621, зi
Змiнами, якi затвердженi Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 1708 вiд 05.09.2019 року
"Про затвердження Змiн до Методики формування страхових резервiв за видами
страхування, iншими, нiж страхування життя, та визнання таким, що втратило
чиннiсть, розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України вiд 13 листопада 2003 року № 123", зареєстрованих Мiнiстерством юстицiї
України 17 грудня 2019 року за № 1252/34223, та вiдповiдно до Полiтики ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" з формування технiчних резервiв,
затвердженої Наказом № 01 вiд "08" сiчня 2020 року.
Для забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування Товариством
створюються технiчнi резерви та резерв катастроф у складi капiталу Товариства:
"
резерв незароблених премiй (UPR );
"
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв (RBNS);
"
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi (IBNR);
"
резерв катастроф (catastrophe reserve) .
На кiнець кожного звiтного перiоду проводиться оцiнка адекватностi визнаних
страхових зобов'язань, для чого використовуються поточнi оцiнки майбутнiх грошових
потокiв за страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть
страхових зобов'язань є неадекватною в контекстi очiкуваних майбутнiх грошових
потокiв, нестача визнається у звiтi про прибутки та збитки.
5.10. Перестрахування
У ходi здiйснення звичайної дiяльностi Товариство здiйснює перестрахування
ризикiв. Договори перестрахування забезпечують бiльшу диверсифiкацiю бiзнесу,
дозволяють здiйснювати контроль над потенцiйними збитками, що виникають внаслiдок
страхових ризикiв, i надають додаткову можливiсть для мiнiмiзацiї ризику.
Активи перестрахування включають суми заборгованостi iнших компанiй, що здiйснюють
перестрахування, за виплаченi i невиплаченi страховi збитки, i витрати по
коригуванню збиткiв, i переданi незаробленi страховi премiї.
При здiйсненнi операцiй перестрахування частки страхових премiй, якi були сплаченi
за договорами перестрахування, формують права вимоги до перестраховикiв i
облiковуються як суми часток перестраховикiв у резервах незароблених премiй.
5.11. Зобов'язання
Облiк i визнання зобов'язань здiйснюється Товариством вiдповiдно до МСБО 37
"Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". Зобов'язання Товариства
класифiкується на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi
(строк погашення до 12 мiсяцiв). Зобов'язання довгостроковi (непоточнi) та поточнi
вiдображаються у Звiтi про фiнансовий стан окремо.
Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в балансi по
первiснiй вартостi, що дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або

послуг. Всi винагороди працiвникам враховувати як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19
"Виплати працiвникам".
Щоквартально проводиться нарахування резерву вiдпусток використання забезпечення
якого вiдбувається протягом року пiд час нарахування вiдпусток працiвникам або пiд
час виплати їм компенсацiї за невикористану вiдпустку пiд час звiльнення.
5.12. Припинення визнання фiнансових активiв i зобов'язань
Товариство припиняє визнання фiнансового активу тiльки в тому випадку, коли
закiнчується термiн договiрних прав вимоги на потоки грошових коштiв по
фiнансовому активу; або вiдбувається передача фiнансового активу, i така передача
вiдповiдає критерiям припинення визнання.
Товариство списує фiнансове зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) з
балансу тодi i тiльки тодi, коли воно погашено, тобто, коли зазначене в договорi
зобов'язання виконано, анульовано або строк його дiї закiнчився.
5.13. Умовнi активи i зобов'язання
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про них
надається у примiтках, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку
ресурсiв, якi мiстять економiчнi вигоди, є незначними.
5.14. Статутний капiтал
Статутний капiтал вiдображається за первiсною вартiстю. Витрати, безпосередньо
пов'язанi iз збiльшенням статутного капiталу, вiдображаються як зменшення власних
коштiв учасникiв.
Дивiденди вiдображаються як зменшення власних коштiв у тому перiодi, в якому вони
були оголошенi. Дивiденди, оголошенi пiсля звiтної дати, розглядаються як подiї
пiсля звiтної дати згiдно з МСБО 10 "Подiї пiсля звiтної дати", i iнформацiя про
них розкривається вiдповiдно до норм чинного законодавства.
5.15. Визнання доходiв
Товариство отримує доходи вiд реалiзацiї послуг зi страхування, крiм страхування
життя. Договори страхування (страховi полiси) вступають в силу пiсля сплати
страхового платежу, якщо iнше не вказано в договорi.
Товариство отримує iнший дохiд, який не пов'язаний з проведенням операцiй
страхування вiд розмiщення тимчасово вiльних грошових коштiв, а саме: вiдсотки вiд
депозитiв, дивiденди по фiнансових вкладеннях, прибуток вiд продажу цiнних
паперiв, частки перестраховикiв у страховому вiдшкодуваннi, суми страхових
вiдшкодувань, отриманих в порядку регресу, агентськi винагороди вiд iнших
страховикiв, доходи вiд господарських договорiв.
Iнший дохiд визнається, коли є впевненiсть, що Товариство отримає економiчнi
вигоди вiд проведених операцiй i розмiр доходу можна достовiрно визначити.
Дохiд визнається за вирахуванням витрат на його одержання в тому перiодi, в якому
проведена операцiя. Дивiденди i розподiл прибутку враховуються, як дохiд, по мiрi
їх надходження.
5.16. Визнання витрат
Товариство несе витрати в процесi своєї операцiйної дiяльностi, а також iншi
витрати, якi не пов'язанi зi страховою дiяльнiстю. Витрати визнаються у звiтi про
фiнансовi результати, якщо виникає зменшення майбутнiх економiчних вигод,
пов'язаних iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, якi можуть бути
надiйно оцiненi.
РОЗДIЛ 6. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ МСФЗ
6.1. Змiни, якi є частиною щорiчного вдосконалення МСФЗ за перiод 2015 - 2017 рр.
та якi набрали чинностi саме з 01.01.2019 р.:
- уточнення до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" та МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть".
Зокрема, у МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу" мiститься вимога повторної оцiнки
частки в бiзнесi за умов, коли пiдприємство отримує контроль над таким бiзнесом,
який є спiльною операцiєю. Зазначена вимога пов'язана з позицiонуванням такої
угоди як поетапного об'єднання бiзнесу. Натомiсть у МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна
дiяльнiсть" робиться уточнення щодо спiльного контролю: коли пiдприємство отримує
спiльний контроль над бiзнесом, що є спiльною операцiєю, пiдприємство не проводить
повторної оцiнки ранiше визнаної частки в цiй компанiї;
- МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток": податковi наслiдки доходу у формi
дивiдендiв визнають тодi, коли визнають зобов'язання виплатити дивiденди. Це
твердження застосовують до всiх податкових наслiдкiв дивiдендiв, а не тiльки до
ситуацiй, за яких iснують рiзнi ставки податку для розподiленого та
нерозподiленого прибутку;
- внесенi змiни до МСБО (IAS) 23 "Витрати на позики" в частинi витрат на
позики, що пiдлягають капiталiзацiї. Змiни уточнюють: якщо будь-якi конкретнi
позики залишаються непогашеними пiсля того, як вiдповiдний актив буде готовий до
його очiкуваного використання або продажу, це запозичення стає частиною коштiв,
якi пiдприємство цiлому запозичує, пiд час розрахунку ставки капiталiзацiї на
загальнi позики.

6.2. З 01.01.2019 р. набрали чинностi окремi змiни до МСФЗ (IFRS) 9
"Фiнансовi iнструменти", МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi
пiдприємства", МСБО (IAS) 19 "Виплати працiвникам".
6.3. МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
12.10.2017 Рада з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку опублiкувала
документ "Дострокове погашення з вiд'ємним вiдшкодуванням (Змiни до МСФЗ 9)", щоб
розглянути питання про те, як у МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
класифiковано окремi фiнансовi активи, що пiдлягають достроковому погашенню. Отже,
наразi МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" дозволяє пiдприємствам оцiнювати
фiнансовi активи, що пiдлягають достроковому погашенню з так званим негативним
вiдшкодуванням, за амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд замiсть оцiнки за справедливою вартiстю через прибутки та збитки.
6.4. МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства"
12.10.2017 Рада з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку також опублiкувала
уточнення "Довгостроковi частки участi в асоцiйованих i спiльних пiдприємствах
(Змiни до МСБО (IAS) 28)". Опублiкованим уточненням Рада пояснює, що пiдприємство
застосовує МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" до довгострокових часток участi
в асоцiйованому або спiльному пiдприємствi, щодо яких не застосовується метод
участi в капiталi.
6.5. МСБО (IAS) 19 "Виплати працiвникам"
Змiни вiд 07.02.2018 уточнюють вимоги до визначення витрат пiдприємства на
пенсiйнi програми на випадок, коли вносяться змiни до таких програм iз визначеними
виплатами, i, як наслiдок, вiдбувається скорочення програми чи здiйснюються
розрахунки за цiєю програмою.
6.6. Набрання чинностi новими стандартами чи тлумаченнями до iснуючих
стандартiв: КТМФЗ 23 та МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда".
6.7. КТМФЗ 23 "Невизначенiсть щодо розрахунку податку на прибуток"
Ключовi iдеї КТМФЗ 23 полягають у такому:
- пiдприємство зобов'язане використовувати судження, щоб визначити, чи слiд
розглядати кожну податкову ситуацiю (трактування) незалежно одна вiд одної, чи
слiд розглядати деякi податковi ситуацiї спiльно. Рiшення має 'рунтуватися на
тому, який пiдхiд забезпечує кращi прогнози щодо усунення невизначеностi;
- пiдприємство має зробити припущення, що податковий орган, який має право
перевiряти будь-якi звiтнi суми, перевiрить цi суми та матиме повне уявлення про
всю вiдповiдну iнформацiю. Лише в цьому випадку враховується вплив невизначеностi;
- пiдприємство розглядає, чи є ймовiрним, що вiдповiдний орган погодиться з кожним
податковим пiдходом чи групою податкових пiдходiв, якi використала компанiя або
планує використовувати в процесi подання податку на прибуток.
6.8. МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда". Змiни облiкової полiтики щодо орендних
операцiй.
6.8.1. Товариство для визначення, облiку та вiдображення у фiнансовiй
звiтностi та розкриття iнформацiї щодо операцiй з оренди застосовує вимоги МСФЗ
16 (IFRS) 16 "Оренда" з 01.01.19 р.
6.8.2. Товариство як
орендар або як орендодавець перед визнанням у балансi
вiдповiдних активiв та зобов'язань, чи є договiр в цiлому, або його окремi
компоненти договору оренди в значеннi, викладеному в МСФЗ 16 (IFRS) 16 "Оренда".
Договiр в цiлому, або його окремi компоненти є договором оренди, якщо за цим
договором передається право користування iдентифiкованого активу протягом певного
перiоду в обмiн на вiдшкодування. У випадку, якщо вiдбувається змiна в умовах
договору оренди, то Товариство проводить повторну оцiнку договору.
6.9. Товариство, як орендар. Визнання
6.9.1. На дату початку оренди, Товариство як орендар, визнає актив у формi
права користування та зобов'язання з оренди.
6.9.2. Товариство не застосовує вищезазначенi вимоги щодо визнання активiв i
зобов'язань стосовно короткострокової оренди або оренди, в якiй базовий актив має
вартiсть менш як 20 000 грн. Короткостроковою є оренда до 12 мiсяцiв. За
договорами з такими активами в момент укладення договору оренди активи та
зобов'язанням не визнаються. Витрати вiдносяться на виробничi, адмiнiстративнi,
збутовi та iншi витрати вiдповiдно до цiльового використання базових активiв
Товариством по мiрi нарахування чергових платежiв до сплати.
6.10. Первiсна оцiнка активу у формi права користування
6.10.1. Товариство на дату початку оренди оцiнює i визнає базовий актив у
формi права користування за первiсною вартiстю, що включає:
суму первiсної оцiнки зобов'язання з оренди;
оренднi платежi здiйсненi на або до дати початку оренди (попередня оплата по
орендних платежах);
первиннi прямi витрати, понесенi Товариством з укладанням договору оренди
(комiсiйнi винагороди, юридичнi послуги, послуги з оцiнки майна, нотарiальне
посвiдчення тощо);

витрати, якi будуть понесенi Товариством на демонтаж, повернення базового
активу, доведення до стану, що вимагається договором. Товариство несе зобов'язання
за таким витрати або на дату початку оренди, або протягом строку дiї договору.
6.11. Первiсна оцiнка зобов'язань
6.11.1. На дату початку оренди Товариство оцiнює зобов'язання з оренди з
поступовим зниженням вартостi орендних платежiв, якi ще не здiйсненi на цю дату.
Оренднi платежi дисконтуються з використанням процентної ставки, закладеної в
договорi оренди, якщо така ставка може бути легко визначена. Якщо таку ставку
визначити не можливо, Товариство використовує середню вiдсоткову ставку для
запозичення довгострокових коштiв банкiв для суб'єктiв господарювання, яка
опублiкована на офiцiйному сайтi НБУ на дату початку оренди.
6.11.2. На дату початку оренди оренднi платежi, якi включаються в оцiнку
зобов'язань з оренди, складаються iз:
фiксованих платежiв з вирахуванням будь - яких стимулюючих платежiв з оренди
до отримання;
змiнних орендних платежiв, якi залежать вiд iндексу або ставки, початково
оцiненi з використанням iндексу або ставки на дату оренди;
суми гарантованої лiквiдацiйної вартостi.
6.11.3. Якщо договiр оренди передбачає щорiчну iндексацiю на iндекс iнфляцiї, то
Товариство не враховує цей фактор при обчисленнi теперiшньої вартостi орендних
зобов'язань, а розглядає таку змiну в останнiй день року, за який проводиться
iндексацiя, як модифiкацiя договору.
6.12. Подальша оцiнка активу у формi права користування
6.12.1. Пiсля дати початку оренди активу, Товариство оцiнює актив у формi права
користуванням iз застосуванням моделi облiку за первiсною вартiстю з вирахуванням
амортизацiї активу та втрат вiд зменшення корисностi.
6.12.2. Амортизацiя активу вiдбувається з використанням прямолiнiйного методу.
Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, який є наступним за мiсяцем
отримання базового активу в оренду, та закiнчується останнiм мiсяцем строку
оренди. Амортизацiя вiдноситься до виробничих, адмiнiстративних, збутових або
iнших витрат вiдповiдно до цiльового використання базового активу.
6.12.3. Зменшення корисностi активу здiйснюється вiдповiдно МСБО 36 "Зменшення
корисностi активiв". Якщо розрахована справедлива вартiсть активу перевищує
балансову вартiсть бiльш нiж на 10%, то визначається зменшення корисностi активу з
вiдображення суми витрат перiоду з збiльшенням амортизацiї активу.
6.13. Подальша оцiнка зобов'язань
6.13.1. Товариство пiсля дати початку оренди оцiнює розрахунки по орендi наступним
чином:
збiльшуючи балансову вартiсть для вiдображення вiдсоткiв по зобов'язанням з
оренди;
зменшуючи балансову вартiсть для вiдображення здiйснених орендних платежiв;
переоцiнюючи балансову вартiсть для вiдображення переоцiнки або модифiкацiї
договорiв оренди або для вiдображення переглянутих в договiрному порядку
фiксованих орендних платежiв.
6.13.2. Вiдсотки по зобов'язанням з оренди в кожному перiодi протягом термiну
оренди визнаються в сумi, яка розраховується з незмiнної перiодичної процентної
ставки на залишок зобов'язань з оренди.
6.13.3. Пiсля дати початку оренди Товариство визнає в фiнансових витратах (за
винятком випадкiв, коли витрати включаються до балансової вартостi iншого активу з
використанням iнших чинних стандартiв) вiдсотки по зобов'язанням з оренди , а
змiннi оренднi платежi, якi не включенi в оцiнку зобов'язань з оренди - у
собiвартостi, адмiнiстративних, збутових або iнших витратах аналогiчно з
амортизацiї активiв з права користування. Витрати по змiнним платежам визнаються в
перiодi, в якому настає подiя або умова, що призводить до здiйснення таких
платежiв.
6.14. Подання у звiтностi
6.14.1. У Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) актив у формi права користування
вiдображається у складi "Нематерiальних активiв" з розкриттям iнформацiї у
примiтках щодо цього активу. Зобов'язання з оренди вiдображається як довгострокове
зобов'язання у складi iнших довгострокових зобов'язань з розкриттям iнформацiї у
примiтках щодо цих зобов'язань.
6.14.2. У звiтi про рух грошових коштiв Товариство вiдносить:
грошовi платежi в рахунок основної частки орендного зобов'язання
- до фiнансової
дiяльностi;
грошовi платежi в рахунок процентної частки за орендним зобов'язанням застосовуючи вимоги МСБО 7 Звiт про рух грошових коштiв щодо сплачених процентiв ;
короткостроковi оренднi платежi, платежi з оренди малоцiнних активiв та
змiннi оренднi платежi, не включенi в оцiнку орендного зобов'язання, - до
операцiйної дiяльностi.
6.15. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi.

Методики оцiнювання та вхiднi данi використанi для складання оцiнок за
справедливою вартiстю
6.15.1. Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi
активiв та зобов'язань тобто такi оцiнки якi вимагаються МСФЗ 13 у звiтi про
фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
Класи активiв та зобов'язань оцiнених за справедливою вартiстю
Методики оцiнювання
Метод оцiнки (ринковий дохiдний витратний)
Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та
їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю яка дорiвнює їх номiнальнiй
вартостi
Ринковий
Офiцiйнi курси НБУ
Борговi цiннi папери
Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових
активiв здiйснюється за справедливою вартiстю яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї
в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв
здiйснюється за справедливою вартiстю.
Ринковий дохiдний
Офiцiйнi бiржовi
курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки котирування аналогiчних боргових цiнних
паперiв дисконтованi потоки грошових коштiв
Iнструменти капiталу
Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх
справедливою вартiстю яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї в ходi якої був
отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за
справедливою вартiстю на дату оцiнки.
Ринковий витратний
Офiцiйнi бiржовi
курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки за вiдсутностi визначеного бiржового
курсу на дату оцiнки використовується остання балансова вартiсть цiни закриття
бiржового торгового дня
Iнвестицiйна нерухомiсть
Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi
здiйснюється за собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi
здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий дохiдний витратний
Цiни на ринку нерухомостi данi оцiнки професiйних оцiнювачiв
6. 16. Вплив використання закритих вхiдних даних (3-го рiвня) для перiодичних
оцiнок справедливої вартостi на прибуток або збиток
Рiвень iєрархiї справедливої вартостi до якого належать оцiнки справедливої
вартостi
Класи активiв та зобов'язань оцiнених за справедливою вартiстю
1 рiвень
(тi що мають котирування та спостережуванi)
2 рiвень
(тi що не мають котирувань але спостережуванi) 3 рiвень
(тi що не мають котирувань i не є спостережуваними)
Усього
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Дата оцiнки 31.12.18
31.12.19
31.12.18
31.12.19
31.12.18
31.12.19
31.12.18
31.12.19
Iнвестицiйна нерухомiсть
35919 35863 35919 35863
6.17. Iншi розкриття що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi"
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю
Балансова вартiсть
Справедлива
2018 2019
2018 2019
1
2
3
4
5
Iнвестицiйна нерухомiсть
35919 35863
Поточна дебiторська заборгованiсть 15212
Грошовi кошти та їх еквiваленти
7493
Фiнансовi iнвестицiї
3176 3080 3176

вартiсть

35919 35863
13794 15212 13794
7003 7493 7003
3080

6.17.1. До складу iнвестицiйної нерухомостi входять земельнi дiлянки. Справедлива
вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на 31.12.2019 року становили 35 863
тис. грн.
6.17.2. Керiвництво Товариства вважає що наведенi розкриття щодо застосування
справедливої вартостi є достатнiми i не вважає що за межами фiнансової звiтностi
залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi яка
може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi.
6.17.3. Товариство не здiйснювало коригування показникiв фiнансової звiтностi
вiдповiдно до МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" у зв'язку
впливом iнфляцiї, покладаючись на власнi судження.
6.17.4. Рекласифiкацiї у фiнансовiй звiтностi за звiтний перiод порiвняно з
фiнансовою звiтнiстю попереднього перiоду не здiйснювалися. Виправлення помилок
попереднiх перiодiв не здiйснювалося.

РОЗДIЛ 7.
ЗВIТНОСТI

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI, ПОДАНI У ФIНАНСОВIЙ

7.1. Iнформацiя, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтi про фiнансовий стан
7.1.1. Необоротнi активи включають нематерiальнi активи, основнi засоби та
довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
7.1.2. Нематерiальнi активи, вiдображають вартiсть актива з правом користування
майном на умовах оренди, програмного забезпечення та лiцензiй на проведення
страхової дiяльностi. Первiсна вартiсть чи оцiнка на 31.12.2019 р. складає 987
тис. грн., знос - 342 тис. грн. , чиста балансова вартiсть на кiнець звiтного
перiоду - 645 тис. грн.
7.1.3. Нематерiальнi активи, що представленi Лiцензiями на проведення страхової
дiяльностi не мають визначеного термiну користування, так як виданi безстроково.
Вони не амортизуються, але аналiзуються в кожному звiтному перiодi на наявнiсть
пiдстав для оцiнки таких активiв як безстрокових.
7.1.4. Програмне забезпечення облiковується за моделлю iсторичної собiвартостi за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi
(знецiнення).
7.1.5. Переоцiнка нематерiальних активiв на звiтну дату не проводилася.
Використовуванi методи амортизацiї та термiни корисного використання
нематерiальних активiв розкритi в положеннях Облiкової полiтики ПРАТ СК "АРМА".
Нематерiальних активiв, придбаних у зв'язку з придбанням бiзнесу, а також
нематерiальних активiв, класифiкованих як утримуваних для продажу - протягом 2019
року не було та немає.

7.1.6. Склад нематерiальних активiв та їх рух протягом 2019 року:
Групи нематерiальних активiв Залишок на початок перiду
Надiйш-ло
Вибуло
Нараховано амортизацiї Залишок на кiнець звiтного перiоду
первiсна (переоцi-нена) вартiсть
Знос
первiсна (переоцi-нена)
вартiсть
знос
первiсна (перео-цiнена) вартiсть
знос
Програмне забезпечення 87
87
87
87
Лiцензiї
389
389
Право користування орендованим майном
745
234
234
489
511
255
Разом:
476
87
745
234
234
489
987
342
Нематерiальних активiв, переданих у заставу, або у забезпечення зобов'язань, у
т.ч. третiх осiб немає. Невизнаних у фiнансовiй звiтностi, але контрольованих
ПРАТ СК "АРМА" нематерiальних активiв, немає. Ознак знецiнення функцiонуючих
нематерiальних активiв виявлено не було, збитки вiд зменшення корисностi не
визнавалися. Нематерiальних активiв, що тимчасово не використовуються немає.
7.1.7. Склад основних засобiв та їх рух протягом 2019 року:
Групи основних
засобiв
Залишок на початок року Надiйш-ло
Вибуло
Переоцiнка (дооцiнка+,уцiнка-.)
Нараховано амортизацiї Залишок на кiнець
звiтного перiоду
первiсна (переоцi-нена) вартiсть
Знос
первiсна (переоцi-нена)
вартiсть
знос
первiсна (перео-цiнена) вартiсть
знос
Земельнi дiлянки 35 919
35919
Iнвестицiйна нерухомiсть
35919
-56
35 863
Будинки, споруди та передавальнi пристрої
3 017 306
50
3 017 356
Машини та обладнання
277
255
79
76
10
198
189
Транспортнi засоби
670
542
30
670
572
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
159
159
101
64
55
10
196
114
Iншi основнi засоби
17
17
17
17
----- ---------- ----Iншi необоротнi матерiальнi активи 27
26
53
16
16
53
64
63
Разом:
40 086
1 305 36 073
36 095
164
-56
153
40 008
1 294
7.1.8. Основнi засоби вiдображаються у Звiтi про фiнансовий стан за первiсною
вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.

Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Строки корисного використання
основних засобiв не вiдрiзняються вiд бухгалтерських нарахувань. Згiдно iз МСФЗ
16, станом на 31.12.2019р., первiсна вартiсть "Основних засобiв" складає 4 145
тис. грн., знос - 1 294 тис. грн., балансова вартiсть 2 851 тис. грн
7.1.9. На початок 2019 року на балансi Товариства земельнi дiлянки облiковувались
як основнi засоби за справедливою вартiстю, данi земельнi дiлянки були виведенi
iз складу основних засобiв та переведенi в склад "Iнвестицiйна нерухомiсть".
Первiсна вартiсть " Iнвестицiйної нерухомостi" складає 35 919 тис. грн.., знос - 0
тис. грн., переоцiнка(уцiнка) складає 56,0 тис. грн., балансова вартiсть 35 863
тис. грн. Уцiнку зроблено на основi " Звiти про експертну грошову оцiнку
земельних дiлянок здiйсненi станом на 31.12.2019 року" суб'єктом оцiночної
дiяльностi ПП "Донецько-Схiдний Брокерський Торговий Дiм", Лiцензiя Державного
агентства земельних ресурсiв /України вiд 11.10.2012, Серiя АД № 076175.
7.1.10. Усi основнi засоби, що розкритi у фiнансовiй звiтностi, належать ПРАТ СК
"АРМА" без будь - яких обмежень права власностi. Вiдображена в балансi вартiсть
основних засобiв не перевищує справедливу вартiсть.
7.1.11. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (iншi фiнансовi iнвестицiї) включають
акцiї, векселi та iнвестицiйнi сертифiкати. Фiнансовi iнвестицiї Товариства, якi
придбанi з метою подальшої реалiзацiї, оцiнюються i вiдображаються у
бухгалтерському облiку за справедливою (бiржовою) вартiстю (крiм заблокованих
цiнних паперiв).
Сума збiльшення або зменшення балансової вартостi фiнансових iнвестицiй, якi
облiковуються за методом участi в капiталi, на дату балансу вiдображається у
складi доходiв або втрат вiд участi в капiталi.
Склад i суми фiнансових iнвестицiй:
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi
iнших пiдприємств: 3 074 тис. грн.; iншi фiнансовi iнвестицiї: 6 тис. грн.
Склад довгострокових фiнансових iнвестицiй, що облiковуються за методом
участi в капiталi iнших пiдприємств станом на 31.12.2019 року:
Сума, тис. грн.
Найменування цiнних паперiв
на 31.12. 2018р. Дохiд/витрати що визнаються за
методом участi в капiталi
на 31.12. 2019 р.
ТОВ "КОМПАНIЯ "КЛАД"
3068
6
3074
У 2019 роцi Товариство вiдобразило збiльшення балансової вартостi фiнансових
iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi на суму 6 тис. грн.
прибутку об'єкта iнвестування. Для вiдображення фiнансових iнвестицiй, що
облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств використовувались
фiнансова звiтнiсть ТОВ "КОМПАНIЯ "КЛАД". Станом на 31.12.2019 року, об'єкт
iнвестування отримав прибуток за звiтний перiод 6 тис. грн..
Iншi фiнансовi iнвестицiї Товариства представленi наступним чином:
Сума, тис. грн.
Найменування цiнних паперiв
на 31.12. 2018р. на 31.12. 2019 р.
Акцiї 108
6
Разом 108
6
Склад iнших фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.2019 року, якi
переоцiненi:
Сума, тис. грн.
Найменування цiнних паперiв
на 31.12. 2018р. Переоцiнка до справедливої вартостi
на 31.12. 2019 р.
Акцiї ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"
0
0
0
Акцiї ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
3
0
3
Акцiї ПАТ "Укртелеком" 3
0
3
Акцiї ПАТ"Автомоб.комп."Богдан Моторс"
0
0
0
Акцiї ПРАТ "УМВБ" 102
-102 0
Разом 108
-102 6
Товариство здiйснило переоцiнку до справедливої вартостi цiнних паперiв на
загальну суму 102 тис. грн., у вiдповiдностi до Облiкової Полiтики.
5.6. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за вартiстю очiкуваних надходжень за
вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Для вiдображення заборгованостi за чистою
вартiстю проводиться аналiз заборгованостi за строками її виникнення.

Безнадiйною заборгованiстю вважається заборгованiсть за договорами, по яким минув
строк позивної давностi або термiн дiї яких закiнчився. Безнадiйна заборгованiсть
списується з балансу за рахунок створеного резерву сумнiвних боргiв, а в сумi
перевищення - на витрати поточного перiоду.
В фiнансовiй звiтностi до складу дебiторської заборгованостi по страхуванню
вiдноситься дебiторська заборгованiсть за договорами страхування та
перестрахування.
При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи,
послуги оцiнюється за первiсною вартiстю. В балансi дебiторська заборгованiсть за
роботи, товари та послуги визнається за первiсною вартiстю.
Дебiторська заборгованiсть, яка не пов'язана зi страховою дiяльнiстю, розрахунки з
бюджетом по податках та зборах, заборгованiсть з одержаних доходiв та виданим
авансам та iнша оцiнюється та визнається за первiсною вартiстю.
5.7. Страховi виплати
Товариство визнає суму витрат, пов'язаною зi страховою виплатою, у випадку, якщо у
результатi проведеної роботи з врегулювання подiї, що мала мiсце за укладеним
договором страхування та яка мала ознаки страхової, прийнято рiшення про визнання
випадку страховим. Дата визнання страхової виплати - дата прийняття означеного
рiшення.
5.8. Регреснi виплати
Товариство здiйснює виплати страхових вiдшкодувань при настаннi страхового випадку
в межах страхової суми при наявностi всiх пiдтверджуючих документiв, якi були
визначенi договором страхування. При цьому, у разi наявностi винної сторони в
страховому випадку i виплати страхового вiдшкодування потерпiлiй сторонi, згiдно з
Цивiльним кодексом України, Товариство має право зворотної вимоги (регресу) до
винної сторони у розмiрi виплаченого страхового вiдшкодування. Товариство оцiнює
ймовiрнiсть отримання суми регресу вiд винної сторони i з урахуванням цього
вiдображає суми регресiв у складi iншого доходу.
5.9. Страховi зобов'язання (страховi резерви)
МСФЗ 4 "Страховi контракти" мiстить iнформацiю про страховi зобов'язання (страховi
резерви), але не мiстить методики їх створення.
Склад технiчних резервiв та методи їх розрахунку здiйснюється Товариством
вiдповiдно до чинного законодавства, а саме: ст.31 Закону України "Про
страхування" вiд 07.03.1996 р № 85/96-ВР (зi змiнами та доповненнями), Методики
формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування
життя, затвердженої Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 18 вересня 2018 року № 1638,
зареєстрованої Мiнiстерством юстицiї України 17 жовтня 2018 р. за № 1169/32621, зi
Змiнами, якi затвердженi Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 1708 вiд 05.09.2019 року
"Про затвердження Змiн до Методики формування страхових резервiв за видами
страхування, iншими, нiж страхування життя, та визнання таким, що втратило
чиннiсть, розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України вiд 13 листопада 2003 року № 123", зареєстрованих Мiнiстерством юстицiї
України 17 грудня 2019 року за № 1252/34223, та вiдповiдно до Полiтики ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" з формування технiчних резервiв,
затвердженої Наказом № 01 вiд "08" сiчня 2020 року.
Для забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування Товариством
створюються технiчнi резерви та резерв катастроф у складi капiталу Товариства:
"
резерв незароблених премiй (UPR );
"
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв (RBNS);
"
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi (IBNR);
"
резерв катастроф (catastrophe reserve) .
На кiнець кожного звiтного перiоду проводиться оцiнка адекватностi визнаних
страхових зобов'язань, для чого використовуються поточнi оцiнки майбутнiх грошових
потокiв за страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть
страхових зобов'язань є неадекватною в контекстi очiкуваних майбутнiх грошових
потокiв, нестача визнається у звiтi про прибутки та збитки.
5.10. Перестрахування
У ходi здiйснення звичайної дiяльностi Товариство здiйснює перестрахування
ризикiв. Договори перестрахування забезпечують бiльшу диверсифiкацiю бiзнесу,
дозволяють здiйснювати контроль над потенцiйними збитками, що виникають внаслiдок
страхових ризикiв, i надають додаткову можливiсть для мiнiмiзацiї ризику.
Активи перестрахування включають суми заборгованостi iнших компанiй, що здiйснюють
перестрахування, за виплаченi i невиплаченi страховi збитки, i витрати по
коригуванню збиткiв, i переданi незаробленi страховi премiї.
При здiйсненнi операцiй перестрахування частки страхових премiй, якi були сплаченi
за договорами перестрахування, формують права вимоги до перестраховикiв i
облiковуються як суми часток перестраховикiв у резервах незароблених премiй.
5.11. Зобов'язання

Облiк i визнання зобов'язань здiйснюється Товариством вiдповiдно до МСБО 37
"Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". Зобов'язання Товариства
класифiкується на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi
(строк погашення до 12 мiсяцiв). Зобов'язання довгостроковi (непоточнi) та поточнi
вiдображаються у Звiтi про фiнансовий стан окремо.
Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в балансi по
первiснiй вартостi, що дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або
послуг. Всi винагороди працiвникам враховувати як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19
"Виплати працiвникам".
Щоквартально проводиться нарахування резерву вiдпусток використання забезпечення
якого вiдбувається протягом року пiд час нарахування вiдпусток працiвникам або пiд
час виплати їм компенсацiї за невикористану вiдпустку пiд час звiльнення.
5.12. Припинення визнання фiнансових активiв i зобов'язань
Товариство припиняє визнання фiнансового активу тiльки в тому випадку, коли
закiнчується термiн договiрних прав вимоги на потоки грошових коштiв по
фiнансовому активу; або вiдбувається передача фiнансового активу, i така передача
вiдповiдає критерiям припинення визнання.
Товариство списує фiнансове зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) з
балансу тодi i тiльки тодi, коли воно погашено, тобто, коли зазначене в договорi
зобов'язання виконано, анульовано або строк його дiї закiнчився.
5.13. Умовнi активи i зобов'язання
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про них
надається у примiтках, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку
ресурсiв, якi мiстять економiчнi вигоди, є незначними.
5.14. Статутний капiтал
Статутний капiтал вiдображається за первiсною вартiстю. Витрати, безпосередньо
пов'язанi iз збiльшенням статутного капiталу, вiдображаються як зменшення власних
коштiв учасникiв.
Дивiденди вiдображаються як зменшення власних коштiв у тому перiодi, в якому вони
були оголошенi. Дивiденди, оголошенi пiсля звiтної дати, розглядаються як подiї
пiсля звiтної дати згiдно з МСБО 10 "Подiї пiсля звiтної дати", i iнформацiя про
них розкривається вiдповiдно до норм чинного законодавства.
5.15. Визнання доходiв
Товариство отримує доходи вiд реалiзацiї послуг зi страхування, крiм страхування
життя. Договори страхування (страховi полiси) вступають в силу пiсля сплати
страхового платежу, якщо iнше не вказано в договорi.
Товариство отримує iнший дохiд, який не пов'язаний з проведенням операцiй
страхування вiд розмiщення тимчасово вiльних грошових коштiв, а саме: вiдсотки вiд
депозитiв, дивiденди по фiнансових вкладеннях, прибуток вiд продажу цiнних
паперiв, частки перестраховикiв у страховому вiдшкодуваннi, суми страхових
вiдшкодувань, отриманих в порядку регресу, агентськi винагороди вiд iнших
страховикiв, доходи вiд господарських договорiв.
Iнший дохiд визнається, коли є впевненiсть, що Товариство отримає економiчнi
вигоди вiд проведених операцiй i розмiр доходу можна достовiрно визначити.
Дохiд визнається за вирахуванням витрат на його одержання в тому перiодi, в якому
проведена операцiя. Дивiденди i розподiл прибутку враховуються, як дохiд, по мiрi
їх надходження.
5.16. Визнання витрат
Товариство несе витрати в процесi своєї операцiйної дiяльностi, а також iншi
витрати, якi не пов'язанi зi страховою дiяльнiстю. Витрати визнаються у звiтi про
фiнансовi результати, якщо виникає зменшення майбутнiх економiчних вигод,
пов'язаних iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, якi можуть бути
надiйно оцiненi.
РОЗДIЛ 6. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ МСФЗ
6.1. Змiни, якi є частиною щорiчного вдосконалення МСФЗ за перiод 2015 - 2017 рр.
та якi набрали чинностi саме з 01.01.2019 р.:
- уточнення до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" та МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть".
Зокрема, у МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу" мiститься вимога повторної оцiнки
частки в бiзнесi за умов, коли пiдприємство отримує контроль над таким бiзнесом,
який є спiльною операцiєю. Зазначена вимога пов'язана з позицiонуванням такої
угоди як поетапного об'єднання бiзнесу. Натомiсть у МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна
дiяльнiсть" робиться уточнення щодо спiльного контролю: коли пiдприємство отримує
спiльний контроль над бiзнесом, що є спiльною операцiєю, пiдприємство не проводить
повторної оцiнки ранiше визнаної частки в цiй компанiї;
- МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток": податковi наслiдки доходу у формi
дивiдендiв визнають тодi, коли визнають зобов'язання виплатити дивiденди. Це
твердження застосовують до всiх податкових наслiдкiв дивiдендiв, а не тiльки до
ситуацiй, за яких iснують рiзнi ставки податку для розподiленого та
нерозподiленого прибутку;

- внесенi змiни до МСБО (IAS) 23 "Витрати на позики" в частинi витрат на
позики, що пiдлягають капiталiзацiї. Змiни уточнюють: якщо будь-якi конкретнi
позики залишаються непогашеними пiсля того, як вiдповiдний актив буде готовий до
його очiкуваного використання або продажу, це запозичення стає частиною коштiв,
якi пiдприємство цiлому запозичує, пiд час розрахунку ставки капiталiзацiї на
загальнi позики.
6.2. З 01.01.2019 р. набрали чинностi окремi змiни до МСФЗ (IFRS) 9
"Фiнансовi iнструменти", МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi
пiдприємства", МСБО (IAS) 19 "Виплати працiвникам".
6.3. МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
12.10.2017 Рада з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку опублiкувала
документ "Дострокове погашення з вiд'ємним вiдшкодуванням (Змiни до МСФЗ 9)", щоб
розглянути питання про те, як у МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
класифiковано окремi фiнансовi активи, що пiдлягають достроковому погашенню. Отже,
наразi МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" дозволяє пiдприємствам оцiнювати
фiнансовi активи, що пiдлягають достроковому погашенню з так званим негативним
вiдшкодуванням, за амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд замiсть оцiнки за справедливою вартiстю через прибутки та збитки.
6.4. МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства"
12.10.2017 Рада з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку також опублiкувала
уточнення "Довгостроковi частки участi в асоцiйованих i спiльних пiдприємствах
(Змiни до МСБО (IAS) 28)". Опублiкованим уточненням Рада пояснює, що пiдприємство
застосовує МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" до довгострокових часток участi
в асоцiйованому або спiльному пiдприємствi, щодо яких не застосовується метод
участi в капiталi.
6.5. МСБО (IAS) 19 "Виплати працiвникам"
Змiни вiд 07.02.2018 уточнюють вимоги до визначення витрат пiдприємства на
пенсiйнi програми на випадок, коли вносяться змiни до таких програм iз визначеними
виплатами, i, як наслiдок, вiдбувається скорочення програми чи здiйснюються
розрахунки за цiєю програмою.
6.6. Набрання чинностi новими стандартами чи тлумаченнями до iснуючих
стандартiв: КТМФЗ 23 та МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда".
6.7. КТМФЗ 23 "Невизначенiсть щодо розрахунку податку на прибуток"
Ключовi iдеї КТМФЗ 23 полягають у такому:
- пiдприємство зобов'язане використовувати судження, щоб визначити, чи слiд
розглядати кожну податкову ситуацiю (трактування) незалежно одна вiд одної, чи
слiд розглядати деякi податковi ситуацiї спiльно. Рiшення має 'рунтуватися на
тому, який пiдхiд забезпечує кращi прогнози щодо усунення невизначеностi;
- пiдприємство має зробити припущення, що податковий орган, який має право
перевiряти будь-якi звiтнi суми, перевiрить цi суми та матиме повне уявлення про
всю вiдповiдну iнформацiю. Лише в цьому випадку враховується вплив невизначеностi;
- пiдприємство розглядає, чи є ймовiрним, що вiдповiдний орган погодиться з кожним
податковим пiдходом чи групою податкових пiдходiв, якi використала компанiя або
планує використовувати в процесi подання податку на прибуток.
6.8. МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда". Змiни облiкової полiтики щодо орендних
операцiй.
6.8.1. Товариство для визначення, облiку та вiдображення у фiнансовiй
звiтностi та розкриття iнформацiї щодо операцiй з оренди застосовує вимоги МСФЗ
16 (IFRS) 16 "Оренда" з 01.01.19 р.
6.8.2. Товариство як
орендар або як орендодавець перед визнанням у балансi
вiдповiдних активiв та зобов'язань, чи є договiр в цiлому, або його окремi
компоненти договору оренди в значеннi, викладеному в МСФЗ 16 (IFRS) 16 "Оренда".
Договiр в цiлому, або його окремi компоненти є договором оренди, якщо за цим
договором передається право користування iдентифiкованого активу протягом певного
перiоду в обмiн на вiдшкодування. У випадку, якщо вiдбувається змiна в умовах
договору оренди, то Товариство проводить повторну оцiнку договору.
6.9. Товариство, як орендар. Визнання
6.9.1. На дату початку оренди, Товариство як орендар, визнає актив у формi
права користування та зобов'язання з оренди.
6.9.2. Товариство не застосовує вищезазначенi вимоги щодо визнання активiв i
зобов'язань стосовно короткострокової оренди або оренди, в якiй базовий актив має
вартiсть менш як 20 000 грн. Короткостроковою є оренда до 12 мiсяцiв. За
договорами з такими активами в момент укладення договору оренди активи та
зобов'язанням не визнаються. Витрати вiдносяться на виробничi, адмiнiстративнi,
збутовi та iншi витрати вiдповiдно до цiльового використання базових активiв
Товариством по мiрi нарахування чергових платежiв до сплати.
6.10. Первiсна оцiнка активу у формi права користування
6.10.1. Товариство на дату початку оренди оцiнює i визнає базовий актив у
формi права користування за первiсною вартiстю, що включає:
суму первiсної оцiнки зобов'язання з оренди;

оренднi платежi здiйсненi на або до дати початку оренди (попередня оплата по
орендних платежах);
первиннi прямi витрати, понесенi Товариством з укладанням договору оренди
(комiсiйнi винагороди, юридичнi послуги, послуги з оцiнки майна, нотарiальне
посвiдчення тощо);
витрати, якi будуть понесенi Товариством на демонтаж, повернення базового
активу, доведення до стану, що вимагається договором. Товариство несе зобов'язання
за таким витрати або на дату початку оренди, або протягом строку дiї договору.
6.11. Первiсна оцiнка зобов'язань
6.11.1. На дату початку оренди Товариство оцiнює зобов'язання з оренди з
поступовим зниженням вартостi орендних платежiв, якi ще не здiйсненi на цю дату.
Оренднi платежi дисконтуються з використанням процентної ставки, закладеної в
договорi оренди, якщо така ставка може бути легко визначена. Якщо таку ставку
визначити не можливо, Товариство використовує середню вiдсоткову ставку для
запозичення довгострокових коштiв банкiв для суб'єктiв господарювання, яка
опублiкована на офiцiйному сайтi НБУ на дату початку оренди.
6.11.2. На дату початку оренди оренднi платежi, якi включаються в оцiнку
зобов'язань з оренди, складаються iз:
фiксованих платежiв з вирахуванням будь - яких стимулюючих платежiв з оренди
до отримання;
змiнних орендних платежiв, якi залежать вiд iндексу або ставки, початково
оцiненi з використанням iндексу або ставки на дату оренди;
суми гарантованої лiквiдацiйної вартостi.
6.11.3. Якщо договiр оренди передбачає щорiчну iндексацiю на iндекс iнфляцiї, то
Товариство не враховує цей фактор при обчисленнi теперiшньої вартостi орендних
зобов'язань, а розглядає таку змiну в останнiй день року, за який проводиться
iндексацiя, як модифiкацiя договору.
6.12. Подальша оцiнка активу у формi права користування
6.12.1. Пiсля дати початку оренди активу, Товариство оцiнює актив у формi права
користуванням iз застосуванням моделi облiку за первiсною вартiстю з вирахуванням
амортизацiї активу та втрат вiд зменшення корисностi.
6.12.2. Амортизацiя активу вiдбувається з використанням прямолiнiйного методу.
Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, який є наступним за мiсяцем
отримання базового активу в оренду, та закiнчується останнiм мiсяцем строку
оренди. Амортизацiя вiдноситься до виробничих, адмiнiстративних, збутових або
iнших витрат вiдповiдно до цiльового використання базового активу.
6.12.3. Зменшення корисностi активу здiйснюється вiдповiдно МСБО 36 "Зменшення
корисностi активiв". Якщо розрахована справедлива вартiсть активу перевищує
балансову вартiсть бiльш нiж на 10%, то визначається зменшення корисностi активу з
вiдображення суми витрат перiоду з збiльшенням амортизацiї активу.
6.13. Подальша оцiнка зобов'язань
6.13.1. Товариство пiсля дати початку оренди оцiнює розрахунки по орендi наступним
чином:
збiльшуючи балансову вартiсть для вiдображення вiдсоткiв по зобов'язанням з
оренди;
зменшуючи балансову вартiсть для вiдображення здiйснених орендних платежiв;
переоцiнюючи балансову вартiсть для вiдображення переоцiнки або модифiкацiї
договорiв оренди або для вiдображення переглянутих в договiрному порядку
фiксованих орендних платежiв.
6.13.2. Вiдсотки по зобов'язанням з оренди в кожному перiодi протягом термiну
оренди визнаються в сумi, яка розраховується з незмiнної перiодичної процентної
ставки на залишок зобов'язань з оренди.
6.13.3. Пiсля дати початку оренди Товариство визнає в фiнансових витратах (за
винятком випадкiв, коли витрати включаються до балансової вартостi iншого активу з
використанням iнших чинних стандартiв) вiдсотки по зобов'язанням з оренди , а
змiннi оренднi платежi, якi не включенi в оцiнку зобов'язань з оренди - у
собiвартостi, адмiнiстративних, збутових або iнших витратах аналогiчно з
амортизацiї активiв з права користування. Витрати по змiнним платежам визнаються в
перiодi, в якому настає подiя або умова, що призводить до здiйснення таких
платежiв.
6.14. Подання у звiтностi
6.14.1. У Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) актив у формi права користування
вiдображається у складi "Нематерiальних активiв" з розкриттям iнформацiї у
примiтках щодо цього активу. Зобов'язання з оренди вiдображається як довгострокове
зобов'язання у складi iнших довгострокових зобов'язань з розкриттям iнформацiї у
примiтках щодо цих зобов'язань.
6.14.2. У звiтi про рух грошових коштiв Товариство вiдносить:
грошовi платежi в рахунок основної частки орендного зобов'язання
- до фiнансової
дiяльностi;

грошовi платежi в рахунок процентної частки за орендним зобов'язанням застосовуючи вимоги МСБО 7 Звiт про рух грошових коштiв щодо сплачених процентiв ;
короткостроковi оренднi платежi, платежi з оренди малоцiнних активiв та
змiннi оренднi платежi, не включенi в оцiнку орендного зобов'язання, - до
операцiйної дiяльностi.
6.15. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi.
Методики оцiнювання та вхiднi данi використанi для складання оцiнок за
справедливою вартiстю
6.15.1. Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi
активiв та зобов'язань тобто такi оцiнки якi вимагаються МСФЗ 13 у звiтi про
фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
Класи активiв та зобов'язань оцiнених за справедливою вартiстю
Методики оцiнювання
Метод оцiнки (ринковий дохiдний витратний)
Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та
їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю яка дорiвнює їх номiнальнiй
вартостi
Ринковий
Офiцiйнi курси НБУ
Борговi цiннi папери
Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових
активiв здiйснюється за справедливою вартiстю яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї
в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв
здiйснюється за справедливою вартiстю.
Ринковий дохiдний
Офiцiйнi бiржовi
курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки котирування аналогiчних боргових цiнних
паперiв дисконтованi потоки грошових коштiв
Iнструменти капiталу
Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх
справедливою вартiстю яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї в ходi якої був
отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за
справедливою вартiстю на дату оцiнки.
Ринковий витратний
Офiцiйнi бiржовi
курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки за вiдсутностi визначеного бiржового
курсу на дату оцiнки використовується остання балансова вартiсть цiни закриття
бiржового торгового дня
Iнвестицiйна нерухомiсть
Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi
здiйснюється за собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi
здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий дохiдний витратний
Цiни на ринку нерухомостi данi оцiнки професiйних оцiнювачiв
6. 16. Вплив використання закритих вхiдних даних (3-го рiвня) для перiодичних
оцiнок справедливої вартостi на прибуток або збиток
Рiвень iєрархiї справедливої вартостi до якого належать оцiнки справедливої
вартостi
Класи активiв та зобов'язань оцiнених за справедливою вартiстю
1 рiвень
(тi що мають котирування та спостережуванi)
2 рiвень
(тi що не мають котирувань але спостережуванi) 3 рiвень
(тi що не мають котирувань i не є спостережуваними)
Усього
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Дата оцiнки 31.12.18
31.12.19
31.12.18
31.12.19
31.12.18
31.12.19
31.12.18
31.12.19
Iнвестицiйна нерухомiсть
35919 35863 35919 35863
6.17. Iншi розкриття що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi"
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю
Балансова вартiсть
Справедлива
2018 2019
2018 2019
1
2
3
4
5
Iнвестицiйна нерухомiсть
35919 35863
Поточна дебiторська заборгованiсть 15212
Грошовi кошти та їх еквiваленти
7493
Фiнансовi iнвестицiї
3176 3080 3176

вартiсть

35919 35863
13794 15212 13794
7003 7493 7003
3080

6.17.1. До складу iнвестицiйної нерухомостi входять земельнi дiлянки. Справедлива
вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на 31.12.2019 року становили 35 863
тис. грн.
6.17.2. Керiвництво Товариства вважає що наведенi розкриття щодо застосування
справедливої вартостi є достатнiми i не вважає що за межами фiнансової звiтностi
залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi яка
може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi.

6.17.3. Товариство не здiйснювало коригування показникiв фiнансової звiтностi
вiдповiдно до МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" у зв'язку
впливом iнфляцiї, покладаючись на власнi судження.
6.17.4. Рекласифiкацiї у фiнансовiй звiтностi за звiтний перiод порiвняно з
фiнансовою звiтнiстю попереднього перiоду не здiйснювалися. Виправлення помилок
попереднiх перiодiв не здiйснювалося.
РОЗДIЛ 7.
ЗВIТНОСТI

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI, ПОДАНI У ФIНАНСОВIЙ

7.1. Iнформацiя, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтi про фiнансовий стан
7.1.1. Необоротнi активи включають нематерiальнi активи, основнi засоби та
довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
7.1.2. Нематерiальнi активи, вiдображають вартiсть актива з правом користування
майном на умовах оренди, програмного забезпечення та лiцензiй на проведення
страхової дiяльностi. Первiсна вартiсть чи оцiнка на 31.12.2019 р. складає 987
тис. грн., знос - 342 тис. грн. , чиста балансова вартiсть на кiнець звiтного
перiоду - 645 тис. грн.
7.1.3. Нематерiальнi активи, що представленi Лiцензiями на проведення страхової
дiяльностi не мають визначеного термiну користування, так як виданi безстроково.
Вони не амортизуються, але аналiзуються в кожному звiтному перiодi на наявнiсть
пiдстав для оцiнки таких активiв як безстрокових.
7.1.4. Програмне забезпечення облiковується за моделлю iсторичної собiвартостi за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi
(знецiнення).
7.1.5. Переоцiнка нематерiальних активiв на звiтну дату не проводилася.
Використовуванi методи амортизацiї та термiни корисного використання
нематерiальних активiв розкритi в положеннях Облiкової полiтики ПРАТ СК "АРМА".
Нематерiальних активiв, придбаних у зв'язку з придбанням бiзнесу, а також
нематерiальних активiв, класифiкованих як утримуваних для продажу - протягом 2019
року не було та немає.

7.1.6. Склад нематерiальних активiв та їх рух протягом 2019 року:
Групи нематерiальних активiв Залишок на початок перiду
Надiйш-ло
Вибуло
Нараховано амортизацiї Залишок на кiнець звiтного перiоду
первiсна (переоцi-нена) вартiсть
Знос
первiсна (переоцi-нена)
вартiсть
знос
первiсна (перео-цiнена) вартiсть
знос
Програмне забезпечення 87
87
87
87
Лiцензiї
389
389
Право користування орендованим майном
745
234
234
489
511
255
Разом:
476
87
745
234
234
489
987
342
Нематерiальних активiв, переданих у заставу, або у забезпечення зобов'язань, у
т.ч. третiх осiб немає. Невизнаних у фiнансовiй звiтностi, але контрольованих
ПРАТ СК "АРМА" нематерiальних активiв, немає. Ознак знецiнення функцiонуючих
нематерiальних активiв виявлено не було, збитки вiд зменшення корисностi не
визнавалися. Нематерiальних активiв, що тимчасово не використовуються немає.
7.1.7. Склад основних засобiв та їх рух протягом 2019 року:
Групи основних
засобiв
Залишок на початок року Надiйш-ло
Вибуло
Переоцiнка (дооцiнка+,уцiнка-.)
Нараховано амортизацiї Залишок на кiнець
звiтного перiоду
первiсна (переоцi-нена) вартiсть
Знос
первiсна (переоцi-нена)
вартiсть
знос
первiсна (перео-цiнена) вартiсть
знос
Земельнi дiлянки 35 919
35919
Iнвестицiйна нерухомiсть
35919
-56
35 863
Будинки, споруди та передавальнi пристрої
3 017 306
50
3 017 356
Машини та обладнання
277
255
79
76
10
198
189
Транспортнi засоби
670
542
30
670
572
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
159
159
101
64
55
10
196
114
Iншi основнi засоби
17
17
17
17
----- ---------- -----

Iншi необоротнi матерiальнi активи 27
63
Разом:
40 086
1 305 36 073
153
40 008
1 294

26

53

36 095

16

16

164

-56

53

64

7.1.8. Основнi засоби вiдображаються у Звiтi про фiнансовий стан за первiсною
вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Строки корисного використання
основних засобiв не вiдрiзняються вiд бухгалтерських нарахувань. Згiдно iз МСФЗ
16, станом на 31.12.2019р., первiсна вартiсть "Основних засобiв" складає 4 145
тис. грн., знос - 1 294 тис. грн., балансова вартiсть 2 851 тис. грн
7.1.9. На початок 2019 року на балансi Товариства земельнi дiлянки облiковувались
як основнi засоби за справедливою вартiстю, данi земельнi дiлянки були виведенi
iз складу основних засобiв та переведенi в склад "Iнвестицiйна нерухомiсть".
Первiсна вартiсть " Iнвестицiйної нерухомостi" складає 35 919 тис. грн.., знос - 0
тис. грн., переоцiнка(уцiнка) складає 56,0 тис. грн., балансова вартiсть 35 863
тис. грн. Уцiнку зроблено на основi " Звiти про експертну грошову оцiнку
земельних дiлянок здiйсненi станом на 31.12.2019 року" суб'єктом оцiночної
дiяльностi ПП "Донецько-Схiдний Брокерський Торговий Дiм", Лiцензiя Державного
агентства земельних ресурсiв /України вiд 11.10.2012, Серiя АД № 076175.
7.1.10. Усi основнi засоби, що розкритi у фiнансовiй звiтностi, належать ПРАТ СК
"АРМА" без будь - яких обмежень права власностi. Вiдображена в балансi вартiсть
основних засобiв не перевищує справедливу вартiсть.
7.1.11. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (iншi фiнансовi iнвестицiї) включають
акцiї, векселi та iнвестицiйнi сертифiкати. Фiнансовi iнвестицiї Товариства, якi
придбанi з метою подальшої реалiзацiї, оцiнюються i вiдображаються у
бухгалтерському облiку за справедливою (бiржовою) вартiстю (крiм заблокованих
цiнних паперiв).
Сума збiльшення або зменшення балансової вартостi фiнансових iнвестицiй, якi
облiковуються за методом участi в капiталi, на дату балансу вiдображається у
складi доходiв або втрат вiд участi в капiталi.
Склад i суми фiнансових iнвестицiй:
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi
iнших пiдприємств: 3 074 тис. грн.; iншi фiнансовi iнвестицiї: 6 тис. грн.
Склад довгострокових фiнансових iнвестицiй, що облiковуються за методом
участi в капiталi iнших пiдприємств станом на 31.12.2019 року:
Сума, тис. грн.
Найменування цiнних паперiв
на 31.12. 2018р. Дохiд/витрати що визнаються за
методом участi в капiталi
на 31.12. 2019 р.
ТОВ "КОМПАНIЯ "КЛАД"
3068
6
3074
У 2019 роцi Товариство вiдобразило збiльшення балансової вартостi фiнансових
iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi на суму 6 тис. грн.
прибутку об'єкта iнвестування. Для вiдображення фiнансових iнвестицiй, що
облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств використовувались
фiнансова звiтнiсть ТОВ "КОМПАНIЯ "КЛАД". Станом на 31.12.2019 року, об'єкт
iнвестування отримав прибуток за звiтний перiод 6 тис. грн..
Iншi фiнансовi iнвестицiї Товариства представленi наступним чином:
Сума, тис. грн.
Найменування цiнних паперiв
на 31.12. 2018р. на 31.12. 2019 р.
Акцiї 108
6
Разом 108
6
Склад iнших фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.2019 року, якi
переоцiненi:
Сума, тис. грн.
Найменування цiнних паперiв
на 31.12. 2018р. Переоцiнка до справедливої вартостi
на 31.12. 2019 р.
Акцiї ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"
0
0
0
Акцiї ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
3
0
3
Акцiї ПАТ "Укртелеком" 3
0
3
Акцiї ПАТ"Автомоб.комп."Богдан Моторс"
0
0
0
Акцiї ПРАТ "УМВБ" 102
-102 0
Разом 108
-102 6

Товариство здiйснило переоцiнку до справедливої вартостi цiнних паперiв на
загальну суму 102 тис. грн., у вiдповiдностi до Облiкової Полiтики.
7.1.34. Iнформацiя, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтi про рух грошових коштiв
(за прямим методом)
Надходження вiд цiльового фiнансування - В статтi Надходження вiд цiльового
фiнансування Товариство вiдображає отриманi грошовi кошти вiд фонду соцiального
страхування - 57 тис. грн.
Надходження вiд страхових премiй - В статтi Надходження вiд страхових премiй
Товариство вiдображає сплаченi грошовi кошти покупцями за страховi послуги 14
054 тис. грн. за звiтний перiод.
Iншi надходження - В статтi Iншi надходження Товариство вiдображає отриманi
грошовi
кошти за правом вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiяний збиток, за надання
послуг
iншим страховикам, страховi виплати, належнi до сплати перестраховиками
- 343 тис. грн.
Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) - В статтi Витрачання на оплату
Товарiв (робiт, послуг) Товариство вiдображає сплаченi грошовi кошти
постачальникам за послуги, товарно-матерiальнi цiнностi, роботи, необхiднi для
забезпечення дiяльностi Товариства - 2 488 тис. грн.
Витрачання на оплату працi
- В статтi Витрачання на оплату працi Товариство
зазначає фактично виплаченi грошовi кошти на оплату працi працiвникiв - 1147 тис.
грн.
Витрачання вiдрахувань на соцiальнi заходи - В статтi Витрачання на оплату
вiдрахувань на соцiальнi заходи вiдображається фактично сплачений Єдиний
соцiальний внесок - 301 тис. грн.
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток - В статтi Витрачання на
оплату зобов'язань з податку на прибуток фактично направленi грошовi кошти на
оплату Податку на прибуток - 339 тис. грн.
Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв - В статтi Витрачання
на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв зазначаються фактично направленi
грошовi кошти на оплату Податку з доходiв фiзичних осiб, Вiйськового збору та
iнших податкiв та обов'язкових платежiв - 425 тис. грн. (764 тис. грн. -339 тис.
грн.).
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами - В статтi Витрачання
на оплату зобов'язань за страховими контрактами зазначаються фактично направленi
грошовi кошти на оплату страхового вiдшкодування, частки страхових платежiв
належних перестраховикам та агентська винагорода - 10 258 тис. грн.
Iншi витрачання - В статтi Iншi витрачання зазначаються фактично направленi
грошовi кошти за реалiзацiю полiсiв iнших страхових компанiй, розрахунки мiж
членами об'єднання
"Ядерний страховий пул" та iншi - 953 тис. грн.
Надходження вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй - В статтi Надходження вiд
реалiзацiї фiнансових iнвестицiй Товариство вiдображає отриманi грошовi кошти вiд
продажу цiнних паперiв.
Надходження вiд отриманих вiдсоткiв - В статтi Надходження вiд отриманих вiдсоткiв
Товариство вiдображає отриманi грошовi кошти вiд розмiщення коштiв на депозитних
рахунках в банках - 967 тис. грн.
Витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй - В статтi Витрачання на придбання
фiнансових iнвестицiй зазначаються фактично направленi грошовi кошти на покупку
цiнних паперiв. Не було.
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв - вiдображено рiзницю мiж доходами
та витратами вiд здiйснення операцiй в iноземнiй валютi пiд впливом змiни валютних
курсiв. Немє.
7.1.35. Iнформацiя, що пiдтверджує статтi, поданi у Звiтi про власний капiтал
В Звiтi про власний капiтал Товариство вiдображає рух власного капiталу в розрiзi
складових капiталу, визнаного вiдповiдно до МСФЗ.
У графi 3
вiдображено розмiр зареєстрованого капiталу , що вiдповiдає
установчим документам - 90 000 тис. грн.
У графi 5 вiдображається розмiр Додаткового капiталу, що формується за рахунок
дооцiнки основних засобiв Товариства - 1 191 тис. грн.
У графi 6 вiдображено розмiр Резервного капiталу що формується за рахунок прибутку
Товариства - 23 768 тис. грн. (в тому числi вiльнi резерви - 22 289 тис. грн.,
резервний капiтал - 1 479 тис. грн.) та використовується для можливого покриття
збиткiв Товариства.

У графi 7 у рядку 4100 вiдображено фiнансовий результат дiяльностi визначений у
вiдповiдностi до МСФЗ - станом на 31.12.2019 року збиток
- 1446 тис. грн.
РОЗДIЛ 8. СИСТЕМА ВНУТРIШНЬОГО КОНТРОЛЮ
ПРАТ СК "АРМА" дотримується принципiв корпоративного управлiння, що
визначенi у Кодексi корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" (http://www.arma-ic.com/data/loads/kodeks.pdf).
Формування органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснювалось
вiдповiдно до Статуту ПРАТ СК "АРМА".
Протягом звiтного перiоду у ПРАТ СК "АРМА" функцiонували наступнi органи
корпоративного управлiння:
- Загальнi збори акцiонерiв (вищий орган управлiння. Загальнi збори можуть
вирiшувати будь-якi питання дiяльностi ПРАТ СК "АРМА", визначенi Статутом та
Законом України "Про акцiонернi товариства");
- Наглядова рада (орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв ПРАТ СК "АРМА" i, в
межах компетенцiї, визначеної Законом України "Про акцiонернi товариства" та
Статутом, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння. Органи управлiння ПРАТ СК
"АРМА", за винятком Загальних зборiв, не мають права давати вказiвки Наглядовiй
радi щодо порядку здiйснення нею покладених на неї функцiй, а також з iнших питань
її дiяльностi);
- Правлiння (виконавчий орган ПРАТ СК "АРМА", який здiйснює управлiння його
поточною дiяльнiстю. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi та
органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення усiх
питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до
виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради);
- Ревiзор (орган контролю, здiйснює оперативний контроль за фiнансовогосподарською дiяльнiстю ПРАТ СК "АРМА" шляхом проведення планових та позапланових
перевiрок);
- вiддiл внутрiшнього аудиту (орган контролю, пiдпорядкований Наглядовiй радi).
Здiйснює дiяльнiсть шляхом проведення перевiрок структурних пiдроздiлiв ПРАТ СК
"АРМА" згiдно iз планом перевiрок, що затверджується Наглядовою радою на рiк).
Склад та порядок формування та функцiонування цих органiв вiдповiдає вимогам
Статуту та вимогам, встановленим рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв.
Протягом звiтного 2019 року було проведено рiчнi загальнi збори (12.04.2019,
Протокол № 41) та позачерговi загальнi збори (13.12.2019, Протокол № 42).
Протягом звiтного перiоду дiяльностi ПРАТ СК "АРМА" вiдхилень вiд принципiв
корпоративного управлiння, закрiплених Кодексом, не вiдбувалось.
РОЗДIЛ 9. УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ, ФIНАНСОВИМИ ТА СТРАХОВИМИ РИЗИКАМИ.
9.1. Управлiння капiталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цiлей:
дотримання вимог до капiталу, встановлених уповноваженим органом, забезпечення
здатностi Товариства функцiонувати в якостi безперервно дiючого пiдприємства.
Товариство вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється,
дорiвнює сумi капiталу, показаного в балансi.
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду Товариство аналiзує наявну суму власного
капiталу i може її коригувати шляхом виплати дивiдендiв 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 нормативiв
платоспроможностi.
Товариство дотримувалася усiх зовнiшнiх вимог до капiталу протягом звiтного
перiоду.
9.2. Система управлiння ризиками у ПРАТ СК "АРМА" запроваджена вiдповiдно до
чинного законодавства. Правлiнням ПРАТ СК "АРМА" обрано працiвника,
вiдповiдального за оцiнку ризикiв, та затверджено Iнструкцiю працiвника,
вiдповiдального за оцiнку ризикiв.
Працiвник, вiдповiдальний за оцiнку ризикiв, пiдпорядковується безпосередньо
Головi Правлiння Товариства та має вiдповiднi повноваження щодо доступу до
iнформацiї, необхiдної для оцiнки ризикiв.
Працiвник, вiдповiдальний за оцiнку ризикiв, є вiдповiдальним за:
виявлення, визначення, оцiнку ризикiв;
збiр необхiдної iнформацiї для здiйснення оцiнки ризикiв та забезпечення
безперервного контролю за ризиками;
розробку та актуалiзацiю модулiв ризикiв;
контроль за порушенням допустимих меж ризикiв;
проведення стрес-тестування;
надання рекомендацiй Правлiнню щодо врегулювання ризикiв;

надання звiтiв Правлiнню щодо проведеної роботи, а також щодо розмiру
капiталу, необхiдного для покриття неочiкуваних збиткiв i збиткiв, пов'язаних iз
ризиками;
надання пропозицiй щодо заходiв покращення ефективностi системи управлiння
ризиками.
Працiвник, вiдповiдальний за оцiнку ризикiв, виконує свої функцiональнi
обов'язки згiдно з Положенням та iншими внутрiшнiми документами ПРАТ СК "АРМА",
зокрема, iнструкцiєю працiвника, вiдповiдального за оцiнку ризикiв, що мiстить
детальний перелiк його обов'язкiв.
Для покращення роботи з управлiння ризиками та визначення кiлькiсних
характеристик ризикiв, Товариство може залучати на договiрнiй основi (аутсорсинг)
зовнiшнi органiзацiї, що займаються актуарними розрахунками. Передання на
договiрнiй основi будь-яких операцiйних функцiй або видiв дiяльностi Товариства до
зовнiшнiх органiзацiй не повинно перешкоджати дотримуватися системи управлiння
ризиками, вимог чинного законодавства щодо управлiння ризиками та не повинно
збiльшувати операцiйний ризик.
Товариство вивчає такi ризики: андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик
дефолту контрагента, операцiйний ризик, ризик законодавчого простору.
За результатами оцiнювання ризикiв станом на 31.12.2019 р. Правлiнням було
прийнято наступнi заходи щодо ризикiв:
1. Для ризикiв, що мають низький ранг (крiм ризику недостатностi страхових премiй
i резервiв), встановлено наступнi заходи для їх контролю: перiодичний монiторинг
ризику без миттєвого реагування, без додаткових витрат (не рiдше 1 р. на
пiврiччя).
2. Для ризику недостатностi страхових премiй i резервiв здiйснити наступнi
заходи: навчання, пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, пiдбiр квалiфiкованого
персоналу; удосконалення страхових продуктiв: деталiзацiя iнформацiї перед
укладанням договору; уточнення страхових випадкiв, виключень iз страхових випадкiв
тощо; оновлення типових документiв, що використовуються при укладаннi та
виконаннi договорiв страхування; розробка iндивiдуальних програм страхування за
видами страхування; розробка iндивiдуальних програм страхування для певних груп
споживачiв; розробка тарифних калькуляторiв по типових страхових продуктах;
здiйснення рекламних заходiв; вивчення споживчого ринку, аналiз конкурентiв;
Формування страхових резервiв вiдповiдно до чинного законодавства, формування
страхових резервiв вiдповiдно до Внутрiшньої полiтики Товариства з формування
технiчних резервiв; удосконалення програмного забезпечення.
3. Для ризикiв, що мають середнiй ранг встановити наступнi управлiнськi
заходи:
Ризик iнвестицiй в акцiї: аналiз лiквiдностi активiв i пасивiв; аналiз
можливих iнструментiв для iнвестування; встановлення лiмiтiв по iнструментах
iнвестування.
Ризик дефолту контрагента: постiйний аналiз дiяльностi та репутацiї
перестраховикiв, включаючи їх кiнцевих бенефiцiарних власникiв; аналiз
перестрахових програм, розмiру власного утримання; постiйний аналiз репутацiї
банкiвських установ-контрагентiв, включно iз регулярним монiторингом засобiв
масової iнформацiї; аналiз скарг та претензiй щодо дiяльностi Товариства з боку
клiєнтiв та контрагентiв.
Ризик законодавчого простору: постiйний аналiз проектiв законiв та нових
нормативно-правових актiв, що можуть вплинути на безперервнiсть дiяльностi
Товариства та/або виконання Товариством вимог таких нормативно-правових актiв за
допомогою залучення значних фiнансових ресурсiв з боку акцiонерiв; доопрацювання
проектiв нормативно-правових актiв через участь у робочих групах та роботi
об'єднань страховикiв.
Стислi результати проведеного страховиком стрес-тестування рiчної звiтностi
з розкриттям iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведених стрестестiв:
ПРАТ СК "АРМА" провело стрес-тестування рiчної звiтностi станом на 31.12.19
р. Результати проведеного стрес-тестування показують:
стресовi подiї не зменшують нетто-активи нижче нормативного запасу
платоспроможностi, що становить 2063,9 тис. грн.;
величина змiни нетто-активiв по кожнiй стресовiй подiї не перевищує границi
у 8,7 %, що приймається компанiєю як допустима;
протестованi стресовi подiї зменшують нетто-активи до рiвня 100612,2 тис.
грн., що є прийнятним.
Результати стрес-тестiв показують, що рiвень ризикiв ПРАТ СК "АРМА" не
перевищує допустимих границь i не потребує додаткових заходiв управлiння ризиками.
Стратегiя керiвництва щодо зменшення вразливостi до вищезазначених ризикiв
полягає у постiйному вiдслiдковуваннi їх впливу та швидкому реагуванню у разi
виявлення загроз, що є можливим у зв'язку iз тим, що ПРАТ СК "АРМА" є невеликою
страховою компанiєю.

РОЗДIЛ 10. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
10.1. Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд
спiльним контролем або якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може
мати значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень.
При аналiзi кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж
пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх
юридичнiй формi.
Протягом звiтного перiоду операцiй з пов'язаними сторонами здiйснювалися на
загальних пiдставах лише з управлiнським персоналом.
10.2. Розкриття iнформацiї щодо компенсацiї провiдному управлiнському
персоналу за 2019 рiк: винагорода членiв Наглядової ради, Правлiння, Головного
бухгалтера склала: 656,2 тис. грн. Єдиний соцiальний внесок - 144,4 тис. грн.
РОЗДIЛ 11. ПОДIЇ ПIСЛЯ БАЛАНСУ
25.02.2020 року укладено договори купiвлi-продажу цiнних паперiв, що описано
у роздiлi 7 Примiток.
Товариство розкриває рiчну iнформацiю емiтента за 2019 рiк у
загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР не пiзнiше 30.04.2020 року.
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена Головою Правлiння 28 лютого 2020
року.
Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї
фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.
Голова Правлiння
_______________________________Л.В.Фетiсова

Головний бухгалтер
_____________________________Л.В.Ткаченко

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1

2

3
4
5
6

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
(1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти
аудиторської діяльності, які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти
аудиторської діяльності, які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес.
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи
контролю якості аудиторських послуг (за наявності)

АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

4

20971605
65082, Одеська обл., місто Одеса,
ПРОВУЛОК МАЯКОВСЬКОГО,
будинок 1, офіс 535
0135
338/3
26.01.2017

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

01.01.2019 - 31.12.2019

8

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

01

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

7
28.01.2020

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

28.01.2020 - 06.04.2020

12

Дата аудиторського висновку

06.04.2020

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

60000.00

14

Текст аудиторського звіту

ЗВІТ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річної фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА"
станом на 31 грудня 2019 року
Адресат:
"
НКЦПФР
"
Нацкомфінпослуг
"
ПРАТ СК "АРМА"
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА", код за ЄДРПОУ 21265671, місцезнаходження: 03115, м.
Київ, вул. Хмельницька, 10, офіс Б8-3 (надалі Товариство), що складається з
Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, Звіт про фінансові
результати (Звіту про сукупний дохід) за 2019 рік, Звіту про рух грошових
коштів за 2019 рік, Звіту про власний капітал за 2019 рік, що закінчився
зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад
значущих облікових політик.
На нашу думку фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його
фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою,
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає вимогам
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від
16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з
Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості, рік видання 2016-2017,
затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської
палати України від 08.06.2018 №361 (надалі - МСА).
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі
"Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є
незалежним по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних
бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та етичними
вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також
виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що
отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх
як основи для нашої думки.
Суттєву невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Ми не встановили суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність
Товариства, фінансова звітність якого перевірялася, продовжувати свою діяльність
на безперервній основі.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були
значущими під час нашого аудиту річної фінансової звітності за поточний період.
Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту річної фінансової звітності в
цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої
думки щодо цих питань. Під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства
ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід
відобразити в нашому звіті.
Оцінка активів за справедливою вартістю. Знецінення активів . Здійснення
істотних операцій з активами ( операцій, обсяг якої більше ніж на 10% від
загальної величини активів станом на останню звітну дату)
Аудитор вважає, що питання облікових оцінок при визначенні суми страхових
резервів та резервів на знецінення дебіторської заборгованості (резерву
сумнівних боргів ) і застосування управлінським персоналом при цьому оціночних
суджень та припущень, які впливають на величину активів, відображених у
звітності, для Товариства, що здійснює страхування інше, ніж страхування життя,
є одним із значущих для аудиту.
Товариством в Примітці п.4. "Основні облікові оцінки та припущення" до
фінансової звітності розкривається інформація щодо чинників того, як
застосування суджень та припущень впливають на суми, визнані у фінансовій
звітності та оцінка значення яких може стати причиною коригувань балансової
вартості активів та зобов'язань в наступному фінансовому році. В Примітці
п.7.1.9 "Основні засоби" розкрито що:
На початок 2019 року на балансі Товариства земельні ділянки обліковувались як
основні засоби за справедливою вартістю, дані земельні ділянки були виведені із
складу основних засобів та переведені в склад "Інвестиційна нерухомість".
Первісна вартість " Інвестиційної нерухомості" складає 35 919 тис. грн.., знос 0 тис. грн., переоцінка(уцінка) складає 56,0 тис. грн., балансова вартість 35
863 тис. грн. Уцінку зроблено на основі "Звітів про експертну грошову оцінку
земельних ділянок здійснених станом на 31.12.2019 року" суб'єктом оціночної
діяльності ПП "Донецько-Східний Брокерський Торговий Дім", Ліцензія Державного
агентства земельних ресурсів України від 11.10.2012, Серія АД № 076175.
Для підтвердження справедливої вартості придбаних земельних ділянок аудитор
попросив надати Рецензію. 12.03.2020 року Товариством отримано Рецензії "Спілки
оцінювачів, ліцитаторів, експертів та землевпорядників (СОЛЕЗ)" на звіти про
експертну грошову оцінку земельних ділянок, яка підтвердила вартість об'єктів у
загальній сумі 35863 тис грн. станом на 31.12.2019 року. Рецензент Алексеєнко
Катерина Миколаївна. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової
оцінки земельних ділянок АН №00053, видане 05.04.2014 р. Державним агентством
земельних ресурсів України спільно з Львівським Національним Аграрним
Університетом. Термін практичної діяльності з оцінки майна, а саме експертної
грошової оцінки земельних ділянок, складає більше 5 років, відповідає вимогам,
що висуваються до осіб, які проводять рецензування, згідно ст.22 Закону України
"Про оцінку земель" від 11.12.2003 року №1378 - ІV. Є членом громадської
організації "СОЛЕЗ".
Аудитор привертає увагу до Приміток п.7.1.14 "Склад поточних фінансових
інвестицій", в яких вказано, що станом на 31.12.2019 р. в балансі Товариства
поточні фінансові інвестиції обліковуються за балансовою вартістю, так, як

утримувались для продажу. Оцінка фінансових інвестицій за справедливою вартістю
не здійснювалась. Векселі продані після дати балансу з премією 35,5 тис.
Договори купівлі -продажу укладені Товариством 25.02.2020 року (№ БВ-2/4/20
від 25.02.2020 р., № БВ-2/2/20 від 25.02.2020р.) на суму 58093,5 тис. грн
Дебіторська заборгованість за не фінансовими операціями.
Інформація про дебіторську заборгованість за не фінансовими операціями
розкрита в Примітках п.7.1.12.3 "Дебіторська заборгованість". Залишок такої
заборгованості включений до статі балансу "Інша поточна дебіторська
заборгованість" (рядок 1155 балансу) і складає не значну частку дебіторської
заборгованості на 31.12.2019 року, а саме - 13 794 тис.грн. (17% від всієї
дебіторської заборгованості станом на 31.12.2019 року, яка складає 80538
тис.грн.). Інформація про цю заборгованість і операції розкрита Товариством
згідно вимог МСФЗ.
Інші питання
Аудит фінансової звітності ПРАТ СК "АРМА" за рік, що закінчився 31 грудня 2018
р., був проведений іншим аудитором, який 21 квітня 2019 р. висловив думку із
застереженням в якій зазначив що поточні фінансові інвестиції Товариства (рядок
1160 Балансу (Звіту про фінансовий стан) відображені в сумі 58 058 тис. грн.
Управлінський персонал, не визначив поточні інвестиції за справедливою вартістю,
як того вимагає МСФЗ 9 "Фінансові витрати", а визначив їх балансову вартість
лише за собівартістю (ціною придбання). Станом на 25.02.2020 року ці фінансові
інвестиції (векселі) продані.
Інша інформація
Щодо річних звітних даних страховика
Інша інформація складається з інформації, яка міститься в річних звітних даних
страховика за 2019 р., складені у відповідності до Порядку складання звітних
даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 року № 39, зареєстрованого в
міністерстві юстиції України 23.04.2004 р. № 517/9116 (Порядок 39).
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і
достовірне подання звітних даних страховика за 2019 рік у відповідності з
вимогами Порядку 39. Наша думка щодо річної фінансової звітності не поширюється
на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо
цієї іншої інформації (Звітних даних страховика за 2019 рік).
У зв'язку з нашим аудитом річної фінансової звітності (звітних даних страховика)
нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому
розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та річною
фінансовою звітність або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця
інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве
викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не
виявили фактів суттєвої невідповідності та викривлень у звітних даних
страховика, які потрібно було б включити до звіту.
Ми надали окремий незалежний висновок з надання впевненості по результатам
виконання завдання з надання впевненості стосовно перевірки звітних даних
страховика Товариства за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
31.03.2020 року в якому детально розкрили інформацію щодо відповідності звітних
даних страховика станом на 31.12.2019 року, стану та результатів діяльності
Товариства на ринку страхових послуг.
Щодо звіту про корпоративне управління
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша
інформація, відповідно до вимог статті 41 Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок" з звіту про корпоративне управління. Звіт про корпоративне
управління не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на інформацію, наведену в
пунктах звіту про корпоративне управління, а саме:
"
Інформація про кодекс корпоративного управління
"
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління
"
Інформація про загальні збори акціонерів
"
Інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства,
та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї інформації.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є
ознайомитися з інформацією, зазначеною вище, та розглянути, чи існує суттєва
невідповідність між цією інформацією та фінансовою звітністю або нашими
знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що
містить суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно інформації, наведеною в Звіті
про корпоративне управління та у зазначених пунктах звіту про корпоративне

управління, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує
суттєве викривлення. цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей
факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до аудиторського
звіту.
Ми не визначили окремі питання, на які б мали доцільно звернути увагу та які не
впливають на висловлення нами думки. Звіт про управління узгоджений з фінансовою
звітністю на звітну дату.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
цієї фінансової звітності, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV та МСФЗ, що
прийняті та застосовуються для складання та подання фінансової звітності та за
такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає як необхідний для
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих
викривлень у наслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність
за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній
основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи
для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або
планує ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або не має інших
реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями несуть
відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариством.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та
випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є
високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно
до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть
бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо
або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження
та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
Крім того, ми:
o ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у
відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні
пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
o отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю, оцінюємо
прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок
і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
o доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та
на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів
можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо
висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути
увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій
звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати
нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію
припинити свою діяльність на безперервній основі
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами
під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають
на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних
заходів.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів
"
Відповідно до вимог Статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок" від 23 лютого 2006 р. № 3480 -IV:
Ми висловлюємо думку щодо підтвердження інформації, зазначеної у пунктах "Звіту
про корпоративне управління" а саме :
"
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками;
"
Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного
пакета акцій;
"
Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на
загальних зборах
Акціонерів Товариства;
"
Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
"
Повноваження посадових осіб Товариства.
"
Відповідно до вимог частини 4, Статті 14 Закону України "Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-V111, із
змінами, надаємо інформацію:
"
найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської діяльності на
проведення обов'язкового аудиту:
наглядова рада Товариства (Протокол № 3від 21.01.2020 );
"
дата призначення суб'єкта аудиторської діяльності та загальна тривалість
виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження
повноважень, які мали місце, та повторних призначень:
o
дата призначення: 21.01.2020;
o
загальна тривалість виконання аудиторського завдання: на 3 роки.
"
аудиторські оцінки включають:
а) опис та оцінку ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій
звітності, що перевіряється, зокрема внаслідок шахрайства:
ми не встановили ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій
звітності, що перевіряється, зокрема внаслідок шахрайства.
б) чітке посилання на відповідну статтю або інше розкриття інформації у
фінансовій звітності для кожного опису та оцінки ризику суттєвого викривлення
інформації у звітності, що перевіряється:
ми не встановили ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій
звітності, що перевіряється, зокрема внаслідок шахрайства.
в) стислий опис заходів, вжитих аудитором для врегулювання таких ризиків:
ми не встановили ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій
звітності, що перевіряється, зокрема внаслідок шахрайства.
г) основні застереження щодо таких ризиків:
ми не встановили ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій
звітності, що перевіряється, зокрема внаслідок шахрайства.
"
пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень,
зокрема пов'язаних із шахрайством:
ми не виявили порушень, зокрема пов'язаних із шахрайством.
"
підтвердження того, що аудиторський звіт узгоджений з додатковим звітом
для аудиторського комітету:
аудиторський звіт узгоджено з додатковим звітом для аудиторського комітету.
"
твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про
незалежність ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської діяльності від
Товариства при проведенні аудиту:
ми стверджуємо, що не надавали Товариству послуг, заборонених законодавством,
ключовий партнер з аудиту та ми є незалежними від Товариства при проведенні
аудиту.
"
інформація про інші надані аудитором або суб'єктом аудиторської діяльності
юридичній особі або контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крім
послуг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління або у
фінансовій звітності:
ми та контрольовані нами суб'єкти господарювання не надавили послуги Товариству,
крім послуг з обов'язкового аудиту.
"
пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень:
o
обсяг аудиту:
аудиторська перевірка була спланована та проведена відповідно до вимог МСА з
метою одержання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність Товариства
не містить суттєвих викривлень внаслідок помилки або шахрайства. Аудит
передбачав виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів
щодо сум і їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від
судження аудитора включно з оцінкою ризиків суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Оцінюючи ризики, аудитор розглядав
ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються складання фінансової звітності

для розробки аудиторських процедур. Аудит включав оцінку відповідності
використаної Товариством облікової політики, прийнятність облікових оцінок,
зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності;
o
властиві для аудиту обмеження:
аудиторька перевірка включала властиві аудиту обмеження, які є наслідком
характеру фінансової звітності, характеру аудиторських процедур, потреби, щоб
аудит проводився у межах обгрунтованого періоду часу, а також внаслідок
обмежень, властивих внутрішньому контролю відповідно до вимого МСА.
"
Відповідно до вимог "Порядку складання звітних даних страховиків",
затвердженого Розпорядженням Держфінпослуг України від 03.02.2004. № 39 (із
змінами),
ми надали Товариству окремий ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річних звітних даних страховика ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА" за 2019 рік, складений за вимогами Міжнародного
стандарту завдань з надання впевненості 3000 (Переглянутий) "Завдання з надання
впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації",
(МСЗНВ 3000).
"
Відповідно до вимог Розпорядження Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №362 від 25.02.2020 "Про
затвердження Методичних рекомендації щодо інформації, яка стосується аудиту за
2019 рік суб'єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг"
надаємо додаткову інформацію:
Щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо:
"
формування (зміни) статутного (складеного/пайового) капіталу суб'єкта
господарювання:
Станом на 31.12.2019 зареєстрований (пайовий) капітал Товариства складає 90 000
тис. грн. та розподіляється між акціонерами наступним чином:
Акції Біржі
(за категоріями і типами)
Кількість акцій
(шт.)
Номінальна вартість акції
(грн.)
Частка у Статутному капіталі
(%)
Прості іменні
90 000 000
(дев'яносто мільйонів) 1,00 грн.
(одна гривна)
100 %
Відповідно до переліку акціонерів Товариства станом на 03.03.2019 року,
власниками частки статутного капіталу Товариства є:
П.І.Б. фізичної особи власника істотної участі
Частка у статутному капіталі, %
Частка в
статутному капіталі, тис. грн.
Сівков Віталій Семенович
74,368538 % 66 931
Сівков Сергій Віталійович
8,50 %
7 650
Сівкова Ірина Андріївна 8,50 %
7 650
Король Олена Віталіївна 8,50 %
7 650
Інші (менше 5%)
0,131462 % 119
РАЗОМ 100 % 90 000
"
Ми підтверджуємо, що зареєстрований (пайовий) капітал Товариства станом на
31.12.2019 року повністю сплачений акціонерами в сумі 90 000 (Дев'яносто
мільйонів 00 коп.) виключно грошовими коштами в визначені законодавством
терміни. Для створення зареєстрованого статутного капіталу, акціонерами не
залучалися векселі, страхові резерви, а також кошти, одержані в кредит, позику
та під заставу, бюджетні кошти та нематеріальні активи. Несплаченого або
вилученого капіталу станом на 31.12.2019 року не має. Формування статутного та
власного капіталу здійснено відповідно до вимог чинного законодавства України
"
обов'язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості
операцій, додержання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями
з фінансовими активами:
Страховик дотримується вимог Положення "Про обов'язкові критерії і
нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, якості активів
та ризиковості операцій страховика", затверджених Розпорядженням Національною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.06.2018 року №
850 (з урахуванням змін від 08.08.2019) станом на 31.12.2019 року розраховує та
дотримується вимог , а саме:
до суми прийнятних активів, які відповідають критеріям та вимогам якості,
безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості включено: грошові
кошти на поточному рахунку - 340,0 тис. грн. (3,42% страхових резервів),

банківські вклади (депозити) - 6645,0 тис.грн. (66,87 % страхових резервів, не
більше 20 % в одній банківській установі), нерухоме майно - 1983,0 тис. грн.
(19,96 % страхових резервів, при цьому не більше 10 % вкладення в один об'єкт),
права вимоги до перестраховиків -968,5 тис. грн. (9,75 % ) Вимоги диверсифікації
дотримані;
сума низькоризикових активів перевищує 60 відсотків страхових резервів.
Грошові кошти на поточних рахунках та банківські вклади (депозити) розміщені в
банках, які мають кредитний рейтинг не нижче, ніж АА за національною рейтинговою
шкалою. Загальна сума низькоризикових активів, якими представлені страхові
резерви станом на 31.12.19 року, складає 6985,0 тис. грн., або 70,3 % страхових
резервів.
Норматив платоспроможності та достатності капіталу є більшим, ніж сумарна
величина всіх зобов'язань та забезпечень, та складається з таких прийнятних
активів: грошові кошти - 7003,0 тис. грн.; нерухоме майно - 38574,6 тис. грн.;
права вимоги до перестраховиків - 1118,3 тис. грн.; непрострочена дебіторська
заборгованість за договорами страхування та перестрахування ( рядок 1125 Активу
Балансу) - 430,0 тис. грн.; дебіторська заборгованість (рядок 1140 Активу
Балансу) за нарахованими відсотками за банківськими вкладами (депозитами) - 62,0
тис. грн. Всього прийнятних активів -47 187,9 тис. грн. Нормативний запас
платоспроможності складає 2064,0 тис. грн. Зобов'язання - 11 908,00 тис. грн.
Норматив платоспроможності дотримано.
Нормативи представлені прийнятними активами з перевищенням.
"
формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих
резервів відповідно до законодавства:
Ми встановили, що Товариство формує, веде облік та адекватно формує резерви
відповідно до законодавства.
"
структури інвестиційного портфелю із зазначенням реквізитів емітента
(назва, код за ЄДРПОУ), суми, ознаки фіктивності тощо:
Ми не встановили в інвестиційному портфелі Товариства емітента з ознаками
фіктивності.
"
заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням
щодо наступного їх повернення:
Ми не встановили заборони залучення Товариством фінансових активів від фізичних
осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення.
"
допустимості суміщення окремих господарських операцій на провадження яких
суб'єкт отримав ліцензію:
Ми не встановили у Товариства суміщення окремих господарських операцій, на
провадження яких воно отримало ліцензію.
"
надання фінансових послуг на підставі договору у відповідності до
законодавства та внутрішніх правил надання фінансових послуг суб'єктом
господарювання:
Ми встановили, що Товариство надає фінансові послуги на підставі договорів у
відповідності до законодавства та внутрішніх правил надання фінансових послуг.
"
розміщення інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення
її актуальності:
Відповідно до вимог "Положення про розкриття фінансовими установами інформації в
загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на вебсайтах (веб-сторінках) фінансових установ" затвердженого Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг від 19.04.2016 № 825 (із змінами), в подальшому "Положення",
ми здійснили перевірку розкриття інформації Товариством на веб-сайті:
http://arma.ua/ та встановили:

№пп
Зміст інформації за Положенням
Інформація за даними веб-сайту Товариства
(так/ні)
Наявність відхилень відповідно до вимог Положення встановлених
аудитом
(так/ні)
1
інформації про повне найменування зазначається повне найменування
фінансової установи відповідно до її установчих документів

Так
ні
2
інформації про ідентифікаційний код зазначається код фінансової установи
за ЄДРПОУ
Так
ні
3
інформації про місцезнаходження зазначаються такі реквізити фінансової
установи: код території за КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений
пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер
корпусу (за наявності), номер офісу (квартири) (за наявності)
Так
ні
4
інформації про перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою
установою, зазначається повний перелік видів фінансових послуг, які зазначені у
додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та/або у ліцензіях на
провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, які видані
Держфінпослуг/ Нацкомфінпослуг або іншими органами, що здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
Так
ні
5
відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють
контроль за фінансовою установою) зазначається інформація про учасників
(засновників, акціонерів) фінансової установи (які володіють часткою (паєм,
пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), та
інших пов'язаних осіб фінансової установи (про юридичну особу - повне
найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; про фізичну особу - прізвище,
ім'я, по батькові), які включають:
"
відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які
володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків
статутного капіталу фінансової установи;
"
відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками,
акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій),
що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника);
"
відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за
юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи
(які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10
відсотків статутного капіталу фінансової установи).

Так

ні
6
у відомостях про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової
установи зазначаються:
"
прізвища, імена та по батькові і найменування посад осіб, призначених до
наглядової ради фінансової установи (у разі коли законодавством вимагається
обов'язкове утворення наглядової ради);
"
прізвища, імена та по батькові і найменування посад осіб, призначених до
виконавчого органу фінансової установи.

Так

ні
7
у відомостях про відокремлені підрозділи фінансової установи (за
наявності) зазначається повне найменування відокремленого підрозділу, дата та
номер рішення про створення відокремленого підрозділу, код за ЄДРПОУ (за
наявності), види фінансових послуг, які може надавати відокремлений підрозділ,
місцезнаходження відокремленого підрозділу (поштовий індекс, область, район,
населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку,
номер корпусу (за наявності), номер офісу (квартири) (за наявності), телефон,
прізвище, ім'я та по батькові і найменування посади керівника відокремленого
підрозділу

Відокремлені
підрозділи
відсутні

ні
8
у відомостях про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі,
зазначається:
"
вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія;
"
серія та номер (за наявності) виданої ліцензії або дата і номер запису в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань про видачу ліцензії;
"
номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії;
"
дата початку дії (за наявності) ліцензії;
"
інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та
номер (за наявності) переоформленої ліцензії);
"
інформація про тимчасове зупинення ліцензії (дата тимчасового зупинення
дії ліцензії, дата поновлення дії ліцензії) (інформація розкривається, якщо
рішення про тимчасове зупинення ліцензії було прийняте до набрання чинності
Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності");
"
статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія);
"
дата анулювання ліцензії;
"
назва дозволу, номер виданого дозволу та дата його видачі;
"
дата призупинення або анулювання дозволу.

так

ні
9
річна фінансова та консолідована фінансова звітність розкриваються шляхом
розміщення річної фінансової та консолідованої фінансової звітності разом з
аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність

Так
ні
10
у відомостях про порушення провадження у справі про банкрутство,
застосування процедури санації фінансової установи зазначається про факт
порушення справи про банкрутство фінансової установи, відкриття процедури
санації фінансової установи, дату порушення справи про банкрутство, відкриття
процедури санації фінансової установи та найменування суду, який виніс
відповідну ухвалу
порушення відсутні
ні
11
у разі початку процедури ліквідації фінансової установи зазначається
інформація про те, що рішенням учасників фінансової установи, іншого
уповноваженого органу фінансової установи або судом прийнято рішення про
відкриття ліквідаційної процедури фінансової установи, а також зазначається дата
прийняття відповідного рішення
Рішення не приймалося
ні
12
в іншій інформації про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню
відповідно до закону, розкривається звіт про корпоративне управління (для
фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств), визначений пунктом
2 частини першої статті 12-1 Закону України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг"
Так
ні
За результатами перевірки ми встановили, що Товариство дотримується вимог
Положення.
"
прийняття рішень у разі конфлікту інтересів:
Товариство дотримується вимог статті 10 Закону України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринку фінансових послуг" щодо прийняття рішень у разі
конфлікту інтересів
"
відповідності приміщень, у яких здійснюється суб'єктом господарювання
обслуговування клієнтів (споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм,
правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань
технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат:
Ми не встановили порушень Товариством встановлених вимог.
"
внесення суб'єктом господарювання інформації про всі свої відокремлені
підрозділи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру фінансових установ
відповідно до вимог, установлених законодавством:
Товариство не має відокремлених підрозділів.
"
внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту:
Товариством створено службу внутрішнього аудиту, яка передбачає посаду
внутрішнього аудитора. В обов'язки внутрішнього аудитора, згідно Положення,
входить контроль фінансової діяльності Товариства, аналіз доцільності укладення
договорів, обчислення і аналіз фінансових показників, здійснює фінансові
дослідження та інше. Організація та проведення внутрішнього аудиту відповідає
встановленим вимогам.
"
облікової та реєструючої системи (програмне забезпечення та спеціальне
технічне обладнання), які передбачають ведення обліку операцій з надання
фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг:
Ми не встановили порушень Товариством встановлених вимог.
"
готівкових розрахунків:
Ми не встановили порушень Товариством встановлених вимог.

"
зберігання грошових коштів і документів та наявності необхідних засобів
безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію
та/або відповідну охорону):
Ми не встановили порушень Товариством встановлених вимог.
"
розкриття джерела походження складових частин власного капіталу (капітал у
дооцінках, внески до додаткового капіталу):
Ми встановили, що :
в балансі відображено внески до додаткового капіталу - фактично
обліковується капітал у дооцінках (+) 1191 тис.грн.. Товариство здійснило
зменшення капіталу в дооцінках на суму 4 355 тис.грн. та відобразило вказані
операції в балансі Товариства у складі нерозподіленого прибутку, що зменшило
непокритий збиток. Ця інформація розкрита в примітках п.7.1.17 "Нерозподілений
прибуток"
резервний капітал сформовано в сумі 23736 тис.грн.
непокритий збиток в сумі 4019 ти.грн. За звітний період отримано збиток в
розмірі 1446 тис.грн.
"
розкриття інформації з урахуванням вимоги Міжнародних стандартів
фінансової звітності відносно методів оцінки справедливої вартості активів:
Ми встановили, що справедливу вартість активів Товариство оцінює відповідно до
вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.
"
відповідності політики перестрахування, в т.ч. прийняття ризиків у
перестрахування лише з тих видів добровільного і обов'язкового страхування, на
здійснення яких отримана ліцензія, та укладання договорів перестрахування із
страховиками (перестраховиками) нерезидентами у відповідності до Порядку та
вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента,
затвердженого постановою КМУ від 04.02.2004 за №124:
Ми встановили, що Товариство дотримується встановлених вимог.
"
здійснення обов'язкового страхування виключно за умови дотримання
визначених законодавством порядків і правил проведення обов'язкового
страхування:
Ми встановили, що Товариство укладає договори обов'язкового страхування
відповідно до норм чинного законодавства.
"
належного та повного формування та обліку резерву заявлених, але не
виплачених збитків (для страховика, який здійснює види страхування інші, ніж
страхування життя) або резерву належних виплат страхових сум (для страховика,
який здійснює страхування життя).
Ми встановили, що Товариство дотримується встановлених вимог.
"
належного та повного формування та обліку резерву заявлених, але не
виплачених збитків (для страховика, який здійснює види страхування інші, ніж
страхування життя) або резерву належних виплат страхових сум (для страховика,
який здійснює страхування життя).
Ми встановили, що Товариство дотримується встановлених вимог.
"
чи формує та веде він облік страхового резерву збитків, які виникли, але
не заявлені, та страхового резерву коливань збитковості в обов'язковому порядку;
Ми встановили, що Товариство веде облік та адекватно формує резерви відповідно
до законодавства, станом на 31.12.2019 року
- резерв заявлених, але не врегульованих збитків 649 тис. грн
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені
5 858 тис. грн.
- резерв незароблених премій 3 430 тис. грн.
Адекватність зобов'язань станом на 31.12.19 р. підтверджена актуарієм Борцем
Владиславом Анатолійовичем (свідоцтво № 01-032 від 15.05.2018).
Резерв коливань збитковості Товариством не формується.
"
чи дотримується він умов забезпечення платоспроможності страховика, а
також на будь-яку дату після отримання ліцензії має перевищення фактичного
запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом
платоспроможності.
Товариство виконує вимогу перевищення на звітну дату фактичного запасу
платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом
платоспроможності
"
чи забезпечує він можливість опрацювання претензій (врегулювання страхових
випадків) на всій території України, а саме забезпечує прийняття та облік
повідомлень учасників дорожньо-транспортних пригод цілодобово за номером
безоплатної багатоканальної телефонної лінії страховика про їх учасників та

обставини з метою фіксації повідомлення і надання учасникам дорожньотранспортних пригод інформації про порядок урегулювання збитків та вжиття
страховиком необхідних заходів.
Товариство забезпечує можливість опрацювання звернень на всій
території України, для цього Товариство для роботи з клієнтами має наступні
канали зв'язку:
- багатоканальні телефони для отримання дзвінків від клієнтів;
- безкоштовна стаціонарна лінія 0 800 50 97 47;
- ел. пошта office@arma-ic.com;
В наявності також можливість через сайт компанії подати скаргу чи звернення
"
Страховик не має ліцензії з обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів.
"
Товариство має ліцензію на обов'язкове страхування цивільної
відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути
заподіяна внаслідок ядерного інциденту. Товариство є членом Ядерного страхового
пулу згідно Договору про співробітництво між об'єднанням "Ядерний страховий пул"
та страховиком щодо організації та провадження страхування у сфері використання
ядерної енергетики б/н від 24.12.2015 року.
"
Згідно чинного законодавства Товариство створило "Резерв катастроф",
який був відображений у звітності станом на 31.12.2018 року як "Інші резерви".
Після зміни чинного законодавства даний резерв дорівнює нулю. Даний резерв
розформовано відповідно норм чинного законодавства, але Товариством сформовано
натомість резерв збитків, які виникли, але не заявлені (IBNR), який складає 5858
тис.грн.
"
Товариство здійснює перестрахування ризиків по обов'язковому страхуванню
цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може
бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, в системі об'єднання "Ядерний
страховий пул" через уповноважену страхову компанію - резидента України.
Договори перестрахування укладаються уповноваженою компанією з іноземними
ядерними страховими пулами за дорученням членів об'єднання "Ядерний страховий
пул".
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, затверджена
для випуску 28 лютого 2020 року і підписана управлінським персоналом в особі
Голови Правління та Головного бухгалтера.
.
Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів вимогам чинного
законодавства
Розрахунок вартості чистих активів здійснено нами відповідно до "Методичних
рекомендацій щодо визначення чистих активів акціонерних товариств" схвалених
Рішенням №485 від 17.11.2004 Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку.
Ми встановили, що вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2019
складає 110940 тис. грн., що на 20940 тис.грн. більше статутного капіталу та
відповідають вимогам Статті 155 Цивільного кодексу України.
Операції з пов'язаними особами
Ми встановили пов'язані особи Товариства:
Найменування
Пов'язана особа
Характер відносин Частка у статутному
капіталі (%)
Істотна участь
Сівков Віталій Семенович
Відносини контролю
74.4
Голова Правління Фетісова Л.В.
Управлінський персонал Ми встановили, що операції з пов'язаними сторонами в звітному році проводились
Товариством в межах чинного законодавства, виключно за принципом справедливої
вартості та наведена інформація належним чином розкрита в Примітці розділі 10
до фінансової звітності.
Події після дати балансу
25.02.2020 року укладено договори купівлі-продажу цінних паперів, що описано у
розділі 7 Приміток.
Ми звертаємо увагу на події після дати балансу - це об'явлена глобальна
пандемія COVID-19, що суттєво вплине на фінансовий ринок. Яка матиме безлічі
наслідків таких як: перебої з виробництвом і постачаннями (приклад чого першим
продемонстрував Китай ) падіння продажів, виручки, продуктивності або всього

перерахованого вище відразу, недоступність персоналу (в тому числі
висококваліфікованого), закриття представництв, торгових точок і так далі,
труднощі або повна неможливість залучення фінансування, затримка в реалізації
планів на розширення, підвищена волатильність фінансових інструментів, зниження
туризму , культурної та спортивної активності та інше. Товариству слід
пам'ятати про більш широкі наслідки COVID-19, які той надасть на макрорівні - на
глобальну економіку і великі фінансові ринки
Ми сьогодні не можемо надати аналізу унікальних обставин і ризиків, з яким
зіткнулося Товариство, щоб правильно оцінити наслідки для фінансової звітності.
Основні відомості про аудиторську фірму:
o
повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ;
o
код за ЄДРПОУ: 20971605;
o
номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України:
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0135 видане
Рішенням
Аудиторської палати України за №98 від 26 січня 2001 року дійсне до 30 липня
2020 року;
o
данні про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської
діяльності:
АФ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВ, відповідно до вимог Закону України "Про аудит
фінансової
звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-V111, включено до
Реєстру аудиторів
та суб'єктів аудиторської діяльності в розділи:
ў
Розділ "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ";
ў
Розділ "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ
ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ";
ў
Розділ "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ
ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ
СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС".
o
прізвище, ім'я, по батькові ключового партнера із завдання з аудиту
фінансової звітності, номер аудитора, у "Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності" Аудиторської палати України:
Лазоренко Майя Володимирівна, №100346.
o
місцезнаходження:
65082, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН,
ПРОВУЛОК МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 1, ОФІС 535.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
o
дата та номер договору на проведення аудиту: 28.01.2020, №7;
o
дата початку та дата закінчення проведення аудиту: дата початку
28.01.2020, дата закінчення 06.04.2020.
Ключовий партнер
з аудиту, результатом якого є цей звіт
незалежного аудитора
Володимирівна

Генеральний директор
АФ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВ

Дата аудиторського звіту: 6 квітня

Лазоренко Майя

Швець Олена Олександрівна

2020 року

XVI. Твердження щодо річної інформації
Офіційна позиції осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної
інформації, в особі Голова правління Фетісової Людмили Василівни:
1) Річна фінансова звітність
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
"АРМА", підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання
інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента;
2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської
діяльності та стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ "АРМА" з описом
основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
Дата
інформаційній базі даних
виникнення
Національної комісії з
події
цінних паперів та фондового
ринку або через особу, яка
провадить діяльність з
оприлюднення регульованої
інформації від імені
учасників фондового ринку
1
2
12.04.2019
15.05.2019
18.11.2019

Вид інформації

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

