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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016

02

18

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «АРМА»

за ЄДРПОУ

21265671

Територія

Україна, м.Київ

за КОАТУУ

8038900000

Організаційно-правова форма господарювання Страхування

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя

за КВЕД

Середня кількість працівників1

33

Адреса, телефон

03151 КИЇВ, КИЇВ 151, Смілянська, буд.10/31; 044 2307020, 2307022

230
65.12

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
(окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
V

за міжнародними стандартами фінансової звітності
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ПАСИВ
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за роздiлом I
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за роздiлом IІ
IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом

4
1 930

169
6 115
34 428

124
1 806
30 777

-

-

195 789

191 591
На кінець
звітного
періоду

3

3
6 284

На початок
звітного
періоду

2

Б А Л А Н С (Продовження)
1
2
Витрати майбутніх періодів
1170
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181
резервах збитків або резервах належних виплат
1182
резервах незароблених премій
1183
інших страхових резервах
1184
Інші оборотні активи
1190
Усього за роздiлом II
1195
III.Необоротні активи, утримувані для продажу,
1200
та групи вибуття
БАЛАНС
1300
Код
рядка

На кінець
звітного
періоду

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первiсна вартiсть
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первiсна вартiсть
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологічних активів
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Iншi необоротнi активи
Усього за роздiлом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджету
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із
внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках

На початок
звітного
періоду

АКТИВ

Код
рядка

Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.
Форма №1 за ДКУД 1801001

2

3

4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

135 000
750
1 446
36 507
(-)
(-)
7 459
181 162

135 000
3 523
1 446
16 458
(-)
(-)
8 477
164 904

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

96
96
8 887

21
21
22 703

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

1 364
7 523
8 983

16 593
6 110
22 724

1600
1605

-

-

1610
1615
1620

-

357
641
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Б А Л А Н С (Продовження)
1
2
у тому числі з податку на прибуток
1621
розрахунками зі страхування
1625
розрахунками з оплати праці
1630
Поточна кредиторська заборгованість
1635
за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість
1640
за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість
1645
із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість
1650
за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
1660
Доходи майбутніх періодів
1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
Інші поточні зобов’язання
1690
Усього за роздiлом IІІ
1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
1700
та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
1800
пенсійного фонду
БАЛАНС
1900

3
1

4
1

1 324

-

-

-

-

-

4 073

1 999

246
5 644

965
3 963

-

-

-

-

195 789

191 591

Визначається в порядку, встановленому центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

1

Підприємство

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 02 18
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО СТРАХОВА
за ЄДРПОУ
21265671
КОМПАНІЯ «АРМА»

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати

Стаття

1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових
резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів
і с/г продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті

Код
рядка

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2

3

4

2000

42 733

29 485

2010
2011
2012
2013

42 733
49 915
4 286
-1 413

29 485
30 182
6 874
-2 094

2014

-4 309

4 083

2050

728

1 072

2070

3 625

2 597

2090
2095

38 380
-

25 816
-

2105

-

-

2110

-16 293

-545

2111

-16 338

-240

2112

45

-305

2120

761

6 212

2121

-

-

2122

-

-

2123

-

-

2130
2150
2180

2 899
1 585
16 467

1 159
252
3 666

2181

-

-

2182

-

-

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270

1 897
949
86 695
4
108 175

26 406
246
72 533
40
96 931

2275

-

-

Звіт про фінансові результати (Продовження)
1
2
3
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290
збиток
2295 18 638
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
1 411
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
2305
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350
збиток
2355 20 049

4
2 214
751
1 463
-

II. Сукупний дохід
Найменування показника

Код
рядка

За
звітний
період

1
2
3
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
2415
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
2455
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -20 049
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За
звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
268
860
320
100
19 403
20 951

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
1 463
За
аналогічний
період
попереднього
року
4
195
942
335
97
4 580
6 149

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

Код
рядка

За
звітний
період

2
2600
2605
2610

3
-

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2615

-

-

2650

-

-

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 02 18
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО СТРАХОВА
Підприємство
за ЄДРПОУ
21265671
КОМПАНІЯ «АРМА»
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.
Форма №3 Код за ДКУД
1801004
За
аналогічний
звітний період поСтаття
Код Заперіод
переднього
року
1
2
3
4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
Повернення податків і зборів
3005
у тому числі податку на додану вартість
3006
Цільового фінансування
3010
13
26
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів
3020
331
364
Надходження від відсотків за залишками
3025
коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
3035
(штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
3040
15
Надходження від отримання роялті, авторсь3045
ких винагород
Надходження від страхових премій
3050
42 407
28 442
Надходження фінансових установ від
3055
повернення позик
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Звіт про рух грошових коштів (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3095
4 943
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
4 137
Праці
3105
751
Відрахувань на соціальні заходи
3110
367
Зобов’язань з податків і зборів
3115
951
Витрачання на оплату зобов’язань з податку
3116
на прибуток

Витрачання на оплату зобов'язань з податку
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності

3117

4
5 868
792
376
825
683

-

-

3118

-

142

3135
3140
3145

188
-

381
-

3150

6 155

4 990

3155

-

-

3190
3195

91
35 054

4 271
23 080

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3200
3205

82 058
-

73 313
-

3215
3220
3225
3230

722
-

238
-

3235

-

-

Звіт про рух грошових коштів (Продовження)
1
2
3
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
116 250
необоротних активів
3260
Виплати за деривативами
3270
Витрачання на надання позик
3275
Витрачання на придбання дочірнього
3280
підприємства та іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
-33 470
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик
3305
420
Інші надходження
3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
Погашення позик
3350
420
Сплату дивідендів
3355
Витрачання на сплату відсотків
3360
Витрачання на сплату заборгованості з
3365
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в
3370
дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
3375
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
1 584
Залишок коштів на початок року
3405
24 910
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
20
Залишок коштів на кінець року
3415
26 514

4
90 891
5 099
-22 439

529
879
43
-393
248
24 633
29
24 910

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 02
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»

Підприємство

за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
за 2015 рік

Стаття
1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
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
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

18

21265671

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Зареєстро- Капітал у Додатковий Резервний Нерозподілений Неопла- Вилучений
Інші
Код
ваний
прибуток (непо- чений
дооцінках
капітал
капітал
капітал резерви Всього
капітал
критий збиток) капітал
2
4000

3
135 000

4
-

5
750

6
1 446

7
36 507

8
-

9
-

10
7 459

11
181 162

4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

135 000
-

-

750
2 773
-

1 446
-

36 507
-20 049
-

-

-

7 459
-

181 162
-20 049
2 773
-

4114

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4116

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4215

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4225

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4240
4245

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4260
4265
4270
4275
4280
4290

-

-

-

-

-

-

-

1 018

1 018

4291

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4295
4300

135 000

-

2 773
3 523

1 446

-20 049
16 458

-

-

1 018
8 477

-16 258
164 904
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ПРИМІТКИ
до річної звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»
за 2015 рік
Загальна інформація
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»» діє
з 01.02.94 р. Статут Товариства (нова редакція) зареєстрований Солом’янською
районною у м. Києві державною адміністрацією 15 травня 2013 року, номер запису 10731050015015054. Місцезнаходження (юридична адреса) ПРАТ СК «АРМА»:
03151, м. Київ, вул. Смілянська б.10/31.
Станом на 31 грудня 2015 року статутний фонд ПРАТ СК «АРМА» складає
135 000,0 тис. грн., він складається із 90 000 000 шт. простих бездокументарних
акцій, номінальною вартістю 1,50 грн. за 1 шт. (державний реєстраційний номер
459/1/10 від 24.06.2010 р.). Усі акції належать фізичним особам.
Згідно із Протоколом Наглядової ради ПРАТ СК «АРМА» від 07.10.2013 р. № 10 з
08 жовтня 2013 року Головою Правління ПРАТ СК «АРМА» призначена Фетісова Людмила Василівна строком на три роки, про що зроблено запис в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб 14.10.2013 року. Голова Правління отримала Свідоцтво про
складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації керівників страхових компаній, реєстр. № 1422 від 19.07.2013 р.
Згідно з наказом № 03 від 23.10.2015 р. на посаду Головного бухгалтера призначена Ткаченко Людмила Володиміривна. Посвідчення та Свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів страхових компаній № 1862 отримано 31 липня 2014 року.
Чисельність штатних працівників ПРАТ СК «АРМА» на кінець 2015 року – 33 осіб.
Компанія має двадцять п’ять безстрокових ліцензій, з яких 15 ліцензій по добровільному страхуванню та 10 – по обов’язковому.
Бухгалтерська звітність за 2015 рік складена згідно із Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», МСФЗ, листом Мінфіну
від 11.01.2012 р. №31-08410-06-05/607 та спільним листом Національного банку
України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від
07.12.2011 №12-208/1757-14830/31-08410-06-5/30523/04/4-07/702.
До складу річної звітності додаються примітки, які розкривають та доповнюють цифрову інформацію, що представлена в балансі станом на 31.12.2015 р., звіті про фінансові
результати за 2015 р., звіті про рух грошових коштів за 2015 р., звіті про власний капітал
за 2015 р. з розшифровками числових значень суттєвих статей бухгалтерської звітності.
Річна фінансова звітність надається станом на кінець дня 31 грудня 2015 року.
Звітний період – з 1 січня по 31 грудня 2015 року.
Бухгалтерський облік та фінансова звітність у Компанії була підготовлена відповідно до принципів:
•
нарахування та відповідність доходів і витрат;
•
безперервність;
•
якісної характеристики фінансової звітності.
Перша фінансова звітність за МСФЗ була підготовлена за 2012 рік.
Валютою представлення фінансової звітності ПРАТ СК «АРМА» є національна валюта України – гривня (надалі – «грн.»). Фінансова звітність складається в
тисячах гривень.
Деталізація основних статей Балансу
1. Необоротні активи включають нематеріальні активи, основні засоби та довгострокові фінансові інвестиції.
1.1. Нематеріальні активи, відображають вартість Програмного забезпечення та Ліцензій на проведення страхової діяльності. Первісна вартість чи оцінка на
31.12.2015 р. складає 475 тис.грн, знос – 88 тис.грн. , чиста балансова вартість на
кінець звітного періоду – 387 тис.грн.
Нематеріальні активи, що представлені Ліцензіями на проведення страхової
діяльності не мають визначеного терміну користування, так як видані безстроково.
Вони не амортизуються, але аналізуються в кожному звітному періоді на наявність
підстав для оцінки таких активів як безстрокових.
Програмне забезпечення обліковується за моделлю історичної собівартості за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності (знецінення).
Переоцінка нематеріальних активів у 2015 році не проводилася. Використовувані методи амортизації та терміни корисного використання нематеріальних активів розкриті в положеннях Облікової політики. Нематеріальних активів, придбаних
у зв’язку з придбанням бізнесу, а також нематеріальних активів, класифікованих як
утримуваних для продажу – протягом 2015 року не було та немає.
Нематеріальних активів, переданих у заставу, або у забезпечення зобов’язань,
у т.ч. третіх осіб немає. Невизнаних у фінансовій звітності, але контрольованих
ПРАТ СК «АРМА» нематеріальних активів немає. Ознак знецінення функціонуючих нематеріальних активів виявлено не було, збитки від зменшення корисності не
визнавалися. Нематеріальних активів, що тимчасово не використовуються немає.
1.2. Основні засоби відображаються в звіті Баланс за первісною вартістю з
вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Строки корисного використання основних засобів не відрізняються від бухгалтерських нарахувань. Згідно із МСБЗ 16, станом
на 31.12.2015 р., первісна вартість «Основних засобів» складає 5 225 тис.грн., знос
– 1 488 тис.грн., балансова вартість 3 737 тис.грн.
Групи
основних
засобів
Будинки,
споруди
та передавальні
пристрої
Машини
та обладнання
Транспортні
засоби
Інструменти,
прилади,
інвентар
(меблі)
Інші основні засоби
Інші
необоротні
матеріальні активи
Разом:

Залишок
на початок року

Залишок на
Вибуло за рік
Наракінець року
Надійховано
первісна
шло
амортипервісна
первісна
(перео(переоціне- Знос за рік (переоціне- знос зації за цінена) знос
рік
на) вартість
на) вартість
вартість
534

149

2655

349

313

2

711

531

486

455

369

49

47

3

2

2101

23

23

4

1411 3147

23

23

31

3189

180

7

328

297

53

1197

584

5

455

374

49

47

4

7

6

100

5225

1488

Переоцінка основних засобів у 2015 році проводилася незалежним експертом, та
була відображена в бухгалтерському обліку на основі Звіту про оцінку ринкової вартості автомобіля від16.12.2015 р., та Звіту про незалежну оцінку майна від 21.09.2015р.
Усі основні засоби, що розкриті у цій фінансовій звітності, належать ПРАТ СК
«АРМА» без будь – яких обмежень права власності. Основних засобів, переданих
у заставу, або у забезпечення зобов’язань, у т.ч. третіх осіб, немає.
1.3. Довгострокові фінансові інвестиції (інші фінансові інвестиції) включають Акції та Інвестиційні сертифікати. Фінансові інвестиції Компанії, які придбані з
метою подальшої реалізації, оцінюються і відображаються у бухгалтерському обліку за справедливою (біржовою) вартістю.
Сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій,
які обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображається у
складі доходів або втрат від участі в капіталі.
Склад і суми фінансових інвестицій станом на 31 грудня 2015 року:
Найменування цінних паперів
акції
інвестиційні сертифікати
Всього

сума
30201
126489
156690

2. Оборотні активи
2.1. Запаси матеріальних цінностей – це активи, які утримуються Компанією
для споживання у процесі здійснення діяльності (виконання робіт, надання послуг),
а також для забезпечення адміністративних (управлінських) потреб. Запаси визнаються активом, якщо є ймовірність отримання в майбутньому економічної вигоди,
пов’язаної з їх використанням, а вартість запасів може бути достовірно визначена.
Запаси товарно-матеріальних цінностей складаються з:
- господарських матеріалів (матеріальні цінності, які необхідні для забезпечення
діяльності Компанії, а також для ремонту приміщень, інших необоротних активів);
- малоцінних і швидкозношуваних предметів – предметів, які використовуються
Компанією не більше одного року (незалежно від їх вартості).
У бухгалтерському обліку матеріальні цінності оприбутковуються на відповідні
рахунки бухгалтерського обліку за фактичними цінами придбання, тобто за первісною вартістю, з урахуванням витрат на транспортування від постачальника, податки, збори та інші обов’язкові платежі.
Запаси господарських матеріалів враховуються в бухгалтерському обліку по
первісній вартості і переоцінці не підлягають.
Інвентаризація запасів матеріальних цінностей у Компанії проводиться у відповідності з вимогами чинної нормативно-законодавчої бази України.
При відпуску запасів в експлуатацію та іншому вибутті у Компанії використовуються метод FIFO – «перше надходження-перший видаток».
Компанією використовуються:
- бланки суворого обліку, необхідні для здійснення господарських операцій (чекові книжки, трудові книжки та вкладиші до них, ліцензії тощо).
Придбані бланки суворого обліку оприбутковуються за вартістю придбання
на балансовому рахунку 20.9 «Інші матеріали». Балансова вартість запасів на
31.12.2015 року наведена в таблиці:
Найменування показника
1
Сировина і матеріали
Паливо
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Інші матеріали
Разом

Балансова вартість
на кінець року,
тис. грн.
2
21,2
10,3
12,3
6,3
50

2.2. Дебіторська заборгованість складається з поточної заборгованості,
що відображає стан розрахунків зі страхувальниками; заборгованості із бюджетом,
іншої поточної дебіторської заборгованості, а саме:
поточна дебіторська заборгованість за страхові послуги
(розстрочка страхового платежу із страхувальниками)
поточна дебіторська заборгованість (відсотки по депозитах)
Інша поточна дебіторська заборгованість, в т.ч.
з перестрахувальниками
претензії
агентська винагорода від надання послуг іншим страховикам
інші

460
156
1667
9
1570
1
87

На кінець 2015 року довгострокової дебіторської заборгованості немає.
2.3. Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, гроші на рахунках у банках, грошові кошти в дорозі та інші короткострокові ліквідні інвестиції зі
строком розміщення не більше трьох місяців.
Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за їх номінальною вартістю.
Грошові кошти в іноземній валюті обліковуються за перерахунком в гривні по курсу
Національного банку України на день складання фінансової звітності.
Курсові різниці, які виникають внаслідок різниці оцінки активів та зобов’язань,
вартість яких виражена в іноземній валюті, на дату первісного визнання і дату складання фінансового звіту відображаються як дохід або витрати періоду, в якому
вони виникають.
Грошові кошти та їх еквіваленти складають 26 514 тис. грн. в тому числі:
Найменування показника
На кінець року, тис. грн.
Каса
0
Поточний рахунок у банку
5 396
Інші рахунки в банку (в іноземній валюті)
58
Грошові кошти в дорозі
Депозитні рахунки в національній валюті
21 060
Разом
26 514
Станом на 31 грудня 2015 року у Компанії було 9 банків-контрагентів. Всі банки-портнери мають достатній інвестиційний рівень, що підтверджено відповідними
рейтингами національних рейтингових агентств.
Станом на 31 грудня 2015 року усі грошові кошти, що враховані на балансових
рахунках, доступні для використання.
2.4. Частка перестраховика у страхових резервах
Оцінка частки перестраховиків в резервах незароблених премій здійснюється у
порядку, за яким визначається оцінка резервів незароблених премій. Частка перестраховиків в резервах незароблених премій визнається на дату набрання чинності договору перестрахування.
Оцінка частки перестраховиків у резервах збитків здійснюється відповідно до
умов договору перестрахування. Частка перестраховиків у резервах збитків визнається на дату подання заяви (повідомлення) про страховий випадок.
3. Власний капітал Компанії складається з Статутного капіталу, Іншого додаткового капіталу, Резервного Капіталу , Нерозподіленого прибутку та Інших резервів
(а саме Резерву Катастроф), та дорівнює 164 904 тис. грн.
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3.1 Зареєстрований Статутний капітал Компанії обліковується в національній валюті на рахунках 4 класу Плану рахунків.
Статутний капітал Компанії сформовано внесками акціонерів. Розмір статутного капіталу зафіксовано в Статуті Компанії. Збільшення статутного капіталу здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів.
Капітал ПРАТ СК «АРМА» зареєстрований та сплачений у розмірі 135 000 тис.грн.,
та складається із 90 000 000 штук простих акцій, номінальной вартістю 1,50 грн.
У звітному 2015 році не відбувались зміни у складі власників істотної участі у
Товаристві.
Акціонери Товариства, які мають істотну участь у статутному капіталі Товариства, який складає 135 млн. грн., відповідають усім встановленим законодавством
вимогам (інформація розкрита у Таблиці №1).
Акції Компанії відображаються в балансі за номінальною вартістю.
Емісійного доходу не було.
Виплата дивідендів у 2015 році не відбувалась.
Інформація про власників істотної участі у Товаристві станом на 31.12.2015 р.
П.І.Б. фізичної особивласника істотної частини
Сівков Віталій Семенович
Пушкарьова Ганна Василівна
інші
Всього акціонерного капіталу
на 31.12.2015 р.

Частка у
статутному
капіталі, %
70,0000%
27,2008%
2,7992%

63 000 000
24 480 683
2 519 317

Номінальна
вартість
пакету
94 500 000
36 721 025
3 778 975

100%

90 000 000

135000000

Кількість
акцій

3.2. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – це прибутки, одержані в результаті господарсько-фінансової діяльності ПРАТ СК «АРМА», які були
зменшені на суму видатків використаних у звітному році, включаючи нарахування
податку на прибуток. Нерозподілений прибуток є власністю акціонерів і збільшує
суму власного капіталу та на кінець 2015 року дорівнює 16 458 тис.грн.

Сторновано невикористану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою
стороною, що врахована
при оцінці забезпечення

1
2
3
Забезпечення на виплату
96
відпусток працівникам
Страхові резерви
8 887 13816
Резерв сумнівних боргів
Разом
8 983 13 816

5

6

7

8

-

75

-

-

21

-

4429

-

-

22 703
22 724

додаткові
відрахування

Залишок на кінець року

Використано у звітному
році

4

Збільшення
за звітний рік

нараховано
(створено)

Залишок на початок року

Види забезпечень і
резервів

4. Довгострокові зобов’язання та забезпечення
4.1. Довгострокові забезпечення відображають нарахування резерву відпусток.
Зобов’язання Компанії щодо оплат відпусток працівникам Компанії, які не були використані в поточному періоді, визнаються під час надання працівниками послуг,
які збільшують їхні права на майбутні компенсації за відпустки.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕЗЕРВИ

4.2. Страхові резерви є оцінкою обсягу зобов’язань Компанії для здійснення
майбутніх виплат страхового відшкодування за договорами страхування (перестрахування).
Оцінка страхових резервів здійснюється шляхом їх обчислення за методами,
визначеними законодавством, зокрема Закону України «Про страхування», Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджених розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004 № 3104,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.01.2005 за № 19/10299, Методики формування резервів із страхування життя, затвердженої розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 27.01.2004 № 24,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.02.2004 за № 198/8797, Порядку
і правил формування, розміщення та обліку страхових резервів з обов’язкового
страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 13.11.2003
№123, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.12.2003 за № 1107/8428.
Для відображення зобов’язань за договорами страхування в Компанії формуються страхові резерви за наступними методами:
- резерв незароблених премій включає частки від сум надходжень страхових
платежів, що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату. Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування
та розраховується відповідно до часток надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), що приймаються на рівні 80 відсотків загальної
суми надходжень страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), з відповідних видів страхування методом «1/365» – «pro rata temporis».
- резерв заявлених, але не врегульованих збитків, створюється з моменту
отримання інформації про страхові випадки із застрахованими об’єктами в кожному відокремленому підрозділі. Сума резерву збитків за видами страхування визначається та подається до підрозділів бухгалтерської служби для відображення у
бухгалтерському обліку і фінансовій звітності структурними підрозділами Компанії,
які здійснюють розрахунки страхової виплати. Оцінка величини резерву збитків визначається у залежності від сум фактичних або очікуваних страхувальниками збитків у результаті настання страхового випадку. Якщо розмір збитку неможливо визначити, для розрахунку резерву використовують максимально можливу величину
збитку, яка не перевищує страхової суми за договором. Витрати на врегулювання
збитків є компонентом резерву заявлених, але не врегульованих збитків.
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені, створюється для здійснення
страхових виплат, що виникли у зв’язку зі страховими випадками у звітному та попередніх періодах, про факт настання яких страховику не було заявлено на звітну
дату за обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів.
- резерв катастроф формується з метою здійснення страхових виплат у разі
настання природних катастроф або значних промислових аварій, у результаті яких
буде завдано збитків численним страховим об’єктам, і настає потреба здійснювати
виплати страхового відшкодування в сумах, що значно перевищують середні розміри збитків, узяті за основу при розрахунку страхових тарифів. Резерв катастроф
формується залежно від загальної величини зароблених у відповідному звітному
періоді страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за договорами
обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду.

Формування технічних резервів здійснюється на підставі обліку договорів і вимог страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування
за видами страхування.
Страхові резерви станом на 31 грудня 2015 року нараховані в сумі 31 180 тис. грн.,
з яких:
16 593 тис.грн. –
резерв збитків;
6 110 тис.грн. –
резерв незароблених премій;
8 477 тис.грн. –
резерв катастроф.
Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик повинен
на кожну звітну дату оцінювати адекватність своїх страхових зобов’язань, використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх рухів грошових коштів за страховими
контрактами.
За результатами проведеного аналізу перевірки адекватності зобов’язань величина сформованих страхових резервів ризикових видів страхування (під якими
розуміються види страхування, окрім страхування життя) на кінець звітного періоду складає 22 703 тис. грн., у тому числі:
резерви незароблених премій 6 110 тис.грн.
резерв заявлених, але не виплачених збитків 1 608 тис.грн.
резерв збитків, які виникли, але не заявлені 14 985 тис.грн.
Висновок зроблено незалежним актуарієм ТОВ «Досліднецький
центр «Евклід»
Крім того резерв катастроф складає 8 477 тис. грн..
Для забезпечення представленних страхових резервів ліквідними активами
Компанією приймалась сума 31180 тис.грн., що була розрахована відповідно до
вимог національного законодавства та перевірена на достатність зобов’язань. Як
бачимо, проведений аналіз підтверджує достатність страхових резервів Компанії,
сформованих на кінець звітного періоду.
Фонди та резерви Компанії сформовані в повному обсязі у відповідності до вимог чинних законодавчих актів України та Статуту Компанії.
5. Поточні забов’язання ПРАТ СК «АРМА» складаються Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; Поточні зобов’язання з бюджетом
Поточні зобов’язання з оплати праці, Інші поточні зобов’язання.
5.1. Короткострокові Кредити
Первісна оцінка кредитів проводиться за собівартістю, яка є вартістю отриманої компенсації. Проценти за кредитами визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони виникають.
На кінець 2015 року ПРАТ СК «АРМА» не має Короткострокових кредитів
5.2. Аванси, отримані за договорами страхування.
Попередня оплата – це суми премії, що отримані до виникнення дебіторської
заборгованості за нарахованими страховими преміями. У зв’язку з цим отримані
суми попередньої оплати відображаються як зобов’язання з прямого страхування
до початку дії договору страхування, а також до дати сплати премії (у разі сплати
страхової премії за діючими договорами раніше, ніж визначено договором). Отриманих авансів на 31.12.2015 р. немає.
Кредиторська заборгованість за страховою діяльністю включає нараховану заборгованість перед перестраховиками.
Поточні зобов’язання з бюджетом відображають суму заборгованості по податку на доходи по нарахуванню 2015 року.
5.3. Інші поточні зобов’язання складаються з кредиторської заборгованості з отриманих авансів, розрахунки за претензіями, та інші. Загалом інші поточні
зобов’язання складають 965 тис.грн.
5.4. Операції зі зв’язаними сторонами
В даній фінансовій звітності зв’язаними вважають сторони, одна з яких має
можливість контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на приняття фінансових та операційних рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО 24
«Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін». В 2015 році не було операцій із
зв’язаними сторонами.
6. Визнання доходів та витрат
6.1 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Відображається зароблена премія звітного періоду за діючими договорам страхування, як розрахункова величина, а саме: сума страхових платежів за договорами,
які вступили в дію в звітному періоді, мінус повернення за договорами, які розторгнуті в звітному періоді, мінус страхові платежі, які передані в перестрахування та
результат (+/-) від зміни резервів незароблених премій та РНЗП перестраховиків.
тис.грн.
Чистий Дохід від страхової діяльності (зароблена премія звітного періоду по діючим
договорам страхування)

2014 р.

2015 р.

29 485

42 733

6.2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
До собівартості послуг відноситься: страхові відшкодування, ліквідаційні витрати, тобто витрати, які пов`язані з врегулюванням страхових випадків (судові,
асистанські, експертні послуги). Також відносяться матеріальні витрати, орендна
плата та витрати по утриманню приміщень, послуги зв’язку та інші витрати понесені персоналом, який пов’язаний з врегулюванням страхових випадків.
тис.грн.
Страхові відшкодування
Інші витрати собівартості послуг
із страхування

2014 р.
2 597

2015 р.
3 625

1072

728

6.3 Адміністративні витрати
Відображаються витрати на адміністративний персонал та інші витрати, пов`язані
з управлінням та обслуговуванням Компанії. До адміністративного персоналу відносяться співробітники головного офісу, які займаються управлінською діяльністю.
тис.грн.
Адміністративні витрати
Амортизація основних засобів
та нематеріальних активів
Інші витрати на послуги сторонніх
організацій
Послуги банків
Витрати на оплату праці та заохочення

2014 р.
1 159

2015 р.
2 899

97

100

942

860

83
320

70
335

6.4 Інші операційні доходи/ витрати
Інші операційні доходи
До інших операційних доходів відносяться доходи, пов`язані з іншою операційною страховою діяльністю. Наводиться інформація про загальний обсяг часток страхових виплат і відшкодувань, що отримуються від перестраховиків; про
загальний обсяг сум, що отримуються у результаті реалізації переданого страху-
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вальником або іншою особою, яка одержала страхову виплату або страхове відшкодування, права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки та інше.
тис.грн.
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв
Суми, належні до отримання за правом
вимоги до особи, відповідальної за заподіяний збиток
Дохід від надання послуг іншим страховикам
Частки страхових виплат, належні до
сплати перестраховиками
Дохід від операційної курсової різниці
Інші операційні доходи

2014 р.
15

2015 р.
-

5274

208

10

11

873

543

40
-

37
-

Інші операційні витрати
В цьому розділі відображаються витрати, пов`язані з операційною (страховою)
діяльністю: відрахування на резерв сумнівних боргів та списання сумнівної та безнадійної заборгованості, втрати від операційної курсової різниці.
тис.грн.
Списання безнадійних боргів
Втрати від операційної курсової різниці
Членські внески до страхових бюро

2014 р.
3563
2
101

2015 р.
16365
17
100

Результат зміни технічних резервів, інших ніж РНЗП
Результат зміни резерву заявлених
збитків заявлених
Результат зміни резерву незаявлених
збитків
Результат зміни резерву катастроф
Результат зміни резерву заявлених
збитків перестраховика

тис.грн.

2014 р.

2015 р.

989

-14524

-903

-706

-326

-1018

-305

45

Інші фінансові доходи/ витрати та коригування
Інші фінансові доходи
Відображені нараховані відсотки по депозитним договорам та на залишки по
поточним рахункам.
тис.грн.
Відсотки по залишках на депозитних та
поточних рахунках

2014 р.

2015 р.

246

949

6.5 Інші доходи/ витрати
Інші доходи
В цьому розділі відображається дохід від реалізації фінансових інвестицій,
необоротних активів та інші доходи.
тис.грн.
Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових
iнвестицiй
Дохiд вiд реалiзацiї необоротних
активiв
Дооцінка фінансових інвестицій
Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi

2014 р.

2015 р.

72533

86658

-

-

-

-

Інші витрати
Відображена собівартість фінансових інвестицій при реалізації, списання необоротних активів та інші витрати.
тис.грн.
Собівартість реалізованих фінансових
інвестицій
Резерв сумнівних боргів
Списання необоротних активів

2014 р.

2015 р.

72529

105337

24395
5

2820
1

Фінансовий результат формується в єдиній обліковій системі шляхом відображення доходів і витрат відповідного звітного періоду.
Фінансовий результат Компанії зменшується на суму нарахованого податку на
прибуток, який розраховується за правилами податкового обліку.
Розрахунок податку на прибуток Компанії здійснюється відповідно до вимог
Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Доходи від страхової
діяльності оподатковуються за ставкою 3%, прибуток від діяльності – за ставкою
18%. (згідно п.п.151.1 ст.151 Розділу ІІІ Податкового кодексу України).
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування складає
18 638 тис. грн. збитку.
Витрати з податку на прибуток 1 411 тис.грн.
Фінансовий результат від звичайної діяльності після оподаткування у 2015 році
– 20 049 тис. грн. збитку.
Надзвичайних доходів, витрат та податку з надзвичайного прибутку у 2015 році
немає.
7. Система внутрішнього контролю
Проведення внутрішніх перевірок в ПРАТ СК «АРМА» протягом 2015 року здійснювалось начальником відділу внутрішнього аудиту Товариства, який здійснює
свою діяльність на підставі внутрішніх документів Товариства, затверджених протоколом Наглядової Ради № 05 від 06.06.2013 р.
У 2015 році начальником відділу внутрішнього аудиту здійснено перевірки операційної та фінансово-господарської діяльності ПРАТ СК АРМА згідно затвердженого плану перевірок
8. Цілі та політика управління страховими ризиками
Надходження страхових платежів за договорами страхування та вхідного перестрахування в 2015 році в ПРАТ СК «АРМА» склали 49 915 тис. грн.
Пріоритетними видами діяльності Товариства є добровільне страхування вантажів (32,4%), страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду (10,6%) , кредитів (7,4 %) та наземного транспорту (крім
залізничного) (9 %).
ПРАТ СК «АРМА» виконує прийнятті на себе зобов’язання в повному обсязі, про
що свідчать виплати страхових відшкодувань, які в 2015 році склали 3 625 тис. грн.
Кількість укладених договорів страхування в 2015 році становить 62624

Товариством оцінюється страховий ризик з позиції ймовірності настання страхової події та кількісних характеристик можливого збитку. Ризики класифікуються
за різними ознаками, насамперед:
•
За джерелом небезпеки
•
За обсягом відповідальності Компанії
•
Специфічні ризики (політичні, екологічні, транспортні тощо)
•
Об’єктивні ризики (ризики, що пов’язані з неконтрольованими факторами)
•
Суб’єктивні ризики (ризики, що заперечують об’єктивну реальність)
При цьому для оцінки та аналізу ризиків використовується, головним чином,
вербальний аналіз, коли застосовується не тільки вірогідні розрахунки до певних
ризиків, що мають достатнє статистичне спостереження, а розглядаються і ті ризики, що не мають достатньої статистики.
В Компанії ведеться моніторинг та здійснюються заходи для мінімізації ризиків, а саме:
- Компанія створює достатньо диверсифікований портфель страхових продуктів.
- В випадках перевищення страхової суми за окремим об’єктом страхування
понад 10% сплаченого статутного фонду та сформованих страхових резервів,
укладаються договори перестрахування. Перестрахування здійснюється в українських страхових компаніях, репутація і досвід роботи яких дозволяє бути впевненими у виконанні перестраховиками своїх зобов’язань, які мають значний досвід
роботи на страховому ринку.
- Представлення технічних резервів відповідає «Положенню про обов’язкові
критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими
представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя».
9. Події після дати балансу
На дату подання звітності не відбувалися події, які б суттєво вплинули на фінансову результат за 2015 рік.
До 01.04.2016 року управлінський персонал ПРАТ СК «АРМА» повинен передати
на розгляд Наглядовій раді Товариства звіт Правління про результати фінансовогосподарської діяльності, звіт про корпоративне управління, річний звіт за 2015 рік,
для ухвалення рішення рекомендувати річним Загальним зборам акціонерів затвердити відповідні звіти.
Товариство розкриває річну інформацію емітента за 2015 рік у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів не пізніше
30.04.2016 року, та подає дану річну інформацію в паперовому вигляді і затверджену фінансову звітність в НКЦПФР не пізніше 01.06.2016 року.
Голова Правління
ПРАТ СК «АРМА» _______________________________Л.В.Фетісова
Головний бухгалтер
ПРАТ СК «АРМА»
_____________________________Л.В.Ткаченко
Голові Правління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «АРМА»
пані Л.В. Фетісовій
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»
станом на 31 грудня 2015 року
Вступний параграф
Основні відомості про емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»
(далі – «Компанія»), код ЄДРПОУ 21265671, що зареєстроване Солом’янською районною у м. Києві державною адміністрацією 01.02.1994 р., виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серія АВ № 524452
від 14.10.2013 р., розташоване за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 10/31, має
поточний рахунок 265011911 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.
Організаційно-правова форма за КОПФГ – акціонерне товариство.
Види діяльності за КВЕД:
65.12 – інші види страхування, крім страхування життя.
65. 20 – перестрахування
Інституційний сектор економіки за КІСЕ S.12502 Приватні страхові корпорації
та недержавні пенсійні фонди.
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОМПАНІЮ
Iдентифiкацiйнi реквізити, місцезнаходження та засоби
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Повне найменування
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»
Скорочене найменування
ПРАТ СК «АРМА»
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
21265671
Код території за КОАТУУ
8038900000
Територія (область)
Київська
Район
Солом’янський
Населений пункт
Київ
Вулиця, будинок
вул. Смілянська, буд. 10/31
Міжміський код та телефон

+38044

230-70-20

Інформація про державну реєстрацію емітента
Дата проведення державної
реєстрації

01.02.1994 р.

Орган, що провів реєстрацію

Солом’янська районна в м. Києві державна
адміністрація

Зареєстрований статутний
капітал (грн.)

135 000 000,0 грн.

Банкiвськi установи, що обслуговують емітента
Поточний рахунок
265011911
Найменування банку
АТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО
380805
Відповідальними за фінансово-господарську діяльність Компанії в періоді, що
перевірявся, є:
Голова Правління: –
Фетісова Л.В.
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Головний бухгалтер –
–

Таращук Т.В. до 26.10.2015 р.
Ткаченко Л.В. з 27.10.2015 р.

Інформація про перевірку
Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту та рішень
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дотримуючись етичних
вимог та відповідного планування і виконання аудиту для отримання достатньої
впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудитори використовували принцип вибіркової перевірки наданої інформації, в
результаті якої до уваги бралися тільки істотні помилки.
Ми провели аудит фінансової звітності Компанії, що включає:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік;
- Звіт про власний капітал за 2015 рік;
- Звіт про власний капітал за 2014 рік;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.
Перелік перевіреної фінансової інформації:
Регістри бухгалтерського обліку Компанії, а саме:
Головна книга за 2015 рік.
Журнали-ордери за 2015 рік.
Відомості аналітичного обліку за 2015 рік.
Первинні документи за 2015 рік (вибірково).
Матеріали річної інвентаризації.
Установчі документи.
Реєстраційні документи Компанії (свідоцтва, довідки).
Наказ про облікову політику Компанії, який діяв у 2015 році.
Договори, накази та інші документи які характеризують здійснення господарських операцій.
Облікова політика Компанії
Організація та методологія бухгалтерського обліку, господарської діяльності
Компанії у періоді, що перевірявся в цілому відповідала вимогам Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996ХIV, Міжнародним стандартам фінансової звітності та Міжнародним стандартам
бухгалтерського обліку і іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку.
Для обліку операцій, що здійснюються Компанією, використовують План рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій відповідно із затвердженим наказом Міністерства Фінансів України
від 30 листопада 1999 року № 291 (з подальшими змінами та доповненнями).
Компанією було прийнято наказ «Про облікову політику» від 27.12.2014 р. № 67.
Бухгалтерський облік в 2015 році вівся у відповідності до норм, викладених в цьому
наказі про облікову політику.
Бухгалтерський облік в Компанії ведеться за журнально-ордерною формою обліку з використанням бухгалтерської програми «1С:Підприємство 7.7.».
Відповідно до вимог чинного законодавства перед складанням фінансової
звітності за 2015 рік та на підставі наказу № 33 від 10.11.2015 р. про проведення
інвентаризації станом на 01.12.2015 р. Компанією проведено річну інвентаризацію
активів, забезпечень та зобов’язань.
Аудитори не приймали участі в проведенні інвентаризації і не мали можливість
перевірити фактичній стан активів.
Головною метою інвентаризації було визначення фактичної наявності і стан
майна Компанії, звіряння фактичної наявності майна з даними бухгалтерського
обліку, врегулювання інвентаризаційних різниць і відображення результатів інвентаризації в річному балансі. По результатам інвентаризації встановлено: інвентаризація майна Компанії зроблена відповідно до вимог Положення «Про інвентаризацію активів та зобов’язань», затвердженого Наказом Міністерства фінансів
України від 2 вересня 2014 р. № 879.
Фінансова звітність Компанії за 2015 рік складена за нормами Міжнародних
стандартів фінансової звітності. Показники фінансової звітності відповідають обліковим регістрам по рахункам бухгалтерського обліку.
Концептуальна основа фінансової звітності Компанії базується на нормах
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартах фінансової звітності та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку.
Проведений аудиторами аналіз не виявив наявності суттєвих невідповідностей
між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Компанією.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне
представлення цих фінансових звітів у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Міжнародним стандартам
фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та
достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової
політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності
на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки
та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті
незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших
питань у звіті незалежного аудитора».
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків,
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та
достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок,
зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації, наданих Компанією в процесі виконання роботи. Аудитори не виключають наявності документів
та інформації, які не були їм надані, і які б могли вплинути на формування думки.
За повноту та достовірність наданої для аудиторської перевірки інформації несуть
відповідальність посадові особи Компанії, які надали таку інформацію.

Ми вважаємо, що під час проведення аудиторської перевірки отримали достатні і незалежні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки
щодо фінансових звітів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «АРМА».
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Ми не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань Компанії станом
на 01.12.2015 року, однак за допомогою здійснення інших аудиторських процедур
отримали можливість підтвердити суму активів та зобов’язань, відображених в фінансових звітах Компанії за 2015 рік, в межах рівня суттєвості.
В періоді, що перевірявся Компанія не здійснювала резервування для забезпечення майбутніх витрат і платежів, зокрема:
- витрат на проведення аудиту фінансової звітності;
- витрат на проведення річних загальних зборів акціонерів.
Під час аудиту ми дійшли до висновку, що невиконання цих норм не призвело
до суттєвого впливу на фінансовий стан Компанії.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у
параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність, яка додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий
стан ПРАТ СК «АРМА» на 31 грудня 2015 року, його фінансові результати і рух
грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Інша допоміжна інформація
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів 164 904 тис. грн. і статутним капіталом (135 000 тис. грн.) становить 29 904 тис. грн.
Вартість чистих активів Компанії більша від статутного капіталу. Вимоги ст.155
Цивільного кодексу України дотримуються.
Проведений аудиторами аналіз не виявив наявності суттєвих невідповідностей
між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Компанією та подається до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
Відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Компанія протягом звітного періоду неодноразово подавала до Комісії «особливу інформацію» та розміщувала її в загальнодоступній інформаційній базі на сайті НКЦПФР.
В періоді, що перевірявся, значні правочини здійснювались з дотримання вимог діючого законодавства.
Формування складу органів управління Компанії здійснюється відповідно до
Статуту Компанії.
Протягом 2015 року в Компанії функціонували наступні органи управління:
- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління.
Кількісний склад сформованих органів управління та їх функціонування відповідає вимогам Статуту.
Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом
України «Про акціонерні товариства».
За результатами виконаних процедур перевірки стану управління можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система управління в Компанії в цілому
відповідає вимогам чинного законодавства України.
Стан корпоративного управління в цілому відповідає вимогам Закону України
«Про акціонерні товариства».
Служба внутрішнього аудиту (контролю) функціонує в Компанії з 2012 року.
Протоколом № 05 засідання Наглядової ради Компанії від 29.04.2014 р. утворено відділ внутрішнього аудиту, призначено начальника відділу та затверджено
посадову інструкцію начальника відділу внутрішнього аудиту.
Протоколом № 07 засідання Наглядової ради Компанії від 29.08.2014 р. затверджено нову редакцію Положення про внутрішній аудит ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА».
Внутрішні документи Компанії, що регулюють діяльність служби внутрішнього
аудиту (контролю), розроблені відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Розпорядження Нацкомфінпослуг від 05.06.2014 № 1772 «Про затвердження Порядку проведення
внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах».
Начальник відділу внутрішнього аудиту є професійною, кваліфікованою особою, що
володіє базовими знаннями у галузі бухгалтерського обліку і фінансів, права, інформаційних технологій, управління активами та пасивами, фінансового менеджменту.
Служба внутрішнього аудиту (контролю) спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та
бухгалтерський контроль.
Служба внутрішнього аудиту (контролю) в Компанії відповідає вимогам законодавства України, Положення про внутрішній аудит, забезпечує виконання заходів,
необхідних для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень.
Діючу в Компанії систему внутрішнього аудиту (контролю) можна вважати задовільною.
Оцінюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо відповідності системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства не
ідентифіковано – немає розбіжностей в облікових записах, не виникло суперечних
або відсутніх доказів, відсутні проблемні або незвичайні стосунки між аудитором та
управлінським персоналом, облікова політика відповідає виду діяльності Компанії.
Розкриття інформації за видами активів та пасивів Компанії
Відповідно до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, надаємо інформацію щодо окремих компонентів фінансових звітів.
У висновку застосовуються наступні поняття:
- Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ);
- Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (далі – МСБО).
Під Міжнародними стандартами фінансової звітності в цьому документі слід
розуміти як Міжнародні стандарти фінансової звітності, включаючи Міжнародні
стандарти бухгалтерського обліку, та інші публікації Ради з Міжнародних стандартів фінансової звітності, надалі – «МСФЗ».
Компанія вперше застосувала МСФЗ 1 січня 2012 року.
Необоротні активи
Необоротні активи Компанії (1 розділ балансу) становлять 160 814 тис. грн. і
складаються з:
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- нематеріальних активів;
- основних засобів;
- інших фінансових інвестицій.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи в основному включають ліцензії на здійснення страхової
діяльності та ліцензії на комп’ютерне програмне забезпечення.
Ліцензії на здійснення страхової діяльності капіталізуються на підставі витрат,
понесених для їхнього придбання, є безстроковими. Безстрокові ліцензії не амортизуються, однак аналізуються в кожному періоді, для того, щоб визначити, чи свідчать події й обставини про наявність підстав для оцінки таких активів як безстрокових. Якщо події й обставини свідчать про зворотне, зміни в оцінках, внаслідок яких
безстрокові ліцензії переводяться в категорію термінових, ураховуються як зміни
в бухгалтерських оцінках.
Ліцензії на комп’ютерне програмне забезпечення капіталізуються на підставі
витрат, понесених для придбання й уведення в експлуатацію конкретного програмного забезпечення. Ці витрати амортизуються виходячи з очікуваного строку використання активу (3-5 років). Витрати, пов’язані з обслуговуванням комп’ютерного
програмного забезпечення, ставляться на видатки в міру їх здійснення.
Прибуток і збитки від вибуття нематеріальних активів, визначені як різниця між
сумою виручки від вибуття активу і його балансовою вартістю на момент вибуття,
ставляться на фінансовий результат.
За даними фінансової звітності станом на 31.12.2015 р. на балансі Компанії
обліковувалось нематеріальних активів по первісній вартості на загальну суму
475 тис. грн.
Нарахування зносу нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом, окремо за кожним об’єктом, виходячи зі строку їх корисного використання.
Залишок станом на 31.12.2015 р., по рахунку 133 «Накопичена амортизація
нематеріальних активів» складає 88 тис. грн.
Залишкова (балансова) вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2015 р.
склала 387 тис. грн.
Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи
Наявні в Компанії власні основні засоби, достовірність їх оцінки, відповідають
критеріям визнання згідно МСФЗ.
Аналітичний та синтетичний облік основних засобів, відображення в обліку та
звітності надходжень, реалізації, ліквідації та іншого вибуття, інвентаризації, ремонту, модернізації та переоцінки основних засобів у періоді, що перевірявся, провадився в Компанії у відповідності з вимогами МСФЗ.
Нарахування амортизації основних засобів проводиться відповідно до методів
визначення зносу (амортизації) основних засобів МСФЗ та обраної Компанією облікової політики з урахуванням норм, які встановлені Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. № 2756-VI, зі змінами і доповненнями.
Облік майна в Компанії ведеться в журналі обліку і руху основних засобів та
на картках ОС.
Залишок по рахунку 10 «Основні засоби» на 31.12.2015 р. склав 5 218 тис. грн.:
Будинки та споруди			
3 189 тис. грн.
Машини та обладнання		
328 тис. грн.
Транспортні засоби			
1 197 тис. грн.
Інструменти прилади та інвентар
455 тис. грн.
Інші основні засоби			
49 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 р. в Компанії нарахований знос основних засобів в сумі
1 482 тис. грн., що підтверджується даними оборотного балансу по рахунку 131
«Знос основних засобів».
Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2015 р. складає 3 736 тис. грн.
На рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи» враховуються основні засоби, термін експлуатації яких більш 1 року і вартістю менш 2 500 грн.
По рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи» станом на 31.12.2015 р.
обліковується залишок в сумі 7 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 р. в Компанії нарахований знос інших необоротних нематеріальних активів в сумі 6 тис. грн., що підтверджується залишками по рахунку
132 «Знос інших необоротних матеріальних активів».
Залишкова вартість інших необоротних матеріальних активів станом на
31.12.2015 р. складає 1 тис. грн.
Всього залишки основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
(статті балансу 1010, 1011, 1012) складають:
залишкова вартість – 		
3 737 тис. грн.;
первісна вартість – 			
5 225 тис. грн.;
знос – 				
1 488 тис. грн.
Ведення обліку основних засобів, малоцінних необоротних активів та нематеріальних активів в Компанії відповідає вимогам, викладеним в міжнародних стандартах бухгалтерського обліку.
Інші фінансові інвестиції
Рахунок 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» використовується Компанією
для обліку фінансових інвестицій. Облік здійснювався відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності.
На виконання вимог діючого законодавства, Компанія веде аналітичний облік
інвестицій за:
- видами фінансових вкладень,
- об’єктами інвестування.
Станом на 31.12.2015 року загальний залишок по цій статті склав 156 690 тис. грн.
Ведення обліку по зазначеній статті в Компанії відповідає вимогам міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Оборотні активи
Оборотні активи Компанії (2 розділ активу балансу) становлять 30 777 тис. грн.
Запаси
Облік запасів ведеться на підставі первинних документів за їх фактичною собівартістю. Вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей підтверджується рахункамифактурами, накладними, товарно-транспортними накладними та іншими документами.
Облік запасів в Компанії здійснюється в цілому у відповідності із вимогами Наказу про облікову політику та вимогами МСБО 2.
Балансова вартість виробничих запасів станом на 31.12.2015 р. становить
50 тис. грн., в тому числі:
сировина і матеріали –
20 тис. грн.;
паливо – 		
10 тис. грн.;
запасні частини – 		
12 тис. грн.;
матеріали на модернізацію – 2 тис. грн.;
інші матеріали – 		
5 тис грн.;
- малоцінні та
швидкозношувані предмети – 1 тис. грн.

Дебіторська заборгованість
На думку аудиторів, бухгалтерський облік поточної дебіторської заборгованості,
в усіх суттєвих аспектах, здійснюється Компанією відповідно до вимог Міжнародного
стандарту бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»
Визнання, облік та оцінка зобов’язань у періоді, що перевірявся, в цілому відповідають вимогам Облікової політики Компанії та вимогам Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи».
Залишок дебіторської заборгованості на 31.12.2015 р. склав 2 283 тис. грн., в т.ч.:
Стаття балансу
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
з нарахованих доходів
Інша поточна дебіторська заборгованість

тис. грн.
460
156
1 667

Грошові кошти та їх еквіваленти
Облік касових операцій в Компанії, ведеться на бухгалтерському рахунку 30
«Каса» з урахуванням вимог, викладених в Положенні «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» (затверджено Постановою Правління НБУ
від 15 грудня 2004 року № 637 (з подальшими змінами та доповненнями).
На кінець звітного періоду залишок коштів в касі Компанії складає 152,56 грн.
в національній валюті.
Дані операції перевірені по наведеним документам суцільним порядком, порушень не встановлено.
Розходження між регістрами аналітичного і синтетичного обліку касових операцій не встановлено.
Банківські операції ведуться згідно зі встановленим порядком. Облік руху грошових коштів Компанія веде на рахунку 31 з використанням відповідних субрахунків.
Для здійснення господарських операцій Компанії відкриті поточні рахунки, як в
національній так і в іноземній валюті.
Залишок коштів на рахунках станом на 31.12.2015 р. склав 26 513 405,00 грн.,
що відповідає випискам банку і оборотному балансу.
За всіма операціям, відображеними в виписках банку, підкладені первинні документи, які підтверджують правомірність здійснених операцій. Дані виписок по
рахунках відповідають даним синтетичного обліку.
Грошові кошти, відображені в балансі Компанії на кінець звітного періоду складають:
рядок 1166 балансу –
0 тис. грн.
рядок 1167 балансу –
26 514 тис. грн.
Аудиторами не встановлено порушень у веденні обліку зазначених операцій,
які могли б вплинути на дані відображені у фінансовій звітності Компанії.
Частка перестраховиків у технічних резервах
Частка перестраховиків у технічних резервах складає 1 930 тис. грн. (рядок
балансу 1180), в тому числі:
в резервах збитків – 		
124 тис. грн.;
в резервах незароблених премій –
1 806 тис. грн.
Розкриття інформації за видами зобов’язань Компанії
Власний капітал
Станом на 31.12.2015 р. власний капітал Компанії становить – 164 904 тис. грн.
і складається з:
статутного капіталу –
135 000 тис. грн.;
додаткового капіталу –
3 523 тис. грн.;
резервного капіталу –
1 446 тис. грн.;
нерозподіленого прибутку –
16 458 тис. грн.;
Інформація про власний капітал Компанії розкрита як в 1 розділі пасиву балансу, так і в формі 4 «Звіт про власний капітал».
Статутний капітал
Для забезпечення діяльності Компанії згідно статуту створений статутний капітал в розмірі 135 000 000,0 грн.
Станом на 31.12.2015 р. статутний капітал Компанії сформований у повному
обсязі у сумі 135 000 000,0 (Сто тридцять п’ять мільйонів) грн., що підтверджується
записами на бухгалтерському рахунку 40 «Статутний капітал».
Статутний капітал поділяється на 90 000 000 (дев’яносто мільйонів) простих
іменних акцій номінальною вартістю 1,50 грн. кожна.
Акціонерами ПРАТ СК «АРМА» є фізичні особи, громадяни України, що визначені у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, який складається Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».
Аналіз джерел формування статутного капіталу Компанії показав, що він сформований виключно за рахунок грошових коштів учасників, для його формування не
залучались: векселі, нематеріальні активи, бюджетні кошти тощо.
Аудитори підтверджують, що статутний капітал ПРАТ СК «АРМА» на звітну дату
сформовано повністю, він складає 135 000 000,0 (Сто тридцять п’ять мільйонів) гривень 00 коп., заборгованості по внесках за акціонерами перед Компанією немає.
Формування статутного капіталу підтверджено первинними документами, записами в регістрах бухгалтерського обліку та відображено в балансі Компанії (рядок 1400).
Додаткового випуску акцій за період, що перевірявся, не проводилось і Компанія не викупала акцій власної емісії.
Склад учасників і формування статутного капіталу слідуючи:
Найменування учасника
Сівков В.С.
Пушкарьова Г.В.
Інші фізичні особи
Всього:

К-сть акцій, штук

%%

63 000 000
24 480 683
2 519 317
90 000 000

70,0
27,2008
2,7992
100,0

Форма випуску акцій бездокументарна.
Вимоги ст. 2 Закону України № 85/96-ВР від 07.03.1996 р. «Про страхування»
щодо порядку формування статутного капіталу виконані.
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Станом на 31.12.2015 р. довгострокові зобов’язання і забезпечення Компанії
складають 22 724 тис. грн.
Резерви по зобов’язаннях і платежам – це не фінансові зобов’язання, сума й
строк яких не визначені. Вони нараховуються, коли Компанія має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання в результаті минулих подій, існує ймовірність,
що для погашення такого зобов’язання буде потрібно відтік ресурсів, які передбачають економічні вигоди, а суму цього зобов’язання можна розрахувати з достатнім ступенем точності.
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ПрАТ СК «АРМА»
Під час аудиторської перевірки встановлено, що станом на 31.12.2015 року
Компанією створювалися забезпечення майбутніх витрат та платежів, зокрема:
- забезпечення виплат відпусток персоналу в сумі –21 тис. грн.
- страхові резерви – 22 703 тис. грн.
Облік страхових резервів в Компанії здійснюється згідно «Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя»,
затвердженими розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004 р. за № 3104, та зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 10.01.2005 р. за № 19/10299 зі змінами і доповненнями.
Поточні зобов’язання і забезпечення
Станом на 31.12.2015 р. поточні зобов’язання і забезпечення Компанії складають 3963 тис. грн., в т.ч.:
Стаття балансу
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
розрахунками з оплати праці
Одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Інші поточні зобов’язання

тис. грн.
357
641
1
1 999
965

Кредиторська заборгованість носить поточний характер та є реальною, заборгованості з простроченим строком позовної давності не має.
Чистий (збиток) прибуток
Розкриття інформації наведено в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) та 1 розділі пасиву балансу.
По результатам роботи за 2015 рік Компанія отримала збиток в сумі
20 049 тис. грн., а з урахуванням нерозподіленого прибутку на початок року в сумі
36 507 тис. грн., нерозподілений прибуток на 31.12.2015 р. складає 16 458 тис. грн.
Розрахунки по заробітній платі та страхуванню
Облік заробітної плати здійснюється на рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці».
Вибірковою перевіркою правильності нарахування заробітної плати і утримання прибуткового податку порушень не установлено.
Відрахування в позабюджетні фонди проводились згідно з діючим законодавством України.
Облік доходів та витрат
У періоді, що перевірявся, доходи (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), визначалася згідно з МСБО № 18 «Доходи». Оцінка доходів та їх класифікація відповідають вимогам згаданого стандарту.
Загальна сума доходів, отриманих в 2015 році становить 131 183 тис. грн. в т.ч.:
тис. грн.
Найменування доходів
Чисті зароблені страхові премії
Інші операційні доходи
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2015 р.
42 733
761
949
86 695
45

2014 р.
29 485
6 212
246
72 533
-

У періоді, що перевірявся, облік витрат проводився відповідно до Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку та Облікової політики Компанії. Невідповідності
у формуванні складу витрат не встановлено.
Загальна сума витрат понесених Компанією від здійснення своєї діяльності в
2015 році становить 149 821 тис. грн. в т.ч.:
тис. грн.
Найменування витрат
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими
виплатами
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові витрати
Інші витрати

2015 р.

2014 р.

728

1 072

3 625

2 597

16 338
2 899
1 585
16 467
4
108 175

240
305
1 159
252
3 666
40
96 931

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2015 рік Компанія
отримала збиток в сумі 18 638 тис. грн.
Витрати з податку на прибуток – 1 411 тис. грн.
Чистий збиток за 2015 рік – 20 049 тис. грн.
Наростаючим підсумком з урахуванням нерозподіленого прибутку на початок
року в сумі 36 507 тис. грн., нерозподілений прибуток Компанії на 31.12.2015 р.
складає 16 458 тис. грн.
В періоді, що перевірявся, дивіденди не нараховувались і не виплачувались.
Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і
структуру доходів та витрат Компанії.
Інші звіти
Інші звіти складені Компанією на основі даних облікових реєстрів та журналівордерів. Показники цих звітів відповідають аналогічним показникам у Балансі (Звіті
про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р. та Звіті про фінансові результати
(Звіті про сукупний дохід) за 2015 р.
Події після дати балансу
На нашу думку, в періоді, що відбувався після дати складання фінансової звітності (31.12.2015 р.) до дати аудиторського висновку, інших подій, які могли б істотно вплинути на фінансово-господарський стан Компанії та привести до значних
змін вартості її чистих активів не сталося.
Аналіз показників фінансового стану та платоспроможності
Аналіз показників фінансового стану та платоспроможності Компанії станом на
31.12.2015 р. характеризується наступними показниками, розрахованими за даними звітності Компанії:

Показники

Значення
Значення
на 31.12.14 р. на 31.12.15 р.

Орієнтовне
позитивне
значення
показника

Показники ліквідності
Коефіцієнти абсолютної ліквідності

4,41

6,69

0,25 – 0,5

Коефіцієнт загальної ліквідності
(покриття)

6,10

7,77

1,0 – 2,0

Коефіцієнт швидкої ліквідності

6,09

7,74

0,25 – 0,5

Коефіцієнт фінансової стійкості (або
платоспроможності)

0,93

0,86

>0,5

Коефіцієнт покриття зобов’язань
власним капіталом

0,08

0,16

<1

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

0,84

0,87

>0,1

Коефіцієнт маневреності власного
капіталу

0,16

0,16

>0

Коефіцієнт рентабельності активів

0,047

-0,615

>0
збільшення

Показники фінансової стійкості

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення суми коштів на розрахунковому рахунку та інших рахунках в банках до суми 4 розділу
пасиву балансу, складає 6,69 і показує яка частина боргів Компанії може бути сплачена негайно – Компанія може негайно сплатити всі борги.
Загальний (коефіцієнт покриття), розраховується як відношення суми
2 розділу активу до суми 4 розділу пасиву балансу, складає 7,77 та показує достатність ресурсів Компанії, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань – Компанія має достатньо ресурсів для погашення поточних
зобов’язань.
Коефіцієнт швидкої ліквідності відображає платіжні можливості Компанії
щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з
дебіторами (розраховується як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів
та поточних фінансових інвестицій до суми 4 розділу пасиву балансу), складає 7,74
– Компанія має можливість сплатити свої поточні зобов’язання.
Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) показує питому вагу власного
капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність (розраховується
як відношення 1-го розділу пасиву до підсумку балансу), складає 0,86 – Компанія
має високий ступінь автономності, питома вага власного капіталу складає 86 %.
Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом характеризує залежність Компанії від залучених засобів (розраховується як співвідношення залучених
коштів та власного капіталу) і складає 0,16 – Компанія незалежна від залучених
засобів.
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, складає 0,87
(розраховується як відношення суми чистого оборотного капіталу до величини оборотних активів) – Компанія має достатньо власних оборотних засобів.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу складає 0,16 та показує, яка
частина власного капіталу вкладена в оборотні засобі, а яка капіталізована.
Коефіцієнт рентабельності активів складає має від’ємне значення (розраховується як відношення суми прибутку (збитку) до середньорічної вартості активів),
та характеризує прибутковість використання активів Компанії.
Висновок про фінансовий стан
Аналіз показників фінансового стану та платоспроможності показує, що Компанія незалежна від зовнішніх джерел фінансування, достатньо фінансово стійка
та платоспроможна, має достатньо ресурсів, які можуть бути використані для погашення її поточних зобов’язань. Платіжні можливості Компанії щодо сплати поточних зобов’язань незалежні від умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Всі борги Компанії можуть бути сплачені негайно. Питома вага власного
капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в діяльність Компанії складає 86 %
– Компанія незалежна від залучених засобів. Але коефіцієнт рентабельності активів має від’ємне значення за рахунок отриманого збитку за 2015 рік.
На підставі аналізу показників фінансового стану можна зробити висновок, що
фінансовий стан Компанії стійкий, вірогідність подальшого безперервного функціонування є високою, а вірогідність можливого банкрутства відсутня.
Основні відомості про аудиторську фірму
Товариство з обмеженою відповідальністю «АБК-Аудит», код ЄДРПОУ 24744403,
свідоцтво про внесення ТОВ «АБК-Аудит» в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності
від 26.01.2001 р. № 1756, термін дії продовжено до 29.10.2020 р. згідно рішення Аудиторської палати України від 29.10.2015 р. № 316/3, включено до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту, свідоцтво
НКЦПФР про внесення до Реєстру аудиторських фірм , які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів від 12.11.2015 р. № П 000300.
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 10, офіс 221, тел/факс 253-32-78.
Сертифікат Аудитора серії А № 003736 виданий Зубрицькій Л.М. (рішення Аудиторської Палати України № 77 від 23.04.1999 р.), термін чинності до 23.04.2018 р.
Сертифікат аудитора Серії А № 002609, виданий Горбачу К.П. (рішення Аудиторської Палати України від 11.07.95 р. № 33), термін чинності до 11.07.2019 р.
Основні умови договору про проведення аудиту: Аудиторська перевірка здійснена на підставі договору про надання аудиторських послуг № 1193 від 25.11.2015 р.,
укладеному між ТОВ «АБК-Аудит» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» щодо підтвердження фінансової звітності за 2015 рік.
Аудиторська перевірка проводилась за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.
Перевірка проводилась у квітні 2016 року за місцезнаходженням Компанії –
03151, м. Київ, вул. Смілянська, буд. 10/31.
м. Київ					
14.04.2016 р.
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