
Титульний аркуш 
 

  
  30.04.2019   

  (дата реєстрації емітентом електронного документа)   
  

№ 233   

  (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   

  

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до 

вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого 

рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 

року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 

2180/24712 (із змінами) (далі – Положення) 

  

  

Т.в.о. Президента       Карагаєв Павло Анатолійович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  

          
  

  

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 
за 2018 рік 

  

I. Загальні відомості 
  

1. Повне найменування емітента   Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова 

компанія "ОМЕГА" 

  

2. Організаційно-правова форма   Акціонерне товариство  

  

3. Ідентифікаційний код юридичної особи   21626809 

  

4. Місцезнаходження   04053, м. Київ, Шевченківський, м.Київ, вул.Обсерваторна, 
17а 

  

5. Міжміський код, телефон та факс   (044) 486-68-16, 486-68-81 

  

6. Адреса електронної пошти   omega@omega.ua 

  

7. Дата та рішення наглядової ради 

емітента, яким затверджено річну 

інформацію, або дата та рішення 

загальних зборів акціонерів, яким 

затверджено річну інформацію емітента 

(за наявності) 

  жоден із зазначених 

  

8. Найменування, ідентифікаційний код 

юридичної особи, країна реєстрації 

юридичної особи та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб, 

уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка 

здійснює оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового 

ринку 

  Державна установа"Агентство з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, 

DR/00001/APA 

  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
  

Повідомлення розміщено на  

власному веб-сайті учасника 

фондового ринку 

  www.omega.ua   30.04.2019 



    (адреса сторінки)   (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента   | X | 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   | X | 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах   | X | 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря     

5. Інформація про рейтингове агентство   | X | 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента     

7. Судові справи емітента   | X | 

8. Штрафні санкції 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     

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в 

разі їх звільнення 

  | X | 

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)   | X | 

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     

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 

    

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 

  | X | 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

  | X | 

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   | X | 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 

    

26. Інформація вчинення значних правочинів     

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість     

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, 

та обставини, існування яких створює заінтересованість 

    

29. Річна фінансова звітність   | X | 

30. 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 

Товариство не є професійним учасником фондового ринку і не повинно дотримуватись  вимог щодо 

ліквідності професійних учасників фондового ринку.  

         При випуску цінних паперів - акцій Товариством забезпечення не створювались.     

         Товариством іпотечні облігації не випускались.       
Товариство не має зобов'язань за борговими та іпотечними  цінними паперами. 

         Товариство не має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів. 

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств. 

Випускало тільки прості іменні акції. Торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішніх 

ринках, зокрема на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів в 2018 

році не здійснювалась. Товариство додаткових емісій не здійснювало. 22 квітня 2011р. Державною комісію з 

цінних паперів та фондового ринку було видано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 211/1/11 у зв'язку з 

переведенням випуску акцій в бездокументарну форму існування у відповідності до вимог чинного 

законодавства. Товариством іпотечні облігації не випускались, ніякі інші цінні папери не випускались. Власні 

акції протягом звітного періоду не викупались. Оскільки акції Товариства існують у бездокументарній формі, 

видача сертифікатів акцій не передбачається.  

Посадові особи Товариства акціями Товариства не володіють, осіб, що володіють 10% та більше акцій емітента, 
немає. АСК "ОМЕГА" не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів. Корпоративний 

секретар не обирався. Осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, немає. 

У звітному періоді забезпечення випуску боргових цінних паперів не відбувалося. У звітному періоді 

придбання власних акцій не відбувалося. У власності працівників АСК "Омега" відсутні цінні папери (крім 

акцій), емітентом яких є АСК "Омега". В наявності у власності працівників АСК "ОМЕГА" акцій у статутному 

капіталі АСК "ОМЕГА" немає. Дивіденди у звітному періоді не нараховувались та не виплачувались. 

Інформаці] про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, інформації 

про вчинення значних правочинів та інформації про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість, у звітному періоді не було. 

У звітному періоді у Товариства виникала особлива інформація, а саме: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента: 
 

1/   27.04.2018 року черговими загальними зборами акціонерів АСК "ОМЕГА" (Протокол чергових загальних 

зборів акціонерів № 1/18 вiд 27.04.2018 року) прийнято рішення про: 

1)  припинення повноважень членів Наглядової ради АСК "ОМЕГА":  

- Таранець (Годлевської) Світлани Йосипівни (паспорт серії СТ 436768, виданий Ірпінським МВ Управління 

ДМС України в Київській області 15.10.2014 р.) у зв'язку iз закінченням строку дії повноважень голови 

Наглядової ради згідно Статуту. Таранець С.Й. часткою в статутному капiталi АСК "ОМЕГА" не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебувала у складі 

Наглядової ради - з 31.03.2014р. по 27.04.18р.; 

- Артеменко Олега Олександровича (паспорт серії СН № 057500, виданий Залізничним РУ ГУ МВС у м. Києві 

23.01.1996р.) у зв'язку iз закінченням строку дії повноважень члена Наглядової ради згідно Статуту. Артеменко 
О.О. часткою в статутному капiталi АСК "ОМЕГА" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Строк протягом якого перебував у складі Наглядової ради - з 31.03.2014р. по 27.04.18р.; 

- Гутіної Валерії Борисівни (паспорт серії СН № 153135, виданий Мінським РУГУ МВС України у м. Києві 13 

лютого 1996 р.) у зв'язку iз закінченням строку дії її повноважень згідно Статуту. Гутіна В.Б. часткою в 

статутному капiталi АСК "ОМЕГА" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Строк протягом якого перебувала у складі Наглядової ради - з 31.03.2014р. по 27.04.18р.; 

2) обрання членами Наглядової ради АСК "ОМЕГА": 

Тарасенко Сергія Вадимовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Протягом останніх п'яти 

років Тарасенко С.В. обіймав наступні посади: з 02.08.2007р. по 15.08.2014 р. - Президент АСК "ОМЕГА"; з 

05.05.2015 р. по 18.08.2015 р. - Радник голови Наглядової ради ПрАТ "Українська транспортна страхова 

компанія". З 22.03.2018 р. - Радник голови Наглядової ради АСК "ОМЕГА". Тарасенко С.В. часткою в 

статутному капiталi АСК "ОМЕГА" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Тарасенко С.В. є представником акціонера АСК "ОМЕГА" - ПрАТ "Росава". Строк призначення на посаду 

згідно із Статутом та Положенням про Наглядову раду АСК "ОМЕГА" - 3 (три) роки 

- Гутіної Валерії Борисівни (паспорт серії СН № 153135, виданий Мінським РУГУ МВС України у м. Києві 13 

лютого 1996 р.). Гутіна В.Б. протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: заступник директора з 

корпоративних продажів АСК "ОМЕГА" - з 01.02.97р. по т.ч. Гутіна В.Б. часткою в статутному капiталi АСК 

"ОМЕГА" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Гутіна В.Б. є 

представником акціонера АСК "ОМЕГА" - ПрАТ "Ділові партнери". Строк призначення на посаду згідно із 

Статутом та Положенням про Наглядову раду АСК "ОМЕГА" - 3 (три) роки 

- Артеменко Олега Олександровича (паспорт серії СН № 057500, виданий Залізничним РУ ГУ МВС у м. Києві 



23.01.1996р.). Артеменко О.О. протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: Банк "Фінанси та 

Кредит", начальник управління адміністрування операцій з ЦП; ПрАТ "Ділові Партнери", заступник директора 

з корпоративних питань. Артеменко О.О. часткою в статутному капiталi АСК "ОМЕГА" не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Артеменко О.О. є представником акціонера 

АСК "ОМЕГА" - ПрАТ "Ділові партнери".Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про 

Наглядову раду АСК "ОМЕГА" - 3 (три) роки.; 

Повідомлення про особливу інформацію розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

27.04.2018 року. 
Повідомлення опубліковано у № 82 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"   

30.04.2018 року. 

Повідомлення розміщено на сторінці http://www.omega.ua 27.04.2018 року. 

Повідомлення відправлено в Комісію 27.04.2018 року. 

   

2/ 07.06.2018 року Наглядовою радою АСК "ОМЕГА" (Протокол № 4 засiдання Наглядової ради вiд 07.06.2018 

р.) прийнято рішення про:  

1) припинення повноважень члена Правління, а саме:  

 - члена Правління Літвінова Анатолія Вікторовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) у 

зв'язку із звільненням за власним бажанням. Літвінов А.В. часткою в статутному капiталi АСК "ОМЕГА" не 

володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого Літвінов А.В. 

перебував у складі Правління Товариства  - з 03.04.2017р. по 07.06.18р. 
 2) призначення  членами Правління:  

- Пушкаря Олександра Миколайовича  (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пушкарь О.М.  

протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: з 18.03.2011 працює в АСК "ОМЕГА" на посаді 

Начальник управління претензійно-позовної роботи Дирекції юридичного супроводу  АСК "ОМЕГА". 

Пушкарь О.М.  часткою в статутному капiталi АСК "ОМЕГА" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Правління 

АСК "ОМЕГА" - з  07.06.2018р. по 03.04.2020р. 

- Пікалову Ларису Віталіївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пікалова Л.В. протягом 

останніх п'яти років обіймала наступні посади: 1) 31.08.2012-10.04.2013 ПВНЗ "Міжнародний інститут бізнесу" 

(з 31.08.2012 директор департаменту продажу та маркетингу; з 20.12.2012 Віце- президент з розвитку); 2) 

02.09.2013-11.02.2015 ТДВ "Домінанта" (з 02.09.2013 Заступник Директора з розвитку регіональної мережі; з 
21.02.2014 Перший заступник Директора; з 05.01.2015 Директор з продажів); 3) 08.07.2015 по теперішній час 

ПрАТ АСК "ОМЕГА" (з 08.07.2015 Радник Президента з питань розвитку регіональної мережі 

адміністративно-управлінського апарату; з 01.06.2016 Директор Київської дирекції час ПрАТ АСК "ОМЕГА" 

по теперішній час) . Пікалова Л.В. часткою в статутному капiталi АСК "ОМЕГА" не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та 

Положенням про Правління АСК "ОМЕГА" - з  07.06.2018р. по 03.04.2020р. 

Повідомлення про особливу інформацію розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

07.06.2018 року. 

Повідомлення опубліковано у № 108 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 

08.06.2018 року. 

Повідомлення розміщено на сторінці http://www.omega.ua 08.06.2018 року. 
Повідомлення відправлено в Комісію 08.06.2018 року. 

3/ 14.09.2018 р. Наказом т.в.о. Президента АСК "ОМЕГА" (Наказ № 100-ОС вiд 14.09.2018 р.) прийнято 

рішення про: припинення повноважень головного бухгалтера фінансової дирекції АСК "ОМЕГА" (далі - 

Товариство) Пижової Оксани Сергіївни з 17 вересня 2018 року, у зв'язку ії переведенням на іншу посаду. 

Пижова Оксана Сергіївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) часткою в статутному 

капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк 

протягом якого перебувала на посаді головного бухгалтера фінансової дирекції Товариства  - з 03.06.2016р. по 

14.09.18р.; 

2.2. 14.09.2018 р. Наказом т.в.о. Президента АСК "ОМЕГА" (Наказ № 101-ОС вiд 14.09.2018 р.) прийнято 

рішення про: прийняття  на посаду головного бухгалтера фінансової дирекції Товариства з 17 вересня  2018 

року Дзюбу Ірину Вікторівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) . Дзюба І.В. часткою в 

статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк призначення на посаду - безстроково. Протягом останніх п'яти років Дзюба І.В. обіймала наступні 

посади: 02.01.2013 - 05.01.2015 Директор департаменту та супроводження договорів страхування ТДВ "Альянс 

Україна", 05.01.2015-13.09.2018 Директор Департаменту операційно-адміністративної діяльності ТДВ "Альянс 

Україна" 

Повідомлення про особливу інформацію розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

18.12.2018 року. 

Повідомлення опубліковано у № 108 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 

19.12.2018 року. 

Повідомлення розміщено на сторінці http://www.omega.ua 17.12.2018 року. 



Повідомлення відправлено в Комісію 18.12.2018 року. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



III. Основні відомості про емітента 
 

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Акціонерна 
страхова компанія "ОМЕГА" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 

юридичної особи (за наявності) 

А01 №727975 

3. Дата проведення державної реєстрації 10.11.1994 

4. Територія (область)* 80000 - м. Київ 

5. Статутний капітал (грн) 55000000,00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 

0,000000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0,000000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 168 

  

9. Основні види діяльності із зазначенням 

найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

Інші види страхування, крім страхування життя 65.12, 

Перестрахування 65.20 

  

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) поточний рахунок 265022492 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

іноземній валюті 

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 

5) МФО банку 380805 

6) поточний рахунок 265002739 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 
 

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Орган державної влади, що видав ліцензію Дата закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) (за 
наявності) 

1 2 3 4 5 

Страхова діяльність ( медичне страхування 
(безперервне страхування здоров'я) 

АГ №569354 27.01.2011 Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг 

01.01.1900 

Опис Надано безстроково. 

Страхова діяльність (страхування здоров'я на 

випадок хвороби) 

АГ №569448 27.01.2011 Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг 

01.01.1900 

Опис Надано безстроково. 

Страхова діяльність (страхування залізничного 

транспорту) 

АГ №569349 27.01.2011 Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг 

01.01.1900 

Опис Надано безстроково. 

Страхова діяльність (страхування водного 

транспорту (морського внутрішнього та інших 

видів водного транспорту)) 

АГ №569346 27.01.2011 Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг 

01.01.1900 

Опис Надано безстроково. 

Страхова діяльність ( страхування вантажів та 

багажу (вантажобагажу)) 

АГ №569342 27.01.2011 Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг 

01.01.1900 

Опис Надано безстроково. 

Страхова діяльність (страхування від вогневих 

ризиків та ризиків стихійних явищ) 

АГ №569345 27.01.2011 Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг 

01.01.1900 

Опис Надано безстроково. 

Страхова діяльність (страхування від нещасних 

випадків) 

АГ №569358 27.01.2011 Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послу 

01.01.1900 

Опис Надано безстроково. 

Страхова діяльність (страхування наземного 

транспорту) 

АГ №569356 27.01.2011 Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг 

01.01.1900 

Опис Надано безстроково. 

Страхова діяльність (страхування майна (крім 

залізничного, наземного, повітряного, водного 

транспорту(морського внутрішнього та інших 

видів водного транспорту), вантажів та багажу 

(вантажобагажу)) 

АГ №569353 27.01.2011 Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг 

01.01.1900 

Опис Надано безстроково. 

Страхова діяльність (страхування цивільної 

відповідальності власників наземного 

АГ №569344 27.01.2011 Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг 

01.01.1900 



транспорту (включаючи відповідальність 

перевізника)) АГ №569344 

Опис Надано безстроково. 

Страхова діяльність (страхування 

відповідальності власників водного транспорту 

(включаючи відповідальність перевізника)

 АГ №569343 

АГ №569343 27.01.2011 Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг 

01.01.1900 

Опис Надано безстроково. 

Страхова діяльність (страхування 

відповідальності перед третіми особами (крім 

цивільної відповідальності власників наземного 

транспорту, відповідальності власників 

повітряного транспорту, відповідальності 

власників водного транспорту (включаючи 

відповіда 

АГ №569360 27.01.2011 Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг 

01.01.1900 

Опис Надано безстроково. 

Страхова діяльність (страхування кредитів (у 

тому числі відповідальності позичальника за 
непогашення кредиту) 

АГ №569352 27.01.2011 Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг 

01.01.1900 

Опис Надано безстроково. 

Страхова діяльність (страхування інвестицій) АГ №569351 27.01.2011 Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг 

01.01.1900 

Опис Надано безстроково. 

Страхова діяльність (страхування фінансовиз 
ризиків) 

АГ №569362 27.01.2011 Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг 

01.01.1900 

Опис Надано безстроково. 

Страхова діяльність (страхування виданих 
гарантій (порук) та прийнятих гарантій)

 АГ №569348 

АГ №569348 27.01.2011 Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг 

01.01.1900 

Опис Надано безстроково. 

Страхова діяльність (страхування медичних 

витрат) 

АГ №569355 27.01.2011 Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг 

01.01.1900 

Опис Надано безстроково. 

Страхова діяльність (особисте страхування 

працівників відомчої (крім тих, які працюють в 

установах і організаціях, що фінансуються з 

державного бюджету України) та сільської 

пожежної охорони і членів добровільних 

пожежних дружини (команд) ) 

АГ №569361 27.01.2011 Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг 

01.01.1900 

Опис Надано безстроково. 



Страхова діяльність (особисте страхування від 

нещасних випадків на транспорті ) 

АГ №569359 27.01.2011 Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг 

01.01.1900 

Опис Надано безстроково. 

Страхова діяльність (авіаційне страхування 

цивільної авіації ) АГ №569341 

АГ №569341 27.01.2011 Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг 

01.01.1900 

Опис Надано безстроково. 

Страхова діяльність (   - страхування цивільної 

відповідальності суб'єктів господарювання за 

шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та 

аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, 

включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та 

об'єкти, господарська діяльніст 

АГ №569363 27.01.2011 Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг 

01.01.1900 

Опис Надано безстроково. 

Страхова діяльність (страхування 

відповідальності суб'єктів перевезень 

небезпечних вантажів на випадок настання 

негативних наслідків при перевезенні 

небезпечних вантажів ) 

АГ №569357 27.01.2011 Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг 

01.01.1900 

Опис Надано безстроково. 

Страхова діяльність (страхування 

цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів) 

АГ №569645 16.03.2011 Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг 

01.01.1990 

Опис Надано безстроково. 

Страхова діяльність (страхування предмета 
іпотеки від ризиків випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або псування) 

АГ №522548 20.08.2014 Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

01.01.1900 

Опис Надано безстроково. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 
 

1) найменування "МАГІСТР" 
2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

3) ідентифікаційний код юридичної особи 30969508 

4) місцезнаходження 01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 

будинок 6, квартира 74 

5) опис Частка володіння 10 % 

 

1) найменування "НАФТОХІМІМПЕКС" 

2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

3) ідентифікаційний код юридичної особи 31029407 

4) місцезнаходження 01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 

будинок 11-Б 

5) опис Частка володіння 9,8 % 
 

1) найменування "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ ЛІЗИНГ" 

2) організаційно-правова форма Спільне підприємство 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 31113529 

4) місцезнаходження 04053, м.Київ, ВУЛ.ОБСЕРВАТОРНА, будинок 17, 

ЛІТ.А 

5) опис СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Частка 

володіння 0,02% 
 

1) найменування "ФІНСЕРВІС 2016" 

2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

3) ідентифікаційний код юридичної особи 34532977 

4) місцезнаходження 04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 82, 

офіс 256 

5) опис Часка володіння 9 % 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



14. Інформація про рейтингове агентство 
 

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства 

(уповноважене, міжнародне) 

Дата визначення або оновлення 

рейтингової оцінки емітента або цінних 

паперів емітента 

Рівень кредитного рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

IBI RATING Національне уповноважене 

рейтингове агентство 

уповноважене рейтингове агентство 29.09.2018 UaBBB+ 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



16. Судові справи емітента 
 

№ з/п Номер справи Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду 

справи 

1 910/5149/19 Господарський суд 

м. Києва 

Приватне акціонерне 

товариство 
"Страхова компанія 

"Уніка" 

Приватне акціонерне 

товариство 
"АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

"ОМЕГА" 

д/в Про стягнення 100 

000,00 грн. 

Відкрито 

провадження 

2 910/1461/19 Господарський суд 

м. Києва 

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ "АХА 

СТРАХУВАННЯ" 

Приватне акціонерне 

товариство 

"АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

"ОМЕГА" 

д/в Про стягнення 31 

298,85 грн. 

Розглянуто 

3 607/11146/17 Тернопільський 

міськрайонний суд 

Тернопільської 

області 

Туринський Антон 

Михайлович,Ракуш 

Соломія 

Олегівна,Ракуш 
Мирослава 

Мирославівна,Кріль 

Мирослав 

Володимирович 

Приватне акціонерне 

товариство 

"АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ 

"ОМЕГА" 

ДСА України Про відшкодування 

матеріальнї та 

моральної шкоди 

завданої внаслідок 
ДТП 

Виконання рішення 

17.12.2018 

4 910/1185/19 Господарський суд 

м. Києва 

Приватне акціонерне 

товариство 

"Страхова компанія 

"Провідна" 

Приватне акціонерне 

товариство 

"АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

"ОМЕГА" 

д/в Про відшкодування 

55 122,80 грн. 

Розглянуто 

5 910/891/19 Господарський суд 

м. Києва 

Товариство з 

додатковою 

відповідальністю 

"Експрес 

Страхування" 

Приватне акціонерне 

товариство 

"АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 
"ОМЕГА" 

д/в Про стягнення 9 

234,96 грн. 

Розглянуто. 

6 910/469/19 Господарський суд 

м. Києва 

Акціонерне 

товариство 

"Страхова компанія 

"АХА Страхування " 

Приватне акціонерне 

товариство 

"АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

д/в Відшкодування 

шкоди в порядку 

регресу в сумі 9 

303,21 грн. 

Призначено склад 

суду 



"ОМЕГА" 

7 910/17675/18 Господарський суд 

м. Києва 

Приватне акціонерне 

товариство 

"Страхова компанія 

"АХА Страхування" 

Приватне акціонерне 

товариство 

"АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

"ОМЕГА" 

д/в Про стягнення 20 

025,60 грн. 

Розглянуто. 

8 910/2635/19 Господарський суд 

м. Києва 

Приватне акціонерне 

товариство 

"СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

"УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА 

ГРУПА" 

Приватне акціонерне 

товариство 

"АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 
"ОМЕГА" 

д/в Про стягнення 58 

989,00 грн. 

Відкрито 

провадження 

9 910/2632/19 Господарський суд 

м. Києва 

Приватне акціонерне 

товариство 

"СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАХОВА 

ГРУПА" 

Приватне акціонерне 

товариство 

"АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

"ОМЕГА" 

д/в Про стягнення 73 

308,00 грн. 

Відкрито 

провадження 

10 910/17513/18 Господарський суд 

м. Києва 

Приватне акціонерне 

товариство 

"Страхова група 

"ТАС" 

Приватне акціонерне 

товариство 

"АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

"ОМЕГА" 

д/в Про стягнення 15 

932,93 грн. 

Розглянуто 

11 910/2182/19 Господарський суд 
м. Києва 

Приватне акціонерне 
товариство 

"Страхова компанія 

"Форміка" 

Приватне акціонерне 
товариство 

"АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

"ОМЕГА" 

д/в Про відшкодування 
40 913,67 грн. 

Відкрито 
провадження 

12 910/1185/19 Господарський суд 

м. Києва 

Приватне акціонерне 

товариство 

"Страхова компанія 

"Провідна" 

Приватне акціонерне 

товариство 

"АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

"ОМЕГА" 

д/в Про відшкодування 

55 122,80 грн. 

Розглянуто 

13 910/891/19 Господарський суд 

м. Києва 

Товариство з 

додатковою 

Приватне акціонерне 

товариство 

д/в Про стягнення 9 

234,96 грн. 

Розглянуто 



відповідальністю 

"Експрес 

Страхування" 

"АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

"ОМЕГА" 

14 754/13090/18 Деснянський 

районний суд міста 

Києва 

Зик Ганна Сергіївна Шкляр Іванна 

Володимирівна 

Приватне акціонерне 

товариство"Акціоне

рна страхова 

компанія "ОМЕГА" 

Про відшкодування 

матеріальних 

збитків, завданих 

джерелом 

підвищеної 

небезпеки 

Відкрито 

провадження 

15 910/14742/18 Господарський суд 

м. Києва 

Приватне акціонерне 

товариство 
"Страхова компанія 

"АХА Страхування" 

Приватне акціонерне 

товариство 
"АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

"ОМЕГА" 

д/в про стягнення 19 

914,16 грн. 

Розглянуто 

16 910/17675/18 Господарський суд 

м. Києва 

Приватне акціонерне 

товариство 

"Страхова компанія 

"АХА Страхування" 

Приватне акціонерне 

товариство 

"АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

"ОМЕГА" 

 Про стягнення 20 

025,60 грн. 

Розглянуто 

17 910/5875/18 Господарський суд 

м. Києва 

Приватне акціонерне 

товариство 

"АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 
"ОМЕГА" 

Товариство з 

додатковою 

відповідальністю 

"Страхова компанія 

"Альфа-Гарант" 

д/в Про стягнення 5 

730,98 грн. 

Розглянуто 

18 752/10508/18 Голосіївський 

районний суд міста 

Києва 

Приватне акціонерне 

товариство 

"АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

"ОМЕГА" 

Трофімова Оксана 

Олексіївна 

д/в Про здійснення 

відшкодування 

Призначено до 

судового розгляду 

04.09.2019 09:00 

19 367/6122/17 Ірпінський міський 

суд Київської 

області 

Приватне акціонерне 

товариство 

"АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

"ОМЕГА" 

Вівчур Олександр 

Володимирович 

д/в Про відщкодування 

матеріальної шкоди 

Призначено до 

судового розгляду 

25.01.2019 13:45 

20 752/3486/17 Голосіївський Приватне акціонерне Шадрін Борис  Про стягнення Виконання рішення 



районний суд міста 

Києва 

товариство 

"АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

"ОМЕГА" 

Михайлович грошових коштів 11.01.2019 

21 600/733/16-ц Козівський районний 

суд Тернопільської 

області 

Приватне акціонерне 

товариство 

"АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

"ОМЕГА" 

Безкоровайний Іван 

Васильович 

д/в Позовна заява про 

відшкодування 

матеріальної шкоди . 

Призначено до 

судового розгляду 

29.05.2019 12:30 

22 216/3980/17 Центрально-Міський 
районний суд м. 

Кривого Рогу 

Приватне акціонерне 
товариство 

"АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

"ОМЕГА" 

Ніколаєв Сергій 
Анатолійович 

д/в про відшкодування 
матеріальної шкоди 

Призначено до 
судового розгляду 

23 348/1031/18 Надвірнянський 

районний суд 

Івано-Франківської 

області 

Приватне акціонерне 

товариство 

"АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

"ОМЕГА" 

Михайлюк Василь 

Васильович 

д/в про здійснення 

відшкодування 

Призначено до 

судового розгляду 

29.01.2019 08:45 

24 601/1155/18 Кременецький 

районний суд 

Тернопільської 

області 

Приватне акціонерне 

товариство 

"АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ 

"ОМЕГА" 

Улянюк Юрій 

Сергійович 

д/в Про здійснення 

відшкодування 

Розглянуто: . 

Рішення набрало 

законної сили 

03.01.2019 

25 159/6543/18 Волинський 

апеляційний суд 

Приватне акціонерне 

товариство 

"АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

"ОМЕГА" 

Саливончик Юрій 

Корнилович 

д/в Про стягнення суми 

страхового 

відшкодування в 

порядку регресу 

Призначено до 

судового розгляду 

21.05.2019 16:00 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



17. Штрафні санкції емітента 
 

№ з/п Номер та дата рішення, яким 

накладено штрафну санкцію 

Орган, який наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення Інформація про виконання 

1 згідно акту  

№77/23-00-12-1133/21626809 
10.01.2018 

Державною фіскальною службою 

України, Головним управлінням 
ДФС у Черкаській області 

результатами камеральної 

перевірки своєчасності сплати 
узгоджених податкових зобов'язань 

по земельному податку до бюджету,  

застосовано штрафні санкції у 

розмірі 183,18 грн. (сто вісімдесят 

три грн. 18 коп.). 

Сплачено грошові зобов'язання. 

2 РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 2112 

29.11.2018 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 

Про застосування заходу впливу до 

ПрАТ "АСК "ОМЕГА", Код 

ЄДРПОУ: 21626809 

Дата виконання 

розпорядження:20.12.2018 

3 РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 284 

27.02.2018 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 

Про усунення порушень Приватним 

акціонерним товариством 

"Акціонерна страхова компанія 

"ОМЕГА" ліцензійних умов, Код 

ЄДРПОУ: 21626809 

Дата виконання розпорядження: 

21.03.2018 усунути порушення до 

21.03.2018  

Виконано 

4 РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 201 

13.02.2018 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 

Про закриття справи про 

порушення ПРИВАТНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
"АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ "ОМЕГА" законів та 

інших нормативно-правових актів, 

що регулюють діяльність з надання 

фінансових послуг, Код ЄДРПОУ: 

21626809 

Закрито справу 

5 Постанова № 14/01/23858 

03.08.2018 

Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку 

Про накладення санкцій за 

правопорушення на ринку цінних 

паперів від 03.08.2018 

№389-ЦА-УП-Е. 

Постанова виконана. 

6 Постанова № 577/931/13-4/9-П 

03.08.2018 

Національна комісія що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 

Про застосування штрафної санкціі 

за правопорушення, вчинені на 

ринку фінансових послуг. 

Постанова виконана. 

7 Податкове повідомлення - рішення 

№ 0519811212 15.08.2018 

ГУ ДФС у м. Києві Про порушення строку сплати суми 

грошового зобовязання з п-к на 

прибуток страхових орг-цій, 
вкл.філіали аналогічних орг-цій, 

розташов.на території 

України,застосовано штрафні 

Сплачено грошові зобов'язання. 



санкції у розмірі 10 089,38 грн. 

(десять тисяч вісімдесят дев'ять  

грн. 38 коп. 

8 Постанова № 881/1372/13-2/13/П 

13.11.2018 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 

Про застосування штрафної санкціі 

за правопорушення, вчинені на 

ринку фінансових послуг. 

Постанова виконана. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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18. Опис бізнесу 
 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
Компанія була зареєстрована в м. Київ, Україна, в 1994 році як Акціонерна Страхова Компанія.  

Дата державної реєстрації: 10.11.1994р. номер запису в ЄДР 1 074 105 0016 004135 

 Дата перереєстрації: 10.01.2011 р., свідоцтво серії А01 № 727975; 

 Місце проведення реєстрації: Шевченківська районна в місті Києві Державна Адміністрація. 

Основні 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. 

Акціонерами Компанії є резиденти України - 11 (одинадцять) юридичних та 3 (три) фізичні особи. 

Органами управління і контролю Товариства є: 

 Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів; 
 Наглядовий орган  - Наглядова рада; 

 Виконавчий орган - Правління; 

 Контролюючий орган - Ревізійна комісія. 

Голова і члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії, Президент і члени Правління Товариства є 

посадовими особами Товариства. 

Змін не було. 

 

Середньооблікова 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), фонд 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 штатних працівників облікового складу (осіб) - 148, кількість штатних 

працівників на 31.12.2018 - 140, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за 

сумісництвом (осіб) - 5, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, 

тижня) (осіб) - 3, фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його 

збільшення або зменшення відносно попереднього року. Фонд оплати праці за 2018р. - 12967,2 тис. грн.; . Фонд 

оплати праці за 2017р. - 14912,9 тис. грн. 

Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

У звітному році кількість постійних працівників АСК "ОМЕГА" становить 140 чоловік. Фонд оплати праці за 

2018р. становить 13 000 тис. грн. Середньорічна заробітна плата штатного працівника збільшилась в порівнянні 
з 2017роком, так станом на 2017 рік вона становила - 78 500 грн., а в на кінець 2018 року - 87 600 грн. 

Охорона праці та безпека в АСК "ОМЕГА" спрямована на збереження життя, здоров'я і працездатності осіб під 

час трудової діяльності.   

При  прийнятті на роботу (та після тривалої відсутності) працівники в обов'язковому порядку проходять у 

Відділі охорони праці  відповідні інструктажі: 

" вступного з питань охорони праці; 

" охорони праці на робочому місці; 

" з питань пожежної безпеки. 

Обов'язки роботодавця щодо створення/підтримання здорових і безпечних умов праці закріплені в 

Колективному договорі. Безпека праці у АСК "ОМЕГА" підтримується шляхом виконання заходів щодо 

запобігання травматизму та посилення особистої відповідальності працівників за забезпечення гарантованого 
рівня безпеки. 

 Заохочення (мотивація) працівників 

У АСК "ОМЕГА" діє Положення про систему оплати праці, матеріальне та інше стимулювання працівників 

АСК "ОМЕГА", яке регулює питання оплати праці та умови матеріального та нематеріального заохочення 

працівників. 

АСК "ОМЕГА" пропонує  працівникам: 

" конкурентоспроможну заробітну плату; 

" розвинену систему преміювання за результатами роботи. 

Матеріальні заохочення включають: 

" виплату премій за виконання та перевиконання встановлених планів; 

" преміювання за  виконання ключових показників ефективності за підсумками періоду (квартал/6 

міс/9міс/рік); 
" виплату винагороди за багаторічну сумлінну працю в АСК "ОМЕГА"; 

" премії та винагороди, що мають одноразовий характер за виконання важливих завдань. 



Не фінансові заохочення включають: 

-  знижки працівникам та членам їх сімей на страхові продукти АСК "ОМЕГА"; 

- корпоративний мобільний зв'язок; 

- нагородження почесними грамотами, подяками; 

- корпоративне навчання, підвищення кваліфікації працівників. 

 

Навчання та освіта персоналу 

В АСК "ОМЕГА" 67% персоналу має вищу освіту в різних галузях економіки, ІТ технологій, науки і культури, 
тому навчання в АСК "ОМЕГА"  направлене на підтримку і удосконалення професійного рівня, знань і умінь 

персоналу у сфері страхування. Для цього організовуються виробничі/технічні навчання, курси цільового 

характеру, дистанційні навчання, зустрічі по обміну досвідом і методів праці, проводяться лекції, кейси, ділові 

ігри, моделювання ситуацій тощо. Підвищення кваліфікації персоналу в основному є диференційованим по 

окремих категоріях працівників/напрямкам діяльності та зорієнтованим на освоєння нових видів (продуктів), 

розширення сфери надання послуг. 

Рівні можливості працевлаштування 

АСК "ОМЕГА" надає всім кандидатам рівні можливості для працевлаштування, незалежно від віку, статі чи 

будь яких інших ознак, в т.ч. сприяє особам з інвалідністю адаптуватися, навчатися, робити кар'єру та бути 

повноцінними членами колективу. 

Повага прав людини 

В основі концепції дотримання прав людини в АСК "ОМЕГА" лежать дві основні цінності - людське 
достоїнство та рівність. Вони проявляються у свободі людської волі, поваги до інших, недискримінації 

(маються на увазі фізичні (або інші) ознаки), толерантності, справедливості (ставлення), відповідальності (за 

свої дії і докладання зусиль для реалізації прав всіх і кожного). 

 

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 

Компанія є активним учасником професійних об'єднань та спілок:  Ліги страхових організацій України, 

Моторного (транспортного) страхового бюро України, Національного клубу страхової виплати, Бюро 

страхових історій. 

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при 

цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий 

фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами відсутня 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, 

умови та результати цих пропозицій 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та 

результати цих пропозицій - відсутні 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 

обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку 

та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Складові системи обліку 

 Загальні принципи складання звітності 

1.1.Повідомлення про відповідність 

Фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ"), 

прийнятими в Україні в редакції затвердженої Радою по Міжнародним стандартам фінансової звітності в 

перекладі, який оприлюднений на офіційному веб-сайті  Міністерства фінансів України на дату складання 

фінансової звітності. 

Фінансова звітність також відповідає нормам Національної комісії  що здійснює регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг,  які чинні на дату складання фінансової звітності. 
Дана фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, є фінансовою звітністю Компанії, яка 

підготовлена у відповідності до МСФЗ.  

 

2.2. Функціональна валюта та валюта звітності 

Фінансова звітність підготовлена в Українських гривнях (UAH), яка є грошовою одиницею України, а також 

функціональною валютою Компанії. 

2.3.Звітний період 

Звітний період включає в себе 12 місяців з 1 січня до 31 грудня 2018 року. 

2.4. Принципи оцінки фінансових показників 



У фінансовій звітності активи і зобов'язання обліковуються за історичною вартістю за винятком статей, 

відображених за справедливою вартістю.  

Послідовні принципи облікової політики були застосовані до фінансових років, зазначених у фінансовій 

звітності, за винятком описаних нижче. 

3.Основні принципи облікової політики 

3.1   Іноземна валюта, угоди в іноземної валюті 

Угоди в іноземній валюті, переведені в гривню за курсом іноземної валюти, встановленим Національними 

банком України на день підписання відповідної угоди. Монетарні активи та зобов'язання, включаючи 
позабалансові статті активів та зобов'язань, виражені в іноземній валюті, перераховані в гривню за курсом 

іноземної валюти, встановленим Національного банку України на останній день звітного періоду. Немонетарні 

активи і зобов'язання, деноміновані в іноземній валюті, які оцінені за справедливою вартістю або собівартістю, 

перераховані за курсом іноземної валюти на момент визначення справедливої вартості або собівартості. 

Прибуток або збитки, що виникає в результаті коливань курсу іноземних валют, визнаються у звіті про 

прибутки і збитки в тому періоді, в якому відбулося коливання. Курси обміну основних валют за станом на 

кінець звітного періоду представлені нижче (гривня по відношенню до 100 одиниці іноземної валюти): 

 

Валюта Офіційний курс встановлений Національним банком України за 100 одиниць валюти станом на: 

 31.12.2017 31.12.2018 

Євро (EUR) 3349.5424 3171.4138 

Долар США (USD) 2806.7223 2768.8264 
10 Російських рублів (RUB) 4.8703 3.9827 

3.2   Договори страхування  

3.2.1   Класифікація договорів страхування  

Страховий договір, підписаний страховиком, класифікується як договір страхування, тільки якщо він передає 

істотний страховий ризик від страхувальника, страховикові. Всі укладені контракти класифікуються як 

договори страхування, не пов'язаного з життям.  

У звітний період  Компанія не укладала будь-яких інвестиційних контрактів. 

Договорами страхування, не пов'язаними з страхуванням життям, визнаються такі види договорів: 

- Договори, згідно з якими страхова компанія приймає на себе страховий ризик іншого учасника договору 

- страхувальника - і зобов'язується компенсувати його збитки у разі виникнення певних непередбачених 

обставин (страхових випадків), попередньо обговорених обома сторонами і які здатні спричинити 
несприятливий вплив на страхувальника. Непередбачена обставина вважається такою, якщо на момент 

укладення договору невідомо: 

1. чи відбудеться страховий випадок; 

2. час настання страхового випадку; 

3. розмір збитків при настанні страхового випадку. 

 

Визнання та оцінка страхових договорів. 

Договір визнається страховим договором, поки за позначені в ньому права і обов'язки проводиться оплата, або 

ж до закінчення терміну його дії. Договір не може бути віднесений до іншого виду договорів, якщо його форма 

і зміст відповідають страховим договорам. Основою класифікації страхових договорів для цілей 

бухгалтерського обліку служить сутність прийнятого страхового ризику та загальні ознаки можливого ризику, 
такі як: 

- страхування від нещасних випадків; 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування залізничного транспорту; 

- страхування наземного транспорту (крім залізничного); 

- страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту); 

- страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); 

- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 

- страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту), вантажів та багажу 

(вантажобагажу); 

- страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність 
перевізника); 

- страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту); 

- страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного 

транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту 

(включаючи відповідальність перевізника); 

- страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування фінансових ризиків; 

- страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій; 

- страхування медичних витрат; 



- особисте страхування працівників відомчої (крім тих, що фінансуються з держ. бюджету України) та сільської 

пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружини (команд); 

- особисте страхування від нещасних випадків на транспорті; 

- авіаційне страхування цивільної авіації; 

- страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; 

- страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно 

пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та 

об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварії екологічного та санітарно-епідеміологічного 
характеру; 

- страхування відповідальності суб'єктів перевезень небезпечних вантажів на випадок настання негативних 

наслідків при перевезенні небезпечних вантажів. 

Всі ці категорії можуть бути розбиті на підгрупи відповідно до сутності прийнятих страхових ризиків. 

3.2.2  Страхові премії   

В нараховані страхові премії включені премії по договорам страхування та перестрахування, які вступили в 

силу  протягом звітного року, незалежно від того, були ці премії отримані чи ні. Обсяг нарахованих премій 

зменшується на суму премій звітного періоду за договорами страхування, які  припинені. 

Зароблена частина отриманих премій визнається як дохід. Премії нараховуються з дати прийняття ризику, 

протягом періоду компенсації збитків, на основі моделі нижчевикладених ризиків. Незароблена частина премій 

визнається як технічний резерв. 

Виплачені перестрахувальні премії визнаються як витрати у відповідності з моделлю отриманої послуги 
перестрахування, з одночасним визнанням частини витрат перестрахування, що відносяться на майбутні 

періоди, як активи перестрахування резерву незароблених премій. 

3.2.3   Резерви незароблених премій  

Резерв незароблених премій включає частки від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, 

страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату.  

  Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування окремо. Загальна 

величина резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів незароблених премій, розрахованих окремо за 

кожним видом страхування.  

Розрахунок величини резерву незароблених премій здійснюється на будь-яку звітну дату методом, визначеним 

Законом України "Про страхування", а саме:  

Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від часток надходжень 
сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), у розмірі 85 відсотків загальної суми 

надходжень страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), з відповідних видів страхування у 

кожному місяці з попередніх дев'яти місяців (розрахунковий період).  

Розрахунок резерву незароблених премій (та частки перестраховика в ньому) на будь-яку звітну дату за видом 

обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 

здійснюється методом "1/365" ("pro rata temporis") і визначається як сумарне значення незароблених страхових 

премій (перестрахових премій) за кожним договором. 

3.2.4 Технічні резерви неоплачених претензій 

Технічні резерви невиплачених претензій містять резерви для оцінки Компанією кінцевої вартості 

врегулювання всіх претензій, понесених, але не оплачених на дату балансу.  

Зокрема, резерв заявлених, але не виплачених збитків, експерти Компанії підраховують на підставі заявлених, 
але ще не виплачених страхових вимог за відшкодуванням, окремо оцінюючи кожен випадок (включаючи 

витрати на корегування збитку) на звітну дату. 

АСК "Омега" по обов'язковому страхуванню цивільно-правової відповідальності власників транспортних 

засобів формує та веде облік резерву збитків, які виникли, але не заявлені, та страхового резерву коливань 

збитковості за цим видом страхування.  

 

3.2.5 Перестрахування 

Прийняте перестрахування: 

Договір перестрахування - це різновид договору страхування, де страховий ризик приймається від іншого 

страховика. Отже, всі посилання на договори страхування також відносяться до перестрахування. 

Передане перестрахування: 

У рамках своєї страхової діяльності Компанія віддає свої ризики в  перестрахування, щоб обмежити 
можливість втрат за допомогою диверсифікації ризиків. 

Активи, зобов'язання, доходи і витрати, що виникають з договорів переданого перестрахування, представлені 

окремо від відповідних активів, зобов'язань, доходів і витрат від пов'язаних договорів страхування, тому що 

перестрахові механізми не звільняють Компанію від прямих обов'язків перед своїми страхувальниками. 

Активи перестрахування включають в себе відшкодування від перестраховиків, відносно виплачених страхових 

відшкодувань, і частки перестраховиків в технічних страхових резервах.  

Частка перестраховиків у  технічному резерві по страховим випадкам що настали але не заявлені, в разі 

непропорційних або пропорційних факультативних договорів перестрахування не визнається для договорів 

переданого перестрахування, так як актив перестрахування не може бути достовірно оцінений.  



3.2.6 Витрати по залученню клієнтів 

До витрат по залученню клієнтів входять агентські винагороди, які виплачуються страховим посередникам, та 

інші витрати, пов'язані з укладанням страхових договорів. 

3.2.7 Розподіл адміністративних витрат за видами страхування 

Розподіл адміністративних витрат на витрати за претензіями, витрати на залучення клієнтів та інвестиційні 

витрати проводиться у відповідності з політикою Компанії, яка заснована на витратах, понесених в різних 

центрах витрат. 

Адміністративні витрати, які не відносяться до конкретного виду страхування, розділені за видами страхування 
відповідно до обсягу підписаних премій. 

3.2.8 Тест на адекватність зобов'язань 

Керівництво Компанії за допомогою фахівців з актуарних розрахунків оцінює адекватність визнаних 

зобов'язань по страхуванню за допомогою оцінки майбутніх грошових потоків від страхових договорів і 

порівнює ці розрахунки прогнозованих грошових потоків з балансовою вартістю таких зобов'язань. Якщо тест 

показує, що врахована сума зобов'язань недостатня, то різниця відноситься до збитків звітного періоду, при 

цьому формуючи додаткові технічні резерви для непередбаченого ризику. 

3.2.9 Дебіторська та кредиторська заборгованість зі страхування 

Страхові платежі від страхувальників та перестраховиків визнаються фінансовими інструментами, які 

включаються в дебіторську і кредиторську заборгованості по страхуванню, а не до умов договору на 

страхування або активів перестрахування. 

3.3 Фінансові інструменти 
3.3.1 Класифікація 

Всі фінансові інструменти компанії  віднесені до однієї з наступних категорій: 

Фінансовими інструментами за справедливою вартістю через прибуток або збиток визнаються фінансові активи 

або зобов'язання, які придбані або понесені для цілей продажу або викупу найближчим часом; або які є 

частиною портфеля певних фінансових інструментів, якими управляють спільно, і для яких існують докази 

нещодавньої короткостроковій реалізації ринкового прибутку, або які є похідними (за винятком похідних, які є 

ефективним інструментом хеджування); або ті, які після первісного визнання визначені підприємством за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток. До них відносяться групи фінансових активів, визначених за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток, які управляються, і їх ефективність оцінена на основі 

справедливої вартості, відповідно з інвестиційною політикою Компанії.  

Наявні для продажу активи є фінансовими активами, первісно класифіковані як наявні для продажу. Наявні для 
продажу інструменти включають в себе короткострокові вкладення і певні боргові цінні папери та акції. У 

даній категорії, як правило, відображаються фінансові активи, утримувані протягом невизначеного терміну, які 

можуть бути продані через зменшення ліквідності, а також в результаті коливань процентних ставок, валютних 

курсів і цін на акції. 

Фінансові інструменти, утримувані до закінчення терміну, є непохідними фінансовими активами з фіксованими 

або визначними платежами та фіксованим строком, які Компанія вирішила утримувати до строку погашення.  

Позики та дебіторська заборгованість являють собою непохідні фінансові активи з фіксованими або 

визначними платежами, які не котируються на ринку активів. Позики та дебіторська заборгованість включають 

в себе позики, інших дебіторів у звіті про фінансовий стан. 

Фінансові зобов'язання, які оцінюються за амортизованою вартістю придбання, включають фінансові 

зобов'язання Компанії за винятком фінансових інструментів, що відображаються за справедливою вартістю у 
звіті прибутку або збитків.  

3.3.2 Визнання та припинення визнання 

Фінансовий інструмент визнається в момент укладення угоди про перехід активу у власність Компанії. 

Фінансові активи, придбані в результаті систематичних операцій купівлі або продажу, враховуються в звіті про 

фінансовий стан за датою угоди, тобто при отриманні фінансового активу. Компанія слідує тим же принципам 

бухгалтерського обліку, як і при роботі з іншими придбаними активами відповідної категорії.  

Облік фінансових активів припиняється при закінченні прав на отримання грошового потоку від відповідного 

фінансового активу або при передачі Компанією всіх пов'язаних ризиків і вигід. Облік фінансових зобов'язань 

припиняється при їх погашенні, наприклад, при виплаті, скасуванні або закінченні терміну зобов'язань. 

3.3.3 Первісна і подальша оцінка 

Фінансові інструменти первісно обліковуються за справедливою вартістю, за винятком фінансових 

інструментів за справедливою вартістю через прибуток або збиток, що включають безпосередньо пов'язані 
операційні витрати. 

Після первісного визнання всі фінансові активи та зобов'язання, що визнаються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток, і всі доступні для продажу фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю, за 

винятком тих інструментів, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити. Ці інструменти 

обліковуються за собівартістю за вирахуванням витрат на укладання угоди та збитків від знецінення. Всі 

фінансові зобов'язання, за винятком фінансових інструментів, відображених через прибуток або збиток, позики 

та дебіторська заборгованість, і утримувані до погашення активи оцінюються за амортизованою вартістю з 

використанням методу ефективної процентної ставки. Всі ці фінансові інструменти переоцінюються з 

урахуванням зменшення їх вартості. Короткострокові дебітори і кредитори не дисконтуються. Прибуток або 



збитки, що виникають в результаті змін справедливої вартості фінансових інструментів, відображених через 

прибуток або збиток, відображаються у Звіті про фінансовий результат діяльності компанії.  

3.3.4 Визначення справедливої вартості 

Справедлива вартість активів і зобов'язань відображає суму, на яку можливий обмін активів або виконання 

зобов'язань між добре поінформованими, зацікавленими і фінансово-незалежними особами. 

Справедливу вартість фінансових інструментів, що котируються на ринку активів, визначають за цінами 

пропозиції та попиту під час звітного періоду або за останнім робочим днем ринку. У тому випадку, якщо 

фінансові інструменти не присутні на ринку, то для розрахунків справедливої вартості використовується 
модель дисконтування грошового потоку або інші моделі, які використовуються на ринку (дані моделі 

використовуються тільки в тому випадку, якщо при їх допомозі можливо достовірно визначити справедливу 

вартість фінансових інструментів ). 

Застосовуючи метод дисконтування грошового потоку, за базу для розрахунку прогнозованого грошового 

потоку беруться розрахунки керівництва, і застосовується дисконтна ставка, яка відповідає фінансовому 

інструменту зі схожими термінами та умовами договору. Для визначення справедливої вартості похідних 

фінансових інструментів, що не котируються на ринку, застосовується метод визначення вартості вкладень на 

підставі вартості чистих активів що належать компанії. 

3.4 Знецінення 

3.4.1 Фінансові активи 

Кожен звітний період Компанія оцінює, чи існують об'єктивні докази того, що неоцінені за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток фінансові активи знецінилися. Фінансові активи знецінюються тільки в 
тому випадку, якщо існують об'єктивні докази, після первісного визнання активу стався випадок несучий 

втрати, який робить негативний вплив на майбутні грошові потоки активу, за умови, що втрати можна 

достовірно оцінити. 

Компанія оцінює докази знецінення, як певного активу, так і всієї групи активів. Для індивідуально істотних 

фінансових активів завжди оцінюється зниження у вартості. Якщо зниження не було виявлено, то їх об'єднують 

у групи для того, щоб виявити зниження вартості, що з'явилося, але ще не було виявлено на дату балансу.  

Для сумнівних заборгованостей створюються забезпечення. 

3.4.2 Нефінансові активи 

Нефінансові активи, за винятком відстрочених податків і відстрочених витрат на придбання, оцінюються на 

кожну звітну дату на наявність будь-яких ознак знецінення. При наявності таких ознак Компанія оцінює суму 

очікуваного відшкодування пов'язаного активу.  
Всі збитки від знецінення у відношенні нефінансових активів визнаються у звіті про фінансовий результат  і 

відновлюються лише в разі, якщо відбулися зміни в оцінках, використаних для визначення суми очікуваного 

відшкодування. Будь-який відновлений збиток від знецінення відновлюється, тільки коли поточна вартість 

активу не перевищує поточну вартість, яка була б визначена, за вирахуванням амортизації, якщо збиток від 

знецінення не був визнаний. 

3.5 Основні засоби 

Об'єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які 

накопичені збитки від зменшення корисності. 

Нарахування зносу проводиться з використанням лінійного методу під час терміну експлуатації відповідного 

активу. При завершенні терміну експлуатації актив списується до його залишкової вартості.  

Розрахунок зносу проводиться у відповідності з наступними строками корисного використання: 
офісне обладнання  -  4 роки;  

автомобілі -   7 років; 

меблі та приладдя  -  5 років. 

Первинна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта 

(модернізація, модифікація, добудування, дообладнання, реконструкція і т.п.), що призводить до збільшення 

майбутніх економічних вигод, очікуваних від використання такого об'єкта.  

Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані й одержання спочатку визначеної суми 

майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат по мірі їх здійснення і не 

впливають на залишкову вартість активу. 

Первинна вартість основних засобів зменшується в зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта основних засобів. 

Суб'єкт господарювання визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів собівартість замінюваної 

частини такого об'єкта, коли понесені витрати, задовольняють критерії визнання. Балансову вартість тих 
частин, що замінюють, припиняють визнавати відповідно до положень про припинення визнання.  

Методи розрахунку зносу, терміни експлуатації і залишкова вартість основних засобів переглядаються 

щорічно. 

3.6 Нематеріальні активи  

Нематеріальний актив визнається, тільки якщо: 

а) є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до суб'єкта 

господарювання;  

б) собівартість активу можна достовірно оцінити. 

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за класами. Клас нематеріальних 



активів є групою активів, подібних за характером та використанням у діяльності компанії.  

Визначені наступні класи нематеріальних активів: 

а) назви брендів; 

б) комп'ютерне програмне забезпечення; 

в) ліцензії та привілеї; 

ґ) авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію; 

д) нематеріальні активи на етапі розробки. 

 Первісна вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації, що 
амортизується, розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисної експлуатації.  

Амортизація нематеріального активу починається, коли цей актив стає придатним до використання, тобто коли 

він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації.  

Амортизація припиняється на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікується як 

утримуваний для продажу (або включається до ліквідаційної групи) відповідно до МСФЗ 5, або на дату, з якої 

припиняється визнання цього активу. 

Для розподілу суми активу, що амортизується, на систематичній основі протягом строку його корисної 

експлуатації компанія  використовує прямолінійний метод амортизації.  

3.7 Інвестиційна нерухомість 

Інвестиційна нерухомість оцінюється первісно за її собівартістю. Собівартість придбаної інвестиційної 

нерухомості включає ціну її придбання та будь-які видатки які безпосередньо віднесені до придбання. Після 

первісного визнання інвестиційна нерухомість обліковується по справедливій вартості, яка відповідає ринковим 
умовам на звітну дату. Доходи або витрати, які виникають від зміни справедливої вартості інвестиційної 

нерухомості, включаються в Звіт про прибутки та збитки за звітний період, в якому вони виникли. Справедлива 

вартість визначається на кожну звітну дату щорічно акредитованим незалежним оцінювачем.   

Визнання інвестиційної нерухомості припиняється при вибутті або коли інвестиційна нерухомість вилучається 

з використання на постійній основі і не очікується жодних економічних вигід від її вибуття. Доходи або витрати 

при виведені із експлуатації інвестиційної нерухомості визнаються у Звіті про прибутки та збитки за звітний 

період.  

Компанія визнає інвестиційною нерухомістю таку нерухомість, що утримується з метою отримання орендних 

платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей у відповідності до МСБО 40 

"Інвестиційна нерухомість".  

Компанія визнає таку, належну їй інвестиційну нерухомість: 
- земельні ділянки та споруди, які є власністю Компанії та надані в оренду згідно з однією чи кількома угодами 

про операційну оренду. 

3.8 Оренда 

Платежі операційної оренди визнаються у звіті про фінансові результати лінійним методом протягом строку 

оренди. Компанія не має активів у фінансовій оренді. 

 

3.9 Податок на прибуток 

Податок на прибуток включає в себе поточні та відстрочені податки. Податок на прибуток відображається у 

звіті про фінансові результати компанії. 

Поточним податком є очікуваний податок, який підлягає сплаті у відношенні оподатковуваного прибутку за рік 

з використанням діючих на звітну дату податкових ставок і будь-які коригування з податку на прибуток за 
попередні роки. 

Відстрочений податок визнається з використанням балансового методу, що передбачає тимчасові різниці між 

балансовою вартістю активів і зобов'язань у фінансовій звітності, а також сум, використовуваних для цілей 

оподаткування. 

Податкові різниці утворюються в основному через різниці податкового та фінансового обліку фінансових 

інструментів, та порядку визнання доходів з страхової діяльністю. 

Актив відстроченого податку включається у фінансову звітність тільки в тому випадку, якщо існує велика 

ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка дозволить використовувати тимчасові 

різниці.  

Активи та зобов'язання відстроченого податку переглядаються кожну звітну дату і зменшуються, якщо 

реалізація відповідних податкових пільг або зобов'язань більше не очікується. 

3.10 Грошові кошти та грошові еквіваленти 
У звіті про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі, вклади до 

запитання і строкові вклади, термін погашення яких не перевищує одного року та довгострокові депозити за 

якими компанія має право в будь-який час достроково зупинити їх дію, без будь-яких наслідків, що можуть 

мати суттєвий вплив на фінансову звітність. Звіт про рух грошових коштів складений за прямим методом. 

3.11 Дивіденди 

Дивіденди відображаються як розподіл нерозподілених прибутків в період, в якому вони були заявлені. 

 

3.12 Пов'язані сторони 

Пов'язаними сторонами значаться акціонери Компанії, члени Ради та Правління Компанії, їх близькі родичі, а 



також підприємства, в яких вони мають суттєвий вплив або контроль. 

3.13 Витрати на персонал 

Короткострокові винагороди працівникам, включаючи заробітну плату та платежі із соціального страхування, 

премії та відпускні посібники, враховуються в основних витратах відповідно до принципів накопичення в міру 

надання послуг. Відповідно до законодавства, Компанія здійснює внески певного розміру у фонд державного 

соціального страхування за кожного працівника протягом усього періоду зайнятості працівника. У Компанії 

немає зобов'язань щодо подальших внескам у зв'язку з пенсіями. 

3.14 Резерви 
Резерв визнається, якщо в результаті події, що сталася компанія має юридичні або можливі зобов'язання, які 

можуть бути достовірно оцінені, і існує ймовірність того, що буде необхідний відтік економічних вигод для 

врегулювання зобов'язань. 

Важливі облікові оцінки та судження облікової політики 

Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва робити судження, оцінки та 

припущення, які впливають на застосування політик і звітні суми активів і зобов'язань, прибуток і збитки. Хоча 

ці оцінки засновані на знанні керівництвом останніх подій, фактичні результати, у кінцевому рахунку, можуть 

відрізнятися від цих оцінок. Оцінки і допущення аналізуються на постійній основі. Зміни в облікових оцінках 

визнаються в тому періоді, в якому оцінка змінюється, якщо події, що сталися, мають вплив тільки на цей 

період, або  в період проведення аналізу і в майбутніх періодах, якщо зміна оказує вплив як на цей період, так і 

на майбутній періоди. 

Основні джерела невизначеності оцінки 
У зв'язку зі специфікою діяльності складно з упевненістю передбачити результат будь-якої вимоги і кінцеву 

вартість заявлених вимог. Кожна заявлена вимога оцінюється окремо, в кожному конкретному випадку, з 

урахуванням обставин вимоги, інформації, доступної від оцінювачів збитку, а також історичних фактів про 

розміри аналогічних вимог. Оцінки страхових вимог регулярно аналізуються та оновлюються, коли з'являється 

нова інформація. Резерви ґрунтуються на інформації, наявної в даний час. Однак кінцеві зобов'язання можуть 

змінюватися в результаті наступних подій.  

Найсуттєвіше допущення пов'язано із забезпеченням резерву збитків, які виникли, але не заявлені. Достатність 

технічних резервів страхування регулярно контролюється за допомогою аналізу періоду подачі вимог (стоки) і 

тесту адекватності зобов'язань, який проводиться для кожного види страхування. 

Оцінка фінансових інструментів 

Для визначення справедливої вартості фінансових активів та зобов'язань, для яких немає ринкової ціни, 
використовуються методики оцінки, які описані  вище. Фінансові інструменти, якими рідко торгують і які 

мають ціну низької прозорості, справедлива вартість менш об'єктивна, і вимагає зміни ступеня судження в 

залежності від ліквідності, концентрації, невизначеності ринкових факторів, цінових допущень і інших ризиків, 

що впливають на інструмент. В результаті, Компанія оцінює такі інструменти за собівартістю за вирахуванням 

знецінення. 

Знецінення фінансових інструментів 

Визначення ознак знецінення засновано на порівнянні балансової та справедливої вартості фінансового 

інструмента. Внаслідок спадів на фінансовому ринку та ринку капіталу, ринкова ціна не завжди є надійним 

джерелом ознаки знецінення. Компанія використовує методи оцінки на основі оприлюдненої фінансової 

звітності. 

Для цілей вимірювання збитків від знецінення, керівництво Компанії оцінює  очікувані зміни майбутніх 
грошових потоків від фінансового інструменту на основі аналізу фінансового становища емітента фінансового 

інструменту. 

Станом на 31 грудня 2018 року для всіх фінансових інструментів, віднесених за справедливою вартістю, 

справедлива вартість була визначена на основі ринкових цін на активному ринку або за методикою визначення 

вартості частки чистих активі що належить Компанії. 

Знецінення кредитів та дебіторської заборгованості 

Існує ряд істотних ризиків і невизначеностей в процесі контролю фінансових активів і визначення існування 

знецінення. Ризики та невизначеності включають ризик того, що оцінка Компанії можливостей емітента або 

позичальника виконати всі свої контрактні зобов'язання зміниться на основі змін кредитних характеристик 

даного емітента і того, що економічна ситуація буде гіршою, ніж очікувалось, або буде мати більший вплив на 

емітента, ніж очікувалося. Також існує ризик того, що нова інформація, отримана Компанією, або зміна інших 

фактів і обставин призведе до того, що Компанія змінить своє рішення про інвестування. Будь-яка з даних 
ситуацій може призвести до витрат у відношенні звіту про сукупний доход в майбутньому періоді у розмірі 

зареєстрованих витрат від знецінення активу. 

Визнання резервів 

Резерви створюються, коли існує ймовірність того, що минула подія призвела до виникнення теперішнього 

зобов'язання або збитку, і сума може бути достовірно визначена.  Керівництво застосовує судження при оцінці 

ймовірності того, що Компанією буде понесено збиток. Визначення суми збитку вимагає судження керівництва 

при виборі відповідної моделі розрахунку, і специфічних припущень, пов'язаних з такою оцінкою. 

Концептуальна основа фінансової звітності 

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, є 



Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

(МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

(РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства 

фінансів України. 

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам 

чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2018 року, дотримання яких забезпечує 

достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої 

інформації. 
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та 

нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 

Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 

З 1 січня 2018 року набрав чинності МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" (далі - МСФЗ 9), який замінив МСБО 39 

"Фінансові інструменти: визнання та оцінка" та скасував існуючу згідно з МСБО 39 класифікацію фінансових 

активів у категорії утримуваних до погашення, кредитів і дебіторської заборгованості та наявних для продажу.  

Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності (Правління) 14.12.2018 року проголосувала за пропозицію 

про перенесення на один рік після набрання чинності МСФЗ 17, нового стандарту договорів страхування, до 

2022 року. 

Правління також вирішило запропонувати продовжити до 2022 року тимчасове звільнення страховиків від 

застосування стандарту фінансових інструментів, МСФЗ 9, щоб одночасно можна було застосовувати як МСФЗ 

9, так і МСФЗ 17. 
https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/11/iasb-to-propose-one-year-deferral-of-insurance-contracts-standard/ 

Компанія не планує застосовувати вимоги МСФЗ 9 достроково. 

Стандарти та інтерпретації, які були випущені, але не набрали чинності на 31.12.2018 року 

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено стандарт МСФЗ 

16 "ОРЕНДА",   який   набуває чинності  01 січня 2019 року. За рішенням керівництва Компанії МСФЗ 16  

до дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цих стандарту не вплинуло би на 

фінансову звітність Компанії за період, що закінчується 31 грудня 2018 року. 

 Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості 

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, тобто такі 

оцінки, які вимагаються МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.  

Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю 
Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю Методики оцінювання Метод оцінки 

(ринковий, дохідний, витратний) Вхідні дані 

Грошові кошти та їх еквіваленти Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється 

за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості Ринковий Офіційні курси НБУ 

Депозити (крім депозитів до запитання) Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою 

вартістю, яка зазвичай дорівнює його номінальній вартості. Подальша оцінка депозитів у національній валюті 

здійснюється за справедливою вартістю очікуваних грошових потоків Дохідний (дисконтування грошових 

потоків) Ставки за депозитами, ефективні ставки за депозитними договорами 

Боргові цінні папери Первісна оцінка боргових цінних паперів як фінансових активів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка 

боргових цінних паперів здійснюється за справедливою вартістю. Ринковий, дохідний Офіційні біржові 
курси організаторів торгів на дату оцінки, котирування аналогічних боргових цінних паперів, дисконтовані 

потоки грошових коштів 

Інструменти капіталу Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу 

здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Ринковий, витратний Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки, 

використовується остання балансова вартість, ціни закриття біржового торгового дня 

Інвестиційна нерухомість Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Подальша 

оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Ринковий, 

дохідний, витратний Ціни на ринку нерухомості, дані оцінки професійних оцінювачів 

Дебіторська заборгованість Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за 

справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових 
потоків на дату оцінки. Дохідний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові 

потоки 

Поточні зобов'язання Первісна та подальша оцінка поточних зобов'язань здійснюється за вартістю 

погашення Витратний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки 

 

 

Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок справедливої вартості на 

прибуток або збиток 

У 2018 році змін які вплинули на прибуток або збиток не відбувалось. 



Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості 

Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю 1 рівень 

(ті, що мають котирування, та спостережувані) 2 рівень 

(ті, що не мають котирувань, але спостережувані) 3 рівень 

(ті, що не мають котирувань і не є спостережуваними)  Усього 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Дата оцінки 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18

 31.12.17 
Інвестиційна нерухомість - - 17 479  

 17 621 - - 17 479  

 17 621 

Інша дебіторська заборгованість - - - - 132 385 201 689 132 385 201 689 

Інвестиції доступні для продажу 165 923 122 690 - -   165 923 122 690 

Інвестиції, до погашення - - - - 191 632 174 723 191 632 174 723 

Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості 

У 2018 році переведень між рівнями ієрархії не було. 

Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вхідних даних 3-го рівня ієрархії 

Класи активів, оцінених за справедливою вартістю з використанням 3-го рівня ієрархії Залишки станом на 

31.12.2017р. Придбання (продаж, погашення) Залишки станом на 31.12.2018 р. Стаття (статті) у прибутку або 

збитку, у якій прибутки або збитки визнані 
Інша дебіторська заборгованість 201 689 -69 304 132 385 - 

Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості" 

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 

(тис. грн.) 

  Балансова вартість Справедлива вартість 

 2018 2017 2018 2017 

Інша дебіторська заборгованість 132 385 201 689 132 385 201 689 

Інвестиції доступні для продажу 165 923 122 690 165 923 122 690 

Інвестиції, до погашення 191 632 174 723 191 632 174 723 

Дебіторська заборгованість за послугами 4 208 3 844 4 208 3 844 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 210 49 985 1 210 49 985 
Поточна кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) 11 351 11 386 11 351 11 386 

 

Керівництво Компанії вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і 

не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування 

справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності. 

 

Основні види продукції або послуг, які 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, сума 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; основні 

ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення 

ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи 

продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану 

розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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 

АСК "ОМЕГА" надає послуги страхування (код за КВЕД) (Інші види страхування, крім страхування життя 

65.12, Перестрахування 65.20)  

середньореалізаційні ціни, сума 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 - екпорт надання послуг відсутній;  

залежність від сезонних змін - не залежить;  

основні ринки збуту та основні клієнти - екпорт надання послуг відсутній;  

основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та 

розширення виробництва та ринків збуту - Ризик ліквідності - ризик того, що АСК "ОМЕГА" матиме труднощі 

при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки 

грошових коштів або іншого фінансового активу. 

  АСК "ОМЕГА" здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. АСК "ОМЕГА" 



аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, 

зобов'язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.         

  АСК "ОМЕГА" здійснює управління своєю ліквідністю шляхом ретельного моніторингу запланованих 

платежів у рахунок очікуваних страхових виплат, а також вибуття грошових коштів внаслідок повсякденної 

діяльності. Керівництво щотижнево розглядає прогнози грошових потоків АСК "ОМЕГА". Управління 

потребами ліквідності АСК "ОМЕГА" здійснюється на щоденній основі за допомогою як короткострокових, так 

і довгострокових прогнозів. 

Згідно інвестиційної політики АСК "ОМЕГА" розміщує грошові кошти в банках, яким присвоєно рейтинги по 
національній шкалі на рівні інвестиційного, з позитивною діловою репутацією та на взаємовигідних 

партнерських умовах.  

АСК "ОМЕГА" уважно відстежує ситуацію на банківському ринку України та при зміні фінансового стану 

банків чи політичній ситуації приймає дії по перерозміщенню своїх активів, передбачаючи в умовах договору 

банківського вкладу дострокове повернення грошових коштів.  

Ризики  

 

Система управління ризиками АСК "ОМЕГА"  

Стратегія управління ризиками затверджується Наглядовою радою АСК "ОМЕГА". 

 

Управління ризиками - це неперервний процес, за допомогою якого АСК "ОМЕГА"  виявляє (ідентифікує), 

визначає ризики, проводить оцінку їх величини, контролює за дотриманням допустимих меж ризиків. Система 
управління ризиками в АСК "ОМЕГА", базується на наступних основних принципах: 

- Контрольованості можливого впливу ризиків, що полягає в: 

" систематичному визначенні найбільш вразливих та найслабших місць фінансово - господарської 

діяльності АСК "ОМЕГА"; 

" систематичній комплексній діагностиці ймовірності настання несприятливих подій. 

- Керованості та впровадження заходів щодо нейтралізації негативного впливу ризиків, а саме: 

" вибір альтернативних варіантів управлінських рішень для забезпечення оптимального співвідношення 

між ризиком та дохідністю фінансових операцій; 

" забезпеченні мінімізації втрат при настанні несприятливих подій. 

 

Всі ризики, що безпосередньо пов'язані з професійною діяльністю АСК "ОМЕГА", відносяться до 
організаційних ризиків. 

Виділяються наступні види організаційних ризиків: 

- андеррайтинговий ризик; 

- ринковий ризик; 

- ризик дефолту контрагента; 

- операційний ризик; 

- ризик учасника фінансової групи. 

 

Відповідно до стратегії, методів та оцінці вартості процедури нівелювання або зменшення основних 

специфічних ризиків АСК "ОМЕГА", більшість описаних вище ризиків може бути встановлена або, принаймні, 

їх вплив на платоспроможність зменшеною, якщо АСК "ОМЕГА" запровадить відповідні процедурні заходи, 
наприклад, такі, як можливі коригування діяльності при виникненні певних ризиків та контроль за вивчення 

негативних тенденцій в розвитку Компанії. До запобіжних заходів також відносяться методики розрахунку 

страхових резервів та правила оцінки інвестицій. Зменшення або нівелювання ризику неминуче 

супроводжуються витратами з проведення вказаних процедур, при цьому витрати на управління ризиками не 

повинні перевищувати збитки від реалізації керуючого ризику. 

Якісна оцінка ризиків діяльності та визначення меж допустимих ризиків здійснюється на основі експертних 

оцінок із залучення як спеціалістів АСК "ОМЕГА", так і зовнішніх спеціалістів. 

Ключовими моментами якісної оцінки кожного ризику є:  

- "тригерний механізм" (причина ризику); 

- "наслідки" (опис наслідків реалізації ризиків); 

- "вплив" (значущість та величина ймовірних втрат при реалізації ризику). 

 
Серйозність наслідків реалізації ризиків оцінюється експертним шляхом за п'ятибальною шкалою: 

1 незначний ризик; 

2 допустимий ризик; 

3 підвищений ризик; 

4 критичний ризик; 

5 катастрофічний ризик;  

канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - Головні задачі компанії: 

- швидко та якісно обслуговувати своїх клієнтів; 

- проводити своєчасні виплати відшкодувань клієнтам з метою урегулювання страхової події. 



  АСК "ОМЕГА" максимально якісно задовольняє потреби клієнта протягом усього терміну дії договору 

страхування: 

- Вибирає індивідуальний підхід до кожного клієнта; 

- Пропонує вигідні знижки та пільги по страховим послугам. 

  Головні переваги АСК "ОМЕГА" 

- Конкурентноспроможніть; 

- Фінансова стабільність; 

- Надійна система перестрахування ризиків; 
- Відкритість і прозорість. 

Протягом 2018 року з метою удосконалення рівня сервісу з урахуванням потреб клієнтів регулярно проводився 

моніторинг дотримання стандартів співробітниками при продажу страхових послуг і врегулюванні страхових 

подій.  

АСК "ОМЕГА" вивчала і вивчає потреби споживачів, проводить регулярні дослідження соціально - 

демографічної та економічної ситуації регіонів для надання доступних страхових продуктів за вигідною ціною 

для жителів кожного регіону, аналізує ринки нерухомості, туризму, авторинок, розвиток малого та середнього 

бізнесу з метою створення страхових продуктів відповідно до потреби кожній галузі. 

 

В 2018 році: 

- розроблено новий сайт АСК "ОМЕГА"; 

- розроблено клієнтський портал. 
 

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 

Назва активу Сума, тис, грн. Дата придбання 

Нерухоме майно  17 479,0  

 у тому числі (у розрізі об'єктів нерухомого майна)    

Земельна ділянка, Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Свидівок, вул. Дахнівська, 6 (0,9107 га) 1 552,0

 26.06.2013 

Земельна ділянка, Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Свидівок, вул. Дахнівська, 6 (1,4806 га) 2 523,0

 26.06.2013 
Земельна ділянка, Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Свидівок, вул. Дахнівська, 6 (1,3351 га) 2 275,0

 26.06.2013 

Земельна ділянка, Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Свидівок, вул. Дахнівська, 6 (1,4009 га) 2 388,0

 26.06.2013 

Земельна ділянка, Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Свидівок, вул. Дахнівська, 6 (1,2933 га) 2 204,0

 26.06.2013 

Земельна ділянка, Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Свидівок, вул. Дахнівська, 6 (0,6336 га) 1 080,0

 26.06.2013 

Майновий комплекс, Київська обл., м.Васильків, вул. Володимирська, б. 74 (Приміщення: заводоуправління, 

соцкульбита, цеху 1та 2, складу матеріалів, складу готової продукції, слюсар.майстерні, мехмайстерні, 

складу-ангару 1 та 2, насосної, котельної 1 та 2, 5 457,0 06.03.2015 
 

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, у тому числі вже 

зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них;  

  ДОВІДКА 

ПРО ОСНОВНІ ЗАСОБИ АСК "ОМЕГА" 

на 31.12.2018 року 
   

№ з/п Рахунок, Матеріально-відповідальна особа, Найменування товару, одиниця вимірювання, середня ціна

 Залишок на 31.12.2018 (кількість, сума) 

   

1 104 АСК "Омега" 

Память DDRII 1 G Apacer  1,000 

  шт 250.7500 250,75 

2 104 АСК "Омега" 

Память Kingmax DDR2 800 2Гб, Retail  1,000 



  шт 841.4400 841,44 

3 104 АСК "Омега" 

2GB 667MHz DDR2 PC2-5300 Registered FB DIMMs (2*1GB Interleaved) (DL140G3.160G5.360G5.380G5. 

ML150)  1,000 

  шт 1986.5400 1 986,54 

4 104 Київська дирекція 

Компьтер на базе Celeron 2.6 GHz (4.294) 1,000 

  шт 3245.6400 584,00 
5 104 Київська дирекція 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор (4.65, 4.59) 2,000 

  шт 3209.2700 1 512,00 

6 104 Київська дирекція 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор монитор Самсунг 720 (4.129) 1,000 

  шт 3150.0000 756,00 

7 104 Київська дирекція 

МФУ HP 1522n (4.217) 1,000 

  шт 2100.0000 693,00 

8 104 Київська дирекція 

Системный блок GARANT (процессор Celeron Е1200  (775р., (4.255) 1,000 

  шт 1971.8800 651,00 
9 104 Київська дирекція 

Пристрій Cyberoam CR 25ia (4.336) 1,000 

  шт 3310.0000 2 979,00 

10 104 Київська дирекція 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT (системний блок) (4.59) 1,000 

  шт 0.0000   

11 104 Київська дирекція 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор (МОНИТОР) (4.59) 1,000 

  шт 0.0000   

12 104 Київська дирекція 

Ноутбук Asus X553MA (R515MA-SX689B) Black (4.368) 1,000 
  шт 7998.2700 7 998,27 

13 104 Київська дирекція 

Ноутбук Asus E402SA (E402SA-WX132D) (4.391) 1,000 

  шт 9000.0000 9 000,00 

14 104 Управління №16 м.Запоріжжя 

Комп'ютер Celeron 2,67/512Mb/80Gb/CD Rom/Win XP Pro Rus (4.33) 1,000 

  шт 3230.5800 526,00 

15 104 Управління №16 м.Запоріжжя 

Комп'ютер Celeron 2,8/512Mb/80Gb/CD Rom/Win XP Pro Rus (4.289) 1,000 

  шт 2920.3200 526,00 

16 104 Управління №16 м.Запоріжжя 
Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор (4.77) 1,000 

  шт 3202.5000 769,00 

17 104 г. Сумы 

Комп'ютер Celeron 2.66/P5PM (4.292) 1,000 

  шт 2252.0000 405,00 

18 104 Управління №5 м.Харків 

Компьтер на базе Celeron 2.6 GHz (4.309) 1,000 

  шт 3245.6400 511,00 

19 104 Управління №5 м.Харків 

Компьтер на базе Celeron,  19" TFT  монитор Самсунг 940 (4.170) 1,000 

  шт 3360.0000 806,00 

20 104 Управління №5 м.Харків 
Системный блок GARANT (процессор Celeron 420 (775р., 512, 1. 6GHz) BOX (4.226) 1,000 

  шт 1971.3000 651,00 

21 104 Управління №5 м.Харків 

Компьтер на базе Celeron,  19" TFT  монитор Самсунг 740    

  шт 2861.2600   

22 104 Відділ №5 Київської Дирекції ( 

Системный блок Intel Celeron J(331) 2667/DDR 512Mb/Intel 865G+ICH5/80.0g (4.300) 1,000 

  шт 2776.9800 500,00 

23 104 Відділ №5 Київської Дирекції ( 



Копір Copier CANON FC - 108 (4.299) 1,000 

  шт 1050.0000 252,00 

24 104 Відділ №5 Київської Дирекції ( 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор монитор Самсунг 720 (4.91) 2,000 

  шт 1575.0000 756,00 

25 104 Відділ №5 Київської Дирекції ( 

МФУ XEROX WC PE220 (4.176) 1,000 

  шт 1548.7440 372,00 
26 104 Відділ №5 Київської Дирекції ( 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT (системний блок) (4.59) 1,000 

  шт 0.0000   

27 104 г. Николаев 

Монитор Samsung SyncMaster (4.13) 1,000 

  шт 1758.0000 264,00 

28 104 г. Николаев 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор монитор Самсунг 720 (4.139) 1,000 

  шт 3150.0000 756,00 

29 104 м.Херсон  Управління №14 

Фотоаппарат CANON PowerShot A550 Silver (4.123) 1,000 

  шт 1076.2440 258,00 
30 104 г. Винница 

Монитор LG electronics (4.8) 1,000 

  шт 1890.0000 284,00 

31 104 г. Винница 

Комп'ютер Celeron 2,67/512Mb/80Gb/CD Rom/Win XP Pro Rus (4.284) 1,000 

  шт 3230.5800 582,00 

32 104 г. Винница 

Копір Сopier: Canon FC 128 (4.285) 1,000 

  шт 1312.5000 315,00 

33 104 г. Винница 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор монитор Самсунг 720 (4.154) 1,000 
  шт 3150.0000 756,00 

34 104 г. Винница 

Системный Блок ПК Intel C2D 2.0G (4400)/1 GB DDR2/120Gb SATA/VGA/DVD-RW/FDD/клавиатура/мышь 

(4.134) 1,000 

  шт 2793.0000 670,00 

35 104 г. Винница 

МФУ XEROX Phaser 3200 MFP/N (print/scan/copu/fax) (4.235) 1,000 

  шт 1767.7200 583,00 

36 104 м.Кременчук Дирекція №2 

Компьтер на базе Celeron 2.6 GHz (4.295) 1,000 

  шт 3245.6400 511,00 
37 104 м.Кременчук Дирекція №2 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT LG (4.278) 1,000 

  шт 3268.5400 567,00 

38 104 м.Кременчук Дирекція №2 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор монитор Самсунг 720    

  шт 3150.0000   

39 104 м.Кременчук Дирекція №2 

Кондиционер LG G 07LH (2box) сертификат ПДС на 3 гада (4.141) 1,000 

  шт 2248.0000 540,00 

40 104 м.Кременчук Дирекція №2 

Системный блок GARANT (процессор Celeron Е1200  (775р., (4.271) 1,000 

  шт 2011.7800 664,00 
41 104 м.Кременчук Дирекція №2 

МФУ лазерное Xerox WC - PE220    

  шт 1544.1000   

42 104 м.Кременчук Дирекція №2 

Процессор Celeron Dual Core E1200 (775 p/. 1.6G) BOX (4.277) 1,000 

  шт 1971.8800 651,00 

43 104 м.Кременчук Дирекція №2 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT (системний блок)    

  шт 0.0000   



44 104 м.Кременчук Дирекція №2 

Компьтер на базе Celeron (Монитор) (4.315) 1,000 

  шт 0.0000   

45 104 м.Кременчук Дирекція №2 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT LG (систем.блок) (4.54) 1,000 

  шт 0.0000   

46 104 м.Кременчук Дирекція №2 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор монитор Самсунг 720 (СИСТЕМН.БЛОК) (4.93) 1,000 
  шт 0.0000   

47 104 м.Кременчук Дирекція №2 

Сканер HP ScanJet200 (L2734A) (4.362) 1,000 

  шт 1139.9800 1 139,98 

48 104 м.Кременчук Дирекція №2 

Комп'ютер PrimePC Business G32HD(G32HD.01.00) (4.364) 1,000 

  шт 3815.9800 3 815,98 

49 104 м.Кременчук Дирекція №2 

Монітор Samsung S19F350HNI (LS19F350HNIXCI) (4.382, 4.383, 4.384) 3,000 

  шт 2150.2800 6 450,84 

50 104 м.Кременчук Дирекція №2 

БФП Принтер Canon i - SENSYS MF3010 (5252B004) (4.369) 1,000 
  шт 3666.8800 3 666,88 

51 104 м.Кременчук Дирекція №2 

Комп'ютер Intel Celeron 2.8 GHz/2Gb/120Gb (4.379) 1,000 

  шт 4230.0000 4 230,00 

52 104 м.Кременчук Дирекція №2 

Монітор 18.5 quot ViewSonic VA1903A Black (VS1621)    

  шт 2056.0000   

53 104 м.Луцьк Управління №18 

Комп'ютер Celeron 2,67/512Mb/80Gb/CD Rom/Win XP Pro Rus (4.290) 1,000 

  шт 2803.7400 505,00 

54 104 м.Луцьк Управління №18 
Копір Copier CANON FC - 108 (4.97) 1,000 

  шт 1050.0000 252,00 

55 104 м.Луцьк Управління №18 

Системный блок GARANT (процессор Celeron 420 (775р., 512, 1. 6GHz) BOX (4.231) 1,000 

  шт 1971.3000 651,00 

56 104 Управління №6 м.Житомир 

Комп'ютер Celeron 2,67/512Mb/80Gb/CD Rom/Win XP Pro Rus (4.288) 1,000 

  шт 3230.5800 526,00 

57 104 Управління №6 м.Житомир 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор  1,000 

  шт 0.0000   
58 104 Управління №6 м.Житомир 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор монитор Самсунг 740 (4.200) 1,000 

  шт 2861.2600 944,00 

59 104 Управління №6 м.Житомир 

БФП Принтери Xerox WorkCentere 3220DN (3220 V DN) (4.347) 1,000 

  шт 2705.9400 2 705,94 

60 104 Управління №6 м.Житомир 

Монітор 18.5" Acer V196HQLab TFT (4.387) 1,000 

  шт 1995.0000 1 995,00 

61 104 г. Тернополь Управління №25 

Системный блок Intel Celeron J(331) 2667/DDR 512Mb/Intel 865G+ICH5/80.0g (4.44) 1,000 

  шт 2776.9800 500,00 
62 104 г. Тернополь Управління №25 

Системный блок GARANT (процессор Celeron 420 (775р., 512, 1. 6GHz) BOX (4.234) 1,000 

  шт 1971.3000 651,00 

63 104 м.Горішні Плавні відділ №1 Дир 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT LG (4.54) 1,000 

  шт 3268.5400 588,00 

64 104 м.Горішні Плавні відділ №1 Дир 

Компьютер на базе Celeron 17 TFTLG (4.324) 1,000 

  шт 3150.0000 756,00 



65 104 м.Горішні Плавні відділ №1 Дир 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор (4.66, 4.59, 4.372) 3,000 

  шт 3209.2700 2 296,00 

66 104 м.Горішні Плавні відділ №1 Дир 

 Копір Canon FC 108 (4.138) 1,000 

  шт 1050.0000 252,00 

67 104 м.Горішні Плавні відділ №1 Дир 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор монитор Самсунг 720 (4.191, 4.145) 2,000 
  шт 3005.6300 1 532,25 

68 104 м.Горішні Плавні відділ №1 Дир 

Монитор 17 TFTNSamsung  720N Silver (4.137) 1,000 

  шт 1155.0000 277,00 

69 104 м.Горішні Плавні відділ №1 Дир 

Системный блок GARANT (процессор Celeron 420 (775р., 512, 1. 6GHz) BOX (4.261) 1,000 

  шт 1971.8800 651,00 

70 104 м.Горішні Плавні відділ №1 Дир 

МФУ лазерное Xerox WC - PE220 (4.269) 1,000 

  шт 1544.1000 510,00 

71 104 м.Горішні Плавні відділ №1 Дир 

Процессор Celeron Dual Core E1200 (775 p/. 1.6G) BOX (4.275) 1,000 
  шт 1971.8800 651,00 

72 104 м.Горішні Плавні відділ №1 Дир 

Компьтер на базе Celeron (системний блок) (4.59) 1,000 

  шт 0.0000   

73 104 м.Горішні Плавні відділ №1 Дир 

Кондиционер сплит 7 Midea MSG-07HRA New (4.339) 1,000 

  шт 3571.0600 3 393,00 

74 104 м.Горішні Плавні відділ №1 Дир 

МФУ/Принтеры/Xerox WorkCentre 3220DN (3220V DN) (4.345) 1,000 

  шт 2675.2000 2 675,20 

75 104 м.Горішні Плавні відділ №1 Дир 
Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор монитор Самсунг 720 (МОНИТОР) (4.127) 1,000 

  шт 0.0000   

76 104 м.Горішні Плавні відділ №1 Дир 

Компьютер на базе Celeron 17 TFTLG (монітор) (4.56) 1,000 

  шт 0.0000   

77 104 м.Горішні Плавні відділ №1 Дир 

Кондиціонер VICO AC9000 CH+встановлення кондиціонера 5-9 (комфорт 959,00) (4.353) 1,000 

  шт 3358.0000 3 358,00 

78 104 м.Горішні Плавні відділ №1 Дир 

Комп'ютер PrimePC Business i32HD.01.22 (4.361) 1,000 

  шт 3659.9900 3 659,99 
79 104 м.Горішні Плавні відділ №1 Дир 

Сканер HP ScanJet200 (L2734A) (4.363) 1,000 

  шт 1139.9800 1 139,98 

80 104 м.Горішні Плавні відділ №1 Дир 

Компьютер Everest Home & Office 1005 (1005_2511) (4.367) 1,000 

  шт 4999.0000 4 999,00 

81 104 м.Горішні Плавні відділ №1 Дир 

Монітор 18.5 quot ViewSonic VA1903A Black (VS1621) (4.380) 1,000 

  шт 2056.0000 2 056,00 

82 104 м. Київ (ц.о.) 

Принтер HP Laser Jet (2.56) 1,000 

  шт 2030.0300 305,00 
83 104 м. Київ (ц.о.) 

Компьютер Everest 6013 (4.5) 1,000 

  шт 2281.2000 342,00 

84 104 м. Київ (ц.о.) 

Компьютер Everest 6044 (4.6) 1,000 

  шт 3276.0000 491,00 

85 104 м. Київ (ц.о.) 

Блок беспер.питания (2.89) 1,000 

  шт 1368.0000 205,00 



86 104 м. Київ (ц.о.) 

Комп'ютер Pent IV 524-3.06/512Mb/80GD Rom/Wind XP Pro Rus (4.20) 1,000 

  шт 2941.5000 529,00 

87 104 м. Київ (ц.о.) 

Pent IV 630-3.0/512Mb/80Gb/DVDR/RW/Wind XP Pro R (4.21) 1,000 

  шт 3922.0200 706,00 

88 104 м. Київ (ц.о.) 

Комп'ютер Celeron 2,67/512Mb/80Gb/CD Rom/Win XP Pro Rus (4.25) 1,000 
  шт 2809.0200 506,00 

89 104 м. Київ (ц.о.) 

Комп'ютер Toshiba Satellite A 100-220 CelM380(1.6)256/40,Combo,14.4'WXGA_TB (4.26) 1,000 

  шт 4463.0000 803,00 

90 104 м. Київ (ц.о.) 

Комп'ютер Celeron 2,8/512Mb/80Gb/CD Rom/Win XP Pro Rus (4.50) 1,000 

  шт 2920.3200 526,00 

91 104 м. Київ (ц.о.) 

ИБП UPS APC BACK 1000VA  RS (BR1000I) (4.40) 1,000 

  шт 1375.0200 248,00 

92 104 м. Київ (ц.о.) 

Компьютер Intel Celeron J (331) 2667/DDR 512 (4.41) 1,000 
  шт 1621.9800 292,00 

93 104 м. Київ (ц.о.) 

Компьтер на базе Celeron 2.6 GHz (4.49, 4.48) 2,000 

  шт 3045.3200 1 023,00 

94 104 м. Київ (ц.о.) 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT LG (4.54) 1,000 

  шт 3268.5400 567,00 

95 104 м. Київ (ц.о.) 

Компьютер на базе Celeron 17 TFTLG (4.56, 4.313) 2,000 

  шт 1575.0000 1 796,00 

96 104 м. Київ (ц.о.) 
Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор (4.83, 4.66, 4.65, 4.63, 4.59) 5,000 

  шт 3289.2080 3 919,00 

97 104 м. Київ (ц.о.) 

Блок беспер.питания APC Smart-UPS RM 1000 VA USB 2U (670W) (4.62) 1,000 

  шт 2441.2600 586,00 

98 104 м. Київ (ц.о.) 

Інтернет сервер Intel Server 19 Rack Mount 3U Core 2 Duo 6600 (4.69) 1,000 

  шт 12514.8000 4 164,56 

99 104 м. Київ (ц.о.) 

Сервер на базе Intel S5000VSASCSI "Sapello" (4.71) 1,000 

  шт 25908.0000 1 301,62 
100 104 м. Київ (ц.о.) 

Програм. обеспеч. ПО ОЕМ Windows 2003 Server Rus Includes 5 Client Access Licenses (P73-00663) (4.72) 1,000 

  шт 3213.0000 771,00 

101 104 м. Київ (ц.о.) 

Монитор TFT 17 (4.73) 1,000 

  шт 1173.0000 282,00 

102 104 м. Київ (ц.о.) 

Принтер HP LaserJet 1320 (4.84) 1,000 

  шт 1837.5000 441,00 

103 104 м. Київ (ц.о.) 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор монитор Самсунг 720 (4.165, 4.140, 4.128, 4.114, 4.113, 4.103, 4.95)

 7,000 
  шт 3150.0000 5 292,00 

104 104 м. Київ (ц.о.) 

Внешний жосткий диск HDD 160.0g 7200 (2.5) USB 2.0 8Mb. External. чехол, CD, USB-кабель (CN-PD252160) 

(4.89) 1,000 

  шт 1417.5000 340,00 

105 104 м. Київ (ц.о.) 

Компьтер на базе Intel Pentium 4 3.0 17" TFT монитор Самсунг 720 (4.96) 1,000 

  шт 3937.5000 945,00 

106 104 м. Київ (ц.о.) 



Монитор 19TFT Samsung 931C (4.107) 1,000 

  шт 1543.5000 370,00 

107 104 м. Київ (ц.о.) 

Свич SW - 2402GI - EA 24 FE + 2GbE (4.119) 1,000 

  шт 2035.0100 488,00 

108 104 м. Київ (ц.о.) 

Фотоаппарат CANON PowerShot A550 Silver (4.142) 1,000 

  шт 1039.5000 249,00 
109 104 м. Київ (ц.о.) 

Принтер HP LaserJet Р2015 (СВ366А) (4.125) 1,000 

  шт 1680.0000 403,00 

110 104 м. Київ (ц.о.) 

Системный Блок ПК Intel C2D 2.0G (4400)/1 GB DDR2/120Gb SATA/VGA/DVD-RW/FDD/клавиатура/мышь 

(4.135) 1,000 

  шт 2793.0000 670,00 

111 104 м. Київ (ц.о.) 

Репітер Рісо Сеllo900SXA (для антени) (4.152) 1,000 

  шт 4400.0040 1 056,00 

112 104 м. Київ (ц.о.) 

Кліматичний комплекс EliteAHS 33 RA (4.166) 1,000 
  шт 1380.0000 331,00 

113 104 м. Київ (ц.о.) 

Компьтер на базе Celeron,  19" TFT  монитор Самсунг 940 (4.184, 4.178, 4.174, 4.173) 4,000 

  шт 3344.2550 3 510,00 

114 104 м. Київ (ц.о.) 

Шуруповерт Bosh GSR12V (4.172) 1,000 

  шт 1161.0000 279,00 

115 104 м. Київ (ц.о.) 

Ноутбук Sony VAIO SZ6RMN (4.179) 1,000 

  шт 12022.5000 2 885,00 

116 104 м. Київ (ц.о.) 
Фотоаппарат CANON PowerShot A630 Silver + карта памяти (4.180) 1,000 

  шт 1680.0000 403,00 

117 104 м. Київ (ц.о.) 

Сетевое оборуд. WatchGuard Firebox X750e + программа Fireware (4.183) 1,000 

  шт 27848.0000 9 190,00 

118 104 м. Київ (ц.о.) 

Проэктор ACER P1165 (2.101) 1,000 

  шт 3543.7600 1 169,00 

119 104 м. Київ (ц.о.) 

Серверное шасси  HP BLc3000 2 AC4 Fan Trl CE Kit (4.186) 1,000 

  шт 12810.0000 12 810,00 
120 104 м. Київ (ц.о.) 

Сервер № 1 HP ProLiant BL460c 1G 1P Svr (4.187) 1,000 

  шт 8791.0200 1 570,46 

121 104 м. Київ (ц.о.) 

Сервер № 2 HP ProLiant BL460c 1G 1P Svr (4.188) 1,000 

  шт 29444.1600 9 717,00 

122 104 м. Київ (ц.о.) 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор монитор Самсунг 740 (4.205, 4.204) 2,000 

  шт 3150.0000 2 080,00 

123 104 м. Київ (ц.о.) 

МФУ HP 3055 (4.201) 1,000 

  шт 2257.5000 745,00 
124 104 м. Київ (ц.о.) 

Системный блок GARANT (процессор Celeron 420 (775р., 512, 1. 6GHz) BOX (4.252, 4.240, 4.238, 4.211, 4.208)

 6,000 

  шт 2030.9667 4 023,00 

125 104 м. Київ (ц.о.) 

ПК на базе Intel Core2Duo 4500 (4.218) 1,000 

  шт 2887.5000 953,00 

126 104 м. Київ (ц.о.) 

ИБП (чорный) PW9125-600VA HW Rackmount "19" Black (4.221) 1,000 



  шт 14005.4000 4 622,00 

127 104 м. Київ (ц.о.) 

Комунікаційна плата до PW5115RM ConnectUPS - X Web/SNMP (4.222) 1,000 

  шт 1546.1500 510,00 

128 104 м. Київ (ц.о.) 

Коммутатор HP ProCurve Switch 2626 (сетевой) (4.225) 1,000 

  шт 2439.6000 805,00 

129 104 м. Київ (ц.о.) 
Ноутбук Samsung R60 CM 1.6/51G/80/15. 4DRWX000 (4.228) 1,000 

  шт 3210.0000 1 059,00 

130 104 м. Київ (ц.о.) 

Комплектующая МИНИ АТС Voice Mail Vocal, 2 линии, 10ч. 128 Box (4.232) 1,000 

  шт 4908.0000 1 620,00 

131 104 м. Київ (ц.о.) 

Ноутбук Samsung R60 C2D1.6/1G/160/15.4 DRW XE01 (4.237) 1,000 

  шт 4757.4000 1 570,00 

132 104 м. Київ (ц.о.) 

Модем Ovation MC950D (4.243, 4.242) 2,000 

  шт 1950.0000 1 288,00 

133 104 м. Київ (ц.о.) 
Системный блок GARANT (процессор Celeron Е1200  (775р., (4.280, 4.262, 4.259, 4.253, 4.245, 4.244) 6,000 

  шт 2054.4833 4 069,00 

134 104 м. Київ (ц.о.) 

Цифровая фотокамера Olympus SP - 560  Ultra Zoom (4.249) 1,000 

  шт 2057.4000 679,00 

135 104 м. Київ (ц.о.) 

Процессор Celeron Dual Core Е1200  (775р.,1.6G) (4.267) 1,000 

  шт 1971.9000 651,00 

136 104 м. Київ (ц.о.) 

Процессор Celeron Dual Core E1200 (775 p/. 1.6G) BOX (4.282) 1,000 

  шт 1962.4600 648,00 
137 104 м. Київ (ц.о.) 

Ноутбук Samsung R60 XE0A PDC1.86/2/200/15.4 DRW 2300 (4.272) 1,000 

  шт 3850.2000 1 271,00 

138 104 м. Київ (ц.о.) 

Сервер  HP  BL480c G1 Е5410 2G 1P Svr (4.298) 1,000 

  шт 31003.2600 5 038,28 

139 104 м. Київ (ц.о.) 

Жесткий диск 146GB Pluggable SAS SFF 10000 rpm Universal  2,000 

  шт 3008.7600 6 017,52 

140 104 м. Київ (ц.о.) 

Сканер Epson GT-2500N (4.319) 1,000 
  шт 11371.5000 3 753,00 

141 104 м. Київ (ц.о.) 

Кондиционер Hitachi RAS 14EH2 + монтажний комплект 14 (4.325) 1,000 

  шт 9421.5300 4 334,00 

142 104 м. Київ (ц.о.) 

Оперативная память 4GB 667 Mhz DDR2 PC2-5300 Registered FB DIMMs (2*2GB Interleaved)  1,000 

  шт 1732.2000 1 732,20 

143 104 м. Київ (ц.о.) 

МФУ АЗ ч/б Xerox WC 5020 (4.330) 1,000 

  шт 8397.3000 4 870,00 

144 104 м. Київ (ц.о.) 

Сервер HP ProLiant ML150 G6 E5504 1x2048M(E) 4xLFF NHP-SATA RAID B110i (0,1,10) DVD-RW 460W Server 
w/o HDD (4.331) 1,000 

  шт 20421.6000 11 845,00 

145 104 м. Київ (ц.о.) 

Принтер А4 HP Laser Jet Р1566 (4.332) 1,000 

  шт 2649.0600 1 536,00 

146 104 м. Київ (ц.о.) 

Жесткие диски/ Westen Digital RE4 Green Power 2TB 7200rpm 64 Mb WD2002FYPS 3.5 SATAII  3,000 

  шт 2156.4600 6 469,38 

147 104 м. Київ (ц.о.) 



Пристрій Cyberoam CR 100ia (4.334) 1,000 

  шт 15874.5000 13 811,00 

148 104 м. Київ (ц.о.) 

Пристрій Cyberoam CR 35ia (4.338) 1,000 

  шт 3310.0000 2 979,00 

149 104 м. Київ (ц.о.) 

Кондиціонер СН-S12LH/R (4.340) 1,000 

  шт 3620.0000 3 439,00 
150 104 м. Київ (ц.о.) 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор монитор Самсунг 740 (Системный блок) (4.197) 1,000 

  шт 0.0000   

151 104 м. Київ (ц.о.) 

МФУ/Принтеры/Xerox WorkCentre 3220DN (3220V DN) (4.341) 1,000 

  шт 3058.0300 2 905,00 

152 104 м. Київ (ц.о.) 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор (МОНИТОР) (4.66) 1,000 

  шт 0.0000   

153 104 м. Київ (ц.о.) 

БФП XEROX WC 3220DN лаз-й (4.342) 1,000 

  шт 3076.0000 3 076,00 
154 104 м. Київ (ц.о.) 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор (СИС.БЛОК) (4.68) 1,000 

  шт 0.0000   

155 104 м. Київ (ц.о.) 

БФП Принтери Xerox WorkCentere 3220DN (3220 V DN) (4.349) 1,000 

  шт 2711.8600 2 711,86 

156 104 м. Київ (ц.о.) 

Коммутаторы/ НР V1910-16G Switch (JE005A)+ Аксессуары для сетевого оборудования/ Оптический патч-корд 

Digitus Professional LC/UPC-LC/UPC 9/125 OS1 duplex 3 м (DK-29 (4.348) 1,000 

  шт 2714.5100 2 714,51 

157 104 м. Київ (ц.о.) 
Радіосистема Big Shure EX88-II (4.350) 1,000 

  шт 1396.6700 1 396,67 

158 104 м. Київ (ц.о.) 

8-GB DDR3/1333 ECC Registered (до серверу №4.186) (4.351) 1,000 

  шт 3984.0000 3 984,00 

159 104 м. Київ (ц.о.) 

Ноутбук НР ProBook 4540s (C4Z10EA) (5390,98)+ операційна система Get Genuine Kit Windjws 7 SP1 

Professional Win32/ x64 Russian 1 License (6PC-00024)(1614,23) (4.352) 1,000 

  шт 7005.2100 7 005,21 

160 104 м. Київ (ц.о.) 

Фотоаппараты/Canon PowerShot SX 150 IS Silver (5250B018) (4.354) 1,000 
  шт 1080.0100 1 080,01 

161 104 м. Київ (ц.о.) 

Видеорегистратор Lux DVR IP 08-FX3 (4.355) 1,000 

  шт 2976.0000 2 976,00 

162 104 м. Київ (ц.о.) 

Камера LuxCam IP LDA-Ex1080/4 (наружная) (4.356) 1,000 

  шт 2447.0000 2 447,00 

163 104 м. Київ (ц.о.) 

Камера LuxCam IP LDA-Ex1080/4 (внутреняя) (4.358, 4.357) 2,000 

  шт 2347.0000 4 694,00 

164 104 м. Київ (ц.о.) 

Винчестер Seagate SV35 3TB (4.359) 1,000 
  шт 1204.0000 1 204,00 

165 104 м. Київ (ц.о.) 

USB-пристрій AMUR-USB-A-6/4 на 4 канала(5369,20)+ Пристрій комутації для обладнання "АМУР" із 

функцією грозозахисту на 6 каналів (528,26)+Інсталяція (2400) (4.360) 1,000 

  шт 8297.4600 8 297,46 

166 104 м. Київ (ц.о.) 

БФП Принтери Xerox WorkCentere 3225 DNI Wi - Fi (3225V DNIY) (4.365) 1,000 

  шт 6325.1700 6 325,17 

167 104 м. Київ (ц.о.) 



Компьтер на базе Celeron,  19" TFT  монитор Самсунг 940 СИСТЕМНИЙ БЛОК (4.175) 1,000 

  шт 0.0000   

168 104 м. Київ (ц.о.) 

Комп'ютер Intel Pentium G3250 3.2 GHz 14Gb/120Gb (4.377) 1,000 

  шт 5326.8200 5 326,82 

169 104 м. Київ (ц.о.) 

Пристрій безперебійного живлення Mustek PowerMust 848 LCD (4.385) 1,000 

  шт 1911.0000 1 911,00 
170 104 м. Київ (ц.о.) 

Багатофункціональний пристрій CANON i-SENSYS MF3010 (4.386) 1,000 

  шт 3999.0000 3 999,00 

171 104 м. Київ (ц.о.) 

Монітор 18.5" Acer V196HQLab TFT (4.395) 1,000 

  шт 2097.6000 2 097,60 

172 104 м. Київ (ц.о.) 

Багатофункціональний пристрій CANON i-SENSYS MF411dw c Wi-Fi (4.388) 1,000 

  шт 11794.9800 11 794,98 

173 104 м. Київ (ц.о.) 

Монітор Samsung S19F355H (LS19F355HNIXCI) (4.392) 1,000 

  шт 2500.0000 2 500,00 
174 104 м. Київ (ц.о.) 

Маршрутизатор TP-Link TL-ER5120 (4.396) 1,000 

  шт 4924.0000 4 924,00 

175 104 м. Київ (ц.о.) 

Багатофункціональний пристрій HP LaserJet Pro M426fdn (4.397) 1,000 

  шт 10958.1000 10 958,10 

176 104 м. Київ (ц.о.) 

Шлюз безпеки Cyberoam DPU 100IA (01-CRI-0100IA-01) Арт. 01-CRI-0100IA-01 (4.398) 1,000 

  шт 24543.0000 24 543,00 

177 104 м. Київ (ц.о.) 

Apple iPone 8 Plus 64 GB (Silver) (4.400, 4.399) 2,000 
  шт 26999.0000 53 998,00 

178 104 м. Київ (ц.о.) 

Ай Пі Телефон Grandstream GXP1610 (4.401) 1,000 

  шт 1520.0000 1 520,00 

179 104 м. Київ (ц.о.) 

Смартфон Huawei P20 Pro Black (4.402) 1,000 

  шт 24999.0000 24 999,00 

180 104 м. Київ (ц.о.) 

Електронний замок YM-60 (4.403) 1,000 

  шт 2220.0000 2 220,00 

181 104 м. Київ (ц.о.) 
Коммутатор D-Link DGS-1024C (4.404) 1,000 

  шт 2599.0000 2 599,00 

182 104 Відділ №6 м.Фастів 

Комп'ютер Celeron 2.66/P5PM (4.323) 1,000 

  шт 2252.0000 405,00 

183 104 Відділ №6 м.Фастів 

Копір Copier CANON FC - 108 (4.101) 1,000 

  шт 1050.0000 252,00 

184 104 Відділ №6 м.Фастів 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор монитор Самсунг 720 (4.102) 1,000 

  шт 3150.0000 756,00 

185 104 Відділ №6 м.Фастів 
Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор монитор Самсунг 740 (4.194) 1,000 

  шт 3150.0000 1 040,00 

186 104 м.Київ відділ №2 Київської дир 

Компьютер Intel Pentium G3260 Gigabyte GA-H81M-DS2 DDR3 4096Mb Transcend SSD 2.5 "120 Gb GoodRam 

(4.381) 1,000 

  шт 5048.7000 5 048,70 

187 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Комп'ютер Celeron 2,67/512Mb/80Gb/CD Rom/Win XP Pro Rus (4.286, 4.31, 4.291, 4.23) 4,000 

  шт 2859.4400 1 994,00 



188 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Комп'ютер Toshiba Satellite A 100-220 CelM380(1.6)256/40,Combo,14.4'WXGA_TB (4.30) 1,000 

  шт 3975.0000 716,00 

189 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Комп'ютер Celeron 2,8/512Mb/80Gb/CD Rom/Win XP Pro Rus (4.296, 4.35) 2,000 

  шт 2920.3200 1 052,00 

190 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Компьтер на базе Celeron 2.6 GHz (4.49, 4.293, 4.310, 4.311, 4.312) 5,000 
  шт 3045.3200 2 557,00 

191 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Монітор 17"LG 1780Q TFT (4.52) 1,000 

  шт 1399.2000 252,00 

192 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT LG (4.302, 4.321, 4.328) 3,000 

  шт 3268.5400 1 757,00 

193 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Копір Сopier: Canon FC 128 (4.55) 1,000 

  шт 1312.5000 315,00 

194 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Компьютер на базе Celeron 17 TFTLG (4.313) 1,000 
  шт 3150.0000   

195 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор (4.82, 4.76, 4.68, 4.316, 4.317, 4.318, 4.315) 7,000 

  шт 2677.5000 5 880,00 

196 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Копір Copier CANON FC - 108 (4.60, 4.301) 2,000 

  шт 1155.0000 658,00 

197 104 м. Київ (ц.о.) склад 

 Копір Canon FC 108 (4.79) 1,000 

  шт 1260.0000 302,00 

198 104 м. Київ (ц.о.) склад 
Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор монитор Самсунг 720 (4.192, 4.164, 4.163, 4.98, 4.94, 4.322) 7,000 

  шт 2700.0000 4 935,00 

199 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Копір Copier CANON FC - 128 (4.88) 1,000 

  шт 1522.5000 365,00 

200 104 м. Київ (ц.о.) склад 

 Копір А4 Canon FC 108 (4.147) 1,000 

  шт 1050.0000 252,00 

201 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Системный Блок ПК Intel C2D 2.0G (4400)/1 GB DDR2/120Gb SATA/VGA/DVD-RW/FDD/клавиатура/мышь 

(4.132) 1,000 
  шт 2793.0000 670,00 

202 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Монитор 17 TFTNSamsung  720N Silver (4.182) 1,000 

  шт 1155.0000 277,00 

203 104 м. Київ (ц.о.) склад 

МФУ XEROX WC PE220 (4.189) 1,000 

  шт 1538.2600 508,00 

204 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор монитор Самсунг 740 (4.202, 4.198, 4.197, 4.196) 4,000 

  шт 3150.0000 4 160,00 

205 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Мини-АТС Panasonic KX-TES824 UA (4.199) 1,000 
  шт 1879.5000 620,00 

206 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Системный блок GARANT (процессор Celeron 420 (775р., 512, 1. 6GHz) BOX (4.260, 4.256, 4.247, 4.236, 4.230, 

4.229, 4.227, 4.214, 4.212, 4.210, 4.209) 11,000 

  шт 1985.8400 7 212,00 

207 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Компьтер на базе Celeron,  19" TFT  монитор Самсунг 740  1,000 

  шт 2861.2600 944,00 

208 104 м. Київ (ц.о.) склад 



Системный блок GARANT (процессор Celeron Е1200  (775р., (4.270, 4.263) 2,000 

  шт 1991.8300 1 315,00 

209 104 м. Київ (ц.о.) склад 

МФУ лазерное XEROX WC-РЕ 220 (4.266) 1,000 

  шт 1544.1000 510,00 

210 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Процессор Celeron Dual Core E1200 (775 p/. 1.6G) BOX (4.276, 4.274, 4.268) 3,000 

  шт 2107.7200 2 087,00 
211 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Ноутбук Samsung R60 CM 73/2G/160/15. 4 DRW XY 05 (4.273) 1,000 

  шт 3456.0000 1 140,00 

212 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Ноутбук Samsung N 130 (NP-N130-KA01UA) Black (4.327) 1,000 

  шт 3329.9200 1 532,00 

213 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Ноутбук Samsung N 140 (NP-N140-KA01UA) Black 10" WSVGA (1024x600).Intel Atom N270 (1.6ГГц), 1ГБ 

DDR2,Intel 945 GSE+ICH7M,160 ГБ (5400 об/мин (4.329) 1,000 

  шт 3440.0000 1 995,00 

214 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Монітор Самсунг 720 (4.165) 1,000 
  шт 0.0000   

215 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Сканеры/Epson GT-1500 (4.335) 1,000 

  шт 3302.6300 2 972,00 

216 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT (системний блок) (4.193) 1,000 

  шт 0.0000   

217 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор (Монітор) (4.80) 1,000 

  шт 0.0000   

218 104 м. Київ (ц.о.) склад 
Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор (МОНИТОР) (4.316, 4.59) 2,000 

  шт 0.0000   

219 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор (системный блок) (4.317) 1,000 

  шт 0.0000   

220 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Компьтер на базе Celeron,  19" TFT  монитор Самсунг 940 (сист.блок.) (4.184) 1,000 

  шт 0.0000   

221 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT LG (систем.блок) (4.279) 1,000 

  шт 0.0000   
222 104 м. Київ (ц.о.) склад 

МФУ HP LJ Pro M125a (4.366) 1,000 

  шт 3315.0000 3 315,00 

223 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Принтер Samsung SCX-4655FN (4.376, 4.374) 2,000 

  шт 3816.6666 7 633,34 

224 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор монитор Самсунг 720 (МОНИТОР) (4.163) 1,000 

  шт 0.0000   

225 104 м. Київ (ц.о.) склад 

Багатофункціональний пристрій CANON i-SENSYS MF3010 (4.393) 1,000 

  шт 4500.0000 4 500,00 
226 104 м. Київ (ц.о.) склад 

ППКО "Оріон-8Т.3.2" (sim900)+кл-ра 8ТД блок для сигналізації (4.390) 1,000 

  шт 2900.0000 2 900,00 

227 104 г. Киев № 4 отделение 

Системный блок GARANT (процессор Celeron Е1200  (775р., (4.254) 1,000 

  шт 1971.8800 651,00 

228 104 м.Київ Управління №1 (КОУ) 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор (4.81) 1,000 

  шт 3727.5000 895,00 



229 104 м.Київ Управління №1 (КОУ) 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор монитор Самсунг 740 (4.195) 1,000 

  шт 3150.0000 1 040,00 

230 104 м.Київ Управління №1 (КОУ) 

Системный блок GARANT (процессор Celeron 420 (775р., 512, 1. 6GHz) BOX (4.233, 4.207, 4.206) 3,000 

  шт 1997.9000 1 979,00 

231 104 м.Київ Управління №1 (КОУ) 

Системный блок GARANT (процессор Celeron Е1200  (775р., (4.257) 1,000 
  шт 1971.8800 651,00 

232 104 м.Київ Управління №1 (КОУ) 

Пристрій Cyberoam CR 25ia (4.337) 1,000 

  шт 3310.0000 2 979,00 

233 104 м.Київ Управління №1 (КОУ) 

МФУ Xerox WorkСenter 3220DN (4.344) 1,000 

  шт 3058.0000 3 058,00 

234 104 м.Київ Управління №1 (КОУ) 

Монітор 18.5" Acer V196HQLab TFT (4.389) 1,000 

  шт 2205.0000 2 205,00 

235 104 Примушко В.Е.  

Компьютер Intel Pentium 3/3/ GHz/4Gb/120Gb (4.378) 1,000 
  шт 4787.0000 4 787,00 

236 104 м. Дрогобич Управління №20 

Комп'ютер Celeron 2.66/P5PM (4.303) 1,000 

  шт 2777.0000 500,00 

237 104 м. Дрогобич Управління №20 

Системный блок GARANT (процессор Celeron 420 (775р., 512, 1. 6GHz) BOX (4.239) 1,000 

  шт 1971.3000 651,00 

238 104 м.Кременчук відділ № 3 Дирекці 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор  1,000 

  шт 0.0000   

239 104 м.Кременчук відділ № 3 Дирекці 
Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор монитор Самсунг 720 (4.93) 1,000 

  шт 3150.0000 756,00 

240 104 м.Кременчук відділ № 3 Дирекці 

 Копір А4 Canon FC 108 (4.92) 1,000 

  шт 1050.0000 252,00 

241 104 Відділ №4 м. Кременчук Дирекці 

Комп'ютер Celeron 2,67/512Mb/80Gb/CD Rom/Win XP Pro Rus (4.32) 1,000 

  шт 2803.7400 505,00 

242 104 Відділ №4 м. Кременчук Дирекці 

Монитор 17 TFTNSamsung  720N Silver (4.133) 1,000 

  шт 1155.0000 277,00 
243 104 Відділ №4 м. Кременчук Дирекці 

Сканер HP ScanJet200 (L2734A)    

  шт 1139.9800   

244 104 Відділ №1 Київської Дирекції 

Комп'ютер Celeron 2,8/512Mb/80Gb/CD Rom/Win XP Pro Rus (4.36) 1,000 

  шт 2920.3200 526,00 

245 104 Відділ №5 м. Глобино Дирекції 

Монитор  17 "TFT", Samsung 720N (MJ17VKS) (4.39) 1,000 

  шт 1243.2000 224,00 

246 104 Відділ №5 м. Глобино Дирекції 

Системный блок GARANT (процессор Celeron 420 (775р., 512, 1. 6GHz) BOX (4.241) 1,000 

  шт 1971.3000 651,00 
247 104 Відділ №5 м. Глобино Дирекції 

БФП Принтер Canon i - SENSYS MF3010 (5252B004) (4.370) 1,000 

  шт 3666.8800 3 666,88 

248 104 Відділ №5 м. Глобино Дирекції 

Фотоапарат Nikon Coolpix L31 Black (VNA871E1) (4.371) 1,000 

  шт 1799.0000 1 799,00 

249 104 Відділ №7 м. Запоріжжя управ. 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор монитор Самсунг 720 (4.116) 1,000 

  шт 3150.0000 756,00 



250 104 Відділ №7 м. Запоріжжя управ. 

БФП Принтер Canon i - SENSYS MF3010 (5252B004) (4.372) 1,000 

  шт 3636.9200 3 636,92 

251 104 Відділ №7 м. Запоріжжя управ. 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор (МОНИТОР) (4.59) 1,000 

  шт 0.0000   

252 104 Відділ №3 м. Ів.- Франківськ у 

Компьтер на базе Celeron,  17" TFT монітор (4.75) 1,000 
  шт 3202.5000 769,00 

253 104 Відділ №3 м. Ів.- Франківськ у 

БФП Принтер Canon i - SENSYS MF3010 (5252B004) (4.373) 1,000 

  шт 3369.2900 3 369,29 

254 104 Відділ №4 м. Тернопіль управ. 

Компьтер на базе Celeron 2.6 GHz (4.308) 1,000 

  шт 3245.6400 511,00 

255 104 Відділ №4 м. Тернопіль управ. 

ПК INTEL Core 2 Duo (E6300) 1/86G/1Gb DDR2/250Gb SATA/DVD/FDD/350W/клав/мышь (4.181) 1,000 

  шт 3307.5000 794,00 

256 104 Відділ №4 м. Тернопіль управ. 

Системный блок GARANT (процессор Celeron 420 (775р., 512, 1. 6GHz) BOX (4.213) 1,000 
  шт 2011.2000 664,00 

257 104 Відділ №4 м. Тернопіль управ. 

Принтер Samsung SCX-4655FN (4.375) 1,000 

  шт 3816.6666 3 816,67 

258 105 м.Кременчук Дирекція №2 

Автомобіль Skoda Superb Classic 1.8 Ti/110kW /150к.с. Nk.8B300432 (2.120) 1,000 

  шт 149086.0000 82 122,00 

259 105 м. Київ (ц.о.) 

Автомобиль Таврия Пикап (к№039479)  1,000 

  шт 23263.0000   

260 105 м. Київ (ц.о.) 
Автомобиль Шевроле KL 1NF 196E8K 753763 (2.123) 1,000 

  шт 78967.5000 58 748,00 

261 105 м. Київ (ц.о.) 

Автомобіль Toyota Camry,2004 року випуску №Кузова VIN JTDBF38K300156189 JTDBF38K300156189 , чорний 

(5.126) 1,000 

  шт 133052.6300 92 919,00 

262 105 м. Київ (ц.о.) 

Автомобіль Hyundai Elantra, куз.KMHDH41CACU570869, Дв.G4FGCU578638 8703231910 (5.127) 1,000 

  шт 160911.6500 160 911,65 

263 105 м. Київ (ц.о.) 

Мультимедіа Pioneer DVH-840AVBT до авто №2.120 г.н.3617 Шкода Супер (5.130) 1,000 
  шт 1386.8400 1 386,84 

264 105 м. Київ (ц.о.) 

Мультимедіа Kenwood DDX-155 до авто №5.131 г.н.7101Toyota Camry (5.131) 1,000 

  шт 2980.7100 2 980,71 

265 105 м. Київ (ц.о.) 

Автомагн. X-DIGITAL CSD-320B(R) до авто Автомобіль Skoda Superb Classic 1.8 Ti/110kW /150к.с. 

Nk.8B300432 (5.132) 1,000 

  шт 599.9000 599,90 

266 105 м. Київ (ц.о.) 

Радіотермінал ВІ 868 TREK (датчик на авто Skoda Superb Інв.№2.120) (5.134) 1,000 

  шт 2687.9900 2 687,99 

267 105 м. Київ (ц.о.) 
Радіотермінал ВІ 868 TREK (датчик на авто Автомобіль Toyota Camry, Інв.№5.126) (5.136) 2,000 

  шт 2829.3100 5 658,62 

268 105 м. Київ (ц.о.) 

Пристрій спостереження за рухомими об"єктами ВІ-520 LTREK (датчик на авто Автомобиль Octavia Tour 1.9 

DI/66kW - B007051  АА 6948 ЕА (Інв.№2.117) (5.137) 1,000 

  шт 2139.0000 2 139,00 

269 105 м.Київ Управління №1 (КОУ) 

Автомобиль Octavia Tour 1.9 DI/66kW - B007051 (2.117) 1,000 

  шт 114535.0000 77 333,00 



270 106 Київська дирекція 

Крісло кожане ексклюзив Milan  чорн. (2.108) 1,000 

  шт 1392.0000 571,00 

271 106 Київська дирекція 

Сейф Garaut 46 (2.125) 1,000 

  шт 2356.0000 966,00 

272 106 Київська дирекція 

Кухня  1,000 
  шт 3050.0000   

273 106 Київська дирекція 

Стіл рецепшен  1,000 

  шт 1800.0000   

274 106 Київська дирекція 

Сейф ШД - 15 (2.138) 1,000 

  шт 2742.0000 1 344,00 

275 106 Київська дирекція 

Шафа для одягу (2200х945х350)  1,000 

  шт 1802.0000   

276 106 Київська дирекція 

Холодильник BEKO DSA 33000 (2.141) 1,000 
  шт 1989.0000 975,00 

277 106 Київська дирекція 

Шкаф металлический М 18 (2.149) 1,000 

  шт 1590.0000 922,00 

278 106 Київська дирекція 

Крісло Арман D (6.164) 1,000 

  шт 1560.0000 1 560,00 

279 106 Київська дирекція 

Пенал 0Н 09/3 80х38х190 Артикул:32-244 цвет Nika Мебель:яблоня (6.169) 1,000 

  шт 2670.0000 2 670,00 

280 106 Управління №5 м.Харків 
Кресло кожаное экслюзив ELF steel LE F (06) беж. (2.126) 1,000 

  шт 1920.0000 787,00 

281 106 Управління №5 м.Харків 

Стіл  комп"ютерний (6.167) 1,000 

  шт 2000.0000 2 000,00 

282 106 м.Кременчук Дирекція №2 

Кофеварка SAECO GRAN CREMA (2.130) 1,000 

  шт 2700.0000 1 323,00 

283 106 м.Кременчук Дирекція №2 

Холодильник Samsung RT 30 MBSW (2.132) 1,000 

  шт 2050.0000 1 005,00 
284 106 м.Кременчук Дирекція №2 

Холодильник Samsung RT 30 GCSW (2.143) 1,000 

  шт 2516.0000 1 233,00 

285 106 м.Кременчук Дирекція №2 

Холодильник вітчизняний ДНЕПР (2.147) 1,000 

  шт 2100.0000 1 218,00 

286 106 м.Горішні Плавні відділ №1 Дир 

Стол директора 1400х780 (2.127) 1,000 

  шт 1704.0000 835,00 

287 106 м.Горішні Плавні відділ №1 Дир 

Шкаф - 1 (6.172) 1,000 

  шт 1550.0000 1 550,00 
288 106 м.Горішні Плавні відділ №1 Дир 

Шкаф  КШ-9 (6.173) 1,000 

  шт 1250.0000 1 250,00 

289 106 м. Київ (ц.о.) 

Масляный радиатор Delonghi R 031225 (2.97) 1,000 

  шт 717.5500 108,00 

290 106 м. Київ (ц.о.) 

Светильник 703-12 (2.95) 2,000 

  шт 1144.9800 343,00 



291 106 м. Київ (ц.о.) 

Шкаф  FC-04 (2.99) 1,000 

  шт 1380.0000 455,00 

292 106 м. Київ (ц.о.) 

Сейф несгораемый SS-065 (2.100) 1,000 

  шт 2439.0000 805,00 

293 106 м. Київ (ц.о.) 

Шкаф DIN 136 гардероб (2.101) 1,000 
  шт 1788.0000 590,00 

294 106 м. Київ (ц.о.) 

Шкаф DIN 153 скло (2.102) 1,000 

  шт 2384.4000 787,00 

295 106 м. Київ (ц.о.) 

Шкаф металлический СВ-01 (2.103) 1,000 

  шт 1452.0000 479,00 

296 106 м. Київ (ц.о.) 

Диван Dolce 3M.20.43 (2.106) 1,000 

  шт 1740.0000 574,00 

297 106 м. Київ (ц.о.) 

Шафа файлова FC 04 Р/Д (2.107) 1,000 
  шт 1482.0000 489,00 

298 106 м. Київ (ц.о.) 

Шкаф комутаційний + (полка) (18304) NXT Network cabinet 600x960x37U NXT-XT-A6937 (4.109) 1,000 

  шт 4410.0000 1 808,00 

299 106 м. Київ (ц.о.) 

Стол  арт.204 (2.110) 1,000 

  шт 1077.6000 442,00 

300 106 м. Київ (ц.о.) 

Тумба арт. 673 (2.111) 1,000 

  шт 1113.6000 457,00 

301 106 м. Київ (ц.о.) 
Стол  арт.161 (2.112) 1,000 

  шт 1198.8000 492,00 

302 106 м. Київ (ц.о.) 

Стол  офисный (2.113) 1,000 

  шт 2300.0000 943,00 

303 106 м. Київ (ц.о.) 

Тумба мобильная (2.114) 1,000 

  шт 1480.0000 607,00 

304 106 м. Київ (ц.о.) 

Шкаф офисный (2.115) 1,000 

  шт 1900.0000 779,00 
305 106 м. Київ (ц.о.) 

Стол  журнальный (2.116) 1,000 

  шт 1119.9900 459,00 

306 106 м. Київ (ц.о.) 

Стіл кутовий з тумбою (2.118) 1,000 

  шт 1420.0000 582,00 

307 106 м. Київ (ц.о.) 

Стіл фігурний (2.119) 1,000 

  шт 1620.0000 664,00 

308 106 м. Київ (ц.о.) 

Стіл скляний (2.120) 1,000 

  шт 1250.0000 513,00 
309 106 м. Київ (ц.о.) 

Сейф Garaut 67T (2.121) 1,000 

  шт 2880.0000 1 181,00 

310 106 м. Київ (ц.о.) 

Шафа офісна з замком (2.122) 1,000 

  шт 1120.0000 459,00 

311 106 м. Київ (ц.о.) 

Шафа для одягу (2.123) 1,000 

  шт 1010.0000 414,00 



312 106 м. Київ (ц.о.) 

Сейф Garaut 46 (2.124) 1,000 

  шт 2306.0000 945,00 

313 106 м. Київ (ц.о.) 

Шафа 19 33U 600x1000 ROF-33-60/100 (2.128) 1,000 

  шт 5126.1600 2 512,00 

314 106 м. Київ (ц.о.) 

Шкаф карточный Aiko  AFC-04 + планка AFC-04 (2.129) 1,000 
  шт 1959.0000 960,00 

315 106 м. Київ (ц.о.) 

Шафа офісна (6.158, 2.136) 2,000 

  шт 2349.8000 3 777,00 

316 106 м. Київ (ц.о.) 

Холодильник Ref/r INDESIT TT 85 T (2.139) 1,000 

  шт 1543.0000 756,00 

317 106 м. Київ (ц.о.) 

Шафа - картотека, метал (2.142) 1,000 

  шт 2384.5400 1 168,00 

318 106 м. Київ (ц.о.) 

Шафа велика збірна (2.144) 1,000 
  шт 2826.0000 1 385,00 

319 106 м. Київ (ц.о.) 

Шафа (2.145) 1,000 

  шт 2640.0000 1 531,00 

320 106 м. Київ (ц.о.) 

Стелаж офісний (2.148) 1,000 

  шт 3650.0000 2 117,00 

321 106 м. Київ (ц.о.) 

Кресло кожаное Atlant LE-PP (T) Ukr.A черн. (2.152) 1,000 

  шт 1583.0000 1 045,00 

322 106 м. Київ (ц.о.) 
Стелаж офісний (2.153) 1,000 

  шт 3080.0000 2 402,00 

323 106 м. Київ (ц.о.) 

Комплект офісних меблів (2.154) 1,000 

  шт 3500.0000 2 730,00 

324 106 м. Київ (ц.о.) 

Шафа-картотека металева 4 ящ 220 папок (Foolscap та А4) AFC04+файли підвісні А4 пластикові, асорті, 

Economix Німеччина (2.155) 1,000 

  шт 2594.6800 2 361,00 

325 106 м. Київ (ц.о.) 

Крісло ортопедичне BUSINESS (2.156) 1,000 
  шт 4200.0000 3 822,00 

326 106 м. Київ (ц.о.) 

Шафа 2270х350х2742 (6.157) 1,000 

  шт 6528.0000 6 528,00 

327 106 м. Київ (ц.о.) 

Холодильник НОРД 507-010 (6.159) 1,000 

  шт 1618.0000 1 618,00 

328 106 м. Київ (ц.о.) 

Комплект меблів (6.161, 6.160) 2,000 

  шт 11490.0000 22 980,00 

329 106 м. Київ (ц.о.) 

Електричний конвектор Calore 2000SR 2000Вт (6.163) 1,000 
  шт 1482.0000 1 482,00 

330 106 м. Київ (ц.о.) 

Кавоварка експрессо DELONGHI TCO311.W (6.165) 1,000 

  шт 4446.0000 4 446,00 

331 106 м. Київ (ц.о.) 

Крісло Атлант D-Чорний МБ (6.166) 1,000 

  шт 1730.0000 1 730,00 

332 106 м. Київ (ц.о.) 

Кондиціонер OSH-18LD7W (6.168) 1,000 



  шт 11730.0000 11 730,00 

333 106 м. Київ (ц.о.) 

Електроконвектор Atlantic F17 Essential CMG BL-Meca/M (2000W) (6.170) 1,000 

  шт 1599.0000 1 599,00 

334 106 м. Київ (ц.о.) 

Електроконвектор Atlantic F19 CEG BL-Meca/M2 2000W (6.171) 1,000 

  шт 1799.0000 1 799,00 

335 106 м.Київ Управління №1 (КОУ) 
Стойка кутова (2.150) 1,000 

  шт 5941.4500 3 446,00 

336 106 м.Київ Управління №1 (КОУ) 

Стелаж (2.151) 1,000 

  шт 2946.6800 1 709,00 

337 106 м. Дрогобич Управління №20 

Вивіска (6.162) 1,000 

  шт 2400.0000 2 400,00 

  РАЗОМ 417,000 

    1 191 961,96 

 

Назва активу Сума, тис, грн. Дата придбання 
Нерухоме майно  17 479,0  

 у тому числі (у розрізі об'єктів нерухомого майна)    

Земельна ділянка, Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Свидівок, вул. Дахнівська, 6 (0,9107 га) 1 552,0

 26.06.2013 

Земельна ділянка, Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Свидівок, вул. Дахнівська, 6 (1,4806 га) 2 523,0

 26.06.2013 

Земельна ділянка, Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Свидівок, вул. Дахнівська, 6 (1,3351 га) 2 275,0

 26.06.2013 

Земельна ділянка, Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Свидівок, вул. Дахнівська, 6 (1,4009 га) 2 388,0

 26.06.2013 

Земельна ділянка, Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Свидівок, вул. Дахнівська, 6 (1,2933 га) 2 204,0
 26.06.2013 

Земельна ділянка, Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Свидівок, вул. Дахнівська, 6 (0,6336 га) 1 080,0

 26.06.2013 

Майновий комплекс, Київська обл., м.Васильків, вул. Володимирська, б. 74 (Приміщення: заводоуправління, 

соцкульбита, цеху 1та 2, складу матеріалів, складу готової продукції, слюсар.майстерні, мехмайстерні, 

складу-ангару 1 та 2, насосної, котельної 1 та 2, 5 457,0 06.03.2015 

 

виробничі потужності та ступінь використання обладнання - АСК "ОМЕГА" не має виробничих потужностей;  

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, у тому 
числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення 

АСК "ОМЕГА" не має виробничих потужностей, не планує капітального будівництва, не планує розширення 

або удосконалення основних засобів. 

АСК "ОМЕГА" в ході своєї діяльності контролює та намагається впливати на основні фактори діяльності, що 

мають  екологічні аспекти. 

     Є два види екологічних аспектів: прямі й непрямі. До прямих екологічних аспектів належать ті аспекти, які 

стосуються сфери управління організації. До непрямих екологічних аспектів належать ті аспекти діяльності 

підприємства, її продукції або послуг, які не стосуються сфери управління організації. 

 

Прямими екологічними аспектами  діяльності АСК "ОМЕГА" є: 

- відходи діяльності АСК "ОМЕГА", їх вторинне перероблення та утилізація; 
- використання природних ресурсів; 

- використання транспорту; 

 

Непрямими екологічними аспектами  діяльності компанії є : 

- капітальні інвестиції, кредити, послуги страхування; вибір і використання послуг сторонніх організацій; 

- адміністративні та планові рішення; 

- екологічна діяльність постачальників і підрядників. 

 

 



  АСК "ОМЕГА" орендує приміщення для офісів, тому не потрібні дозволи щодо використання стаціонарних 

джерел, що здійснюють викиди в атмосферу. Так як даними пристроями є виключно газові котли, що  

використовуються виключно для обігріву офісних приміщень АСК "ОМЕГА", частка викидів в атмосферу 

забруднюючих речовин мізерно мала. АСК "ОМЕГА" не є платником екологічного податку.  

  Відходами виробництва в ході діяльності АСК "ОМЕГА" є макулатура: не використані бланки договорів, 

паперові документи (в т.ч. поліси, договори страхування, бухгалтерська та інша документація), що підлягають 

знищенню відповідно до встановлених  термінів зберігання документів.  АСК "ОМЕГА" раз в рік здійснює 

утилізацію даної макулатури шляхом здачі її на вторинну переробку. 
Також періодично, по мірі накоплення на складах старої комп'ютерної та офісної техніки, люмінесцентні та 

енергозберігаючі лампи , АСК "ОМЕГА" здійснює заходи щодо їх утилізації через укладення договорів 

утилізації з підприємствами, що мають відповідні законодавчі дозволи та ліцензії на здійснення даної 

діяльності. 

 АСК "ОМЕГА" періодично на постійній основі здійснює моніторинг можливості заміни автотранспорту, рік 

випуску якого становить більше ніж  5 років.  

Впроваджуючи інноваційні технології в бізнес-процеси і обслуговування клієнтів, АСК "ОМЕГА" підтримує 

"зелені" стандарти і вносить свій внесок у збереження навколишнього середовища. 

Співробітники АСК "ОМЕГА" щодня докладають зусиль для збереження навколишнього середовища: 

" економно витрачають енергоресурси,  

" економлять папір;  

" оптимально використовують офісне обладнання; 
" збирають макулатуру; 

" беруть участь в екологічних ініціативах; 

" повторне використання офісного та канцелярського обладнання.  

     

У 2018 року в АСК "ОМЕГА" продовжилася заміна традиційних джерел освітлення на енергозберігаючі, а 

також економно використовувалася електроенергія. В результаті застосування нових енергозберігаючих 

технологій та оптимізації виробничих процесів  в офісах АСК "ОМЕГА" в порівнянні з 2017 роком скорочено 

споживання електроенергії на 20900  кВт-год.  У 2018 році АСК "ОМЕГА" передала на вторинну переробку 

майже 38000 кг. паперу.  Крім того, АСК "ОМЕГА" проводить переговори щодо укладання контрактів  на 

утилізацію в інші організації всі небезпечні й безпечні відходи. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних 

обмежень 

Зовнішні умови та ризики 

Тенденції зовнішнього середовища Агресія Росії проти України набула нових вимірів, тепер вона загрожує 

портам Азовського моря. Зовнішньоекономічні ризики для України посилилися через уповільнення зростання 

економік країн - торгових партнерів, жорсткіші фінансові умови для більшості економік, що розвиваються, а 

також наслідки торговельних воєн. Протягом останніх місяців на ринках сировинних товарів спостерігалося 

падіння цін, на які, імовірно, збережеться тиск і в 2019 році. 

Економічне зростання у світі вповільнюється МВФ та Світовий банк прогнозують, що наступного року світова 

економіка вповільниться на 0.1-0.2 в. п. порівняно з 2018 роком. Зростання світової торгівлі також 

уповільнювалось, але, відповідно до базового сценарію МВФ, залишилось відносно динамічним. Фінансові 
умови для економік, що розвиваються, поступово погіршуються За оцінками Інституту міжнародних фінансів 

(IIF), у 2018 році приплив капіталу до економік, що розвиваються, за винятком Китаю, скоротився на 30%. 

Причина - жорстка монетарна та м'яка фіскальна політика в США. 

Внутрішні умови та ризики 

 Макроекономічні ризики та ризики фіскального сектору У 2019 році основним викликом для України 

залишатимуться суттєві виплати за державним та гарантованим державою боргом в іноземній валюті. 

Економічне зростання дещо уповільниться. У наступному році ймовірним є погіршення умов торгівлі, 

додатковим фактором ризику є початок виборчого періоду. Водночас виконання нової програми співпраці з 

МВФ суттєво знизить ризики, пов'язані з рефінансуванням зовнішніх боргів. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для 

поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 
Тест достатності страхових зобов'язань (LAT) 

Тест достатності страхових зобов'язань (LAT), проводив на замовлення АСК "Омега", Кудра Д.Ю., який діяв на 

підставі Свідоцтво № 01-010 від 25.07.2013 на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх. 

Щодо результатів проведення тесту,  складено та підписано Звіт. 

Витяг: 

Перевірка адекватності (відповідності) зобов'язань Страховика проводиться у відповідності до вимог п. 14 (b) 

Міжнародного стандарту фінансової звітності 4 (МСФЗ 4). 

Перевірка адекватності (відповідності) зобов'язань Страховика здійснюється за допомогою Тесту перевірки 

відповідності зобов'язань за страховими договорами (LAT - Liability Adequacy Test) (надалі по тексту - Тест). 



Даний Тест проводиться з метою перевірки достатності зобов'язань за страховими договорами з застосуванням 

поточних оцінок майбутніх грошових потоків за страховими контрактами, з врахуванням витрат на 

врегулювання збитків, відстрочених аквізиційних витрат і відповідних нематеріальних активів. 

Мінімальні вимоги Тесту наступні: 

А) Тест розглядає та застосовує поточні оцінки контрактних фінансових потоків за договорами страхування та 

пов'язаних фінансових потоків, таких як витрати на врегулювання збитків; 

Б) У разі якщо тест показує недостатність у покритті відповідальності, на суму даної недостачі формується 

резерв непередбачуваного ризику. 
Термін "поточні оцінки" визначає оцінки, що базуються на припущеннях, які щорічно переглядаються 

відповідно до наявної інформації. 

У разі виявлення будь-якої недостачі величини зобов'язань, вона має бути віднесена до прибутку або збитку, 

насамперед шляхом встановлення забезпечення втрат, визначених Тестом (недостатність премії). Таке 

забезпечення може бути визначене як Резерв непередбаченого ризику. 

Тест проводиться окремо по кожному виду страхування. Тест проводиться шляхом порівняння величини 

страхових зобов'язань Страховика (Резерву незароблених премій), сформованих на 31.12.2018 року, з 

майбутніми грошовими потоками за діючими на 31.12.2018 року страховими договорами, що включають 

майбутні страхові виплати, витрати на врегулювання цих збитків, відстрочені аквізиційні витрати. 

Майбутні страхові виплати оцінюються як: 

(Резерв незароблених премій) ? (Коефіцієнт збитковості) 

Найефективнішою оцінкою величини коефіцієнта збитковості (очікуваного рівня збитковості) є значення 
поточної збитковості. За поточний рівень збитковості приймалося значення середньої збитковості за останні 

чотири звітні періоди (квартали). Показник збитковості дорівнює відношенню, в чисельнику якого знаходиться 

величина понесених за період збитків, а в знаменнику - величина заробленої за період страхової премії. 

Понесені збитки за період визначаються сумою здійснених страхових виплат, приростом за період резерву 

заявлених, але не виплачених збитків (RBNS), та приростом за період резерву збитків, що виникли, але не 

заявлені (IBNR). Для розрахунку IBNR застосовувалися методи, передбачені "Правилами формування, обліку 

та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя", а саме: у разі 

достатнього обсягу даних щодо сплати (розвитку) збитків - модифікація ланцюгового методу (Chain Ladder); в 

іншому випадку - метод фіксованого відсотка. 

Згідно з методом Борнхуеттера-Фергюсона, застосування якого передбачено "Правилами формування, обліку та 

розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя", величина витрат на 
врегулювання збитків дорівнює 3% від сукупного резерву збитків. 

Аквізиційні витрати враховують відстрочені комісійні витрати. Окремо враховуються також адміністративні 

витрати по укладених договорах страхування. 

Резерв непередбаченого ризику формується (є додатнім) тільки тоді, коли резерву незаробленої премії 

недостатньо для забезпечення майбутніх грошових потоків за договорами страхування. В іншому випадку 

(якщо зазначених резервів цілком достатньо для виконання Страховиком своїх зобов'язань по сформованому 

страховому портфелю), Резерв непередбаченого ризику приймається рівним нулю. 

Таким чином, розрахунок Резерву непередбачуваного ризику може бути представлений наступною формулою:  

РНР = Max {-(РНП - КЗ ? РНП - ВВЗ - ВАВ); 0}, 

де: 

РНР - Резерв непередбачуваного ризику (URR, Unexpected Risk Reserve)  
РНП - Резерв незароблених премій (UPR, Unearned Premium Reserve) 

КЗ - Коефіцієнт збитковості (LR, Loss Ratio) 

ВВЗ - Витрати на врегулювання збитків 

ВАВ - Відстрочені аквізиційні витрати (DAC, Deferred Acquisition Cost) та адміністративні витрати по 

управлінню укладеними договорами. 

 

Висновок 

Результати даної перевірки свідчать про достатність величини сформованих зобов'язань для покриття 

майбутніх витрат за договорами страхування. Резерв непередбачуваного ризику приймається рівним нулю. 

 

Результати діяльності 

 
Обсяг чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному періоді у порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року збільшився на 9,3 %, що становить 98610,2 тис.грн., що на 8355,6 тис. грн. 

більше, ніж за аналогічний період 2017р.  

 Порівняльний аналіз 2018 рік порівняно з 2017 роком, наведено в Таблиці.        

Стаття За звітний період За аналогічний період попереднього року 

1 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 98610,20 90254,60 

Чисті зароблені страхові премії 98610,20 90254,60 

Премії підписані, валова сума 98177 111766,60 



Премії, передані у перестрахування 5025 15127,10 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума -8917,70 4059,60 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій -3459,50 -2325,30 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 15106,20 15547,80 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 61317,90 48260,80 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 32797,20 0 

збиток 0 5114,80 
 

В рамках реалізації нової стратегії АСК "ОМЕГА", спрямованої на нарощування портфелю добровільних видів 

страхування,  в  2018 році АСК "ОМЕГА" запроваджує ряд інновацій та створює низку нових страхових 

продуктів. 

Зокрема по добровільному страхуванню наземного транспорту були впроваджені нові страхові продукти, які 

відповідають потребам широкого кола клієнтів з можливістю вибору різних опцій щодо наповнення договору 

та ціни.  

 Укладено договори про співпрацю з компаніями Державна спеціалізована фінансова установа "Державний 

фонд сприяння молодіжному житловому будівництву". 

В 2018 році АСК "ОМЕГА" продовжувала ефективно співпрацювати зі світовими лідерами перестрахування 

Allianz Global Corporate & Specialty SE, SCOR GLOBAL P&C,  QBE Corporate Limited,  Skuld Ltd (Syndicate 

1897) CNA Hardy International Services Limited (Syndicate 382). 
На сьогоднішній день в АСК "ОМЕГА" діє наступна структура облігаторного захисту: 

Договір перестрахування: Облігаторне непропорційне перестрахування майна, вантажів, на базі ексцедента 

збитку по ризику ДОГОВІР ПЕРЕСТРАХУВАННЯ (КОВЕР НОТА) № 26-09-2018/XL від 26/09/18р. 

Перестраховик 

 SCOR GLOBAL P&C SE,  

5 avenue Kl?ber 

75795 PARIS CEDEX 16 France 

Рейтинг Перестраховика: рейтинг за шкалою агентства A.M.Best  -  A+ (Superior)   

Тип договору: Непропорційне перестрахування на базі ексцеденту збитку за ризиком. 

Страхова сума/ліміти/ризики по договору: 

Страхова сума (Ємність договору) - 50 000 000 гривень 
Страхування майнових ризиків: ліміт 50 000 000 гривень  

Страхування інженерних видів страхування (монтажні та будівельні  ризики включаючи відповідальність 

перед третіми особами, страхування будівельного обладнання и будівельних машин) : ліміт 50 000 000 гривень 

Страхування  вантажів: ліміт 15  000 000 грн. 

Наявність договору облігаторного перестрахування надає можливість збільшити обсяги страхових операцій та 

більш оперативно приймати рішення при страхуванні великих ризиків,  надає додаткові гарантії щодо 

страхового захисту клієнтам компанії. 

 

АСК "ОМЕГА" має надію на поліпшення економічних умов в Україні та світі, що сприятиме веденню нашого 

бізнесу та дозволить в подальшому значно збільшити капітал.  

 
Ліквідність та зобов'язання  

Статутний капітал Компанії на 31 грудня 2018 року був 55 000,00 тис. грн. і складався з 1 100 000 повністю 

оплачених простих іменних акції. (2017: 55000 тис. грн.). Номінальна вартість однієї простої іменної акції 

становила 50,00 грн. 

 

 2018 2017 

 Кількість акції Номінальна вартість Кількість акції Номінальна вартість 

Прості іменні акції 1100 55 000 1100 55 000 

Привілейовані акції без права голосу -  -  

Всього: 1100 55 000 1100 55 000 

 

 Відповідно до норм чинного законодавства ліквідність АСК "ОМЕГА" протягом 2018 року забезпечувалась 
наступними видами активів: 

- банківські вклади; 

- грошові кошти на поточних рахунках; 

- нерухомість; 

- права вимоги до перестраховиків; 

-       залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах, що сплачені страховиками до 

централізованих страхових резервних фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України відповідно 

до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів"; 



-       непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування та/або 

перестрахування. 

Протягом 2018 року АСК "ОМЕГА" сумлінно та вчасно виконувала свої зобов'язання по оплаті податків та 

зборів, заробітної плати своїм співробітникам, комісійної винагороди партнерам, страхових виплат та 

відшкодувань страхувальникам, наданих послуг лікувально-профілактичними закладами, господарських та 

інших витрат АСК "ОМЕГА". 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний 

підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний 

підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

АСК "ОМЕГА" 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2018 р. 

Форма №2     Код за ДКУД 1801003    

Стаття Код рядка За звітний період, тис.грн.  За аналогічний період попереднього року, тис.грн.  

1 2 3 4 

Премії підписані, валова сума 2011      98 177,00    111 766,60 

 

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) 

Перспективи розвитку 

АСК "ОМЕГА" здійснює свою діяльність на території України. В наслідок чого на АСК "ОМЕГА" здійснюють 

вплив економічні та фінансові ризики ринків України, що проявляють характерні особливості, притаманні 

ринкам, що розвиваються. Нормативно-правова база та податкове законодавство продовжують 

удосконалюватися, але допускаються можливості різних тлумачень та зазнають частих змін, що в сукупності з 

іншими недоліками правової та фіскальної системи створюють додаткові труднощі для підприємств, що 

здійснюють свою діяльність на території України. Крім того, скорочення об'ємів ринку капіталу та ринку 

кредитування призвело до ще більшої невизначеності економічної ситуації.  

Незважаючи на ці всі фактори у АСК "ОМЕГА" наявна довгострокова стратегія діяльності:  
- зберігати і піклуватися про добробут кожного жителя України, пропонуючи доступні, необхідні та якісні 

страхові продукти;  

- у АСК "ОМЕГА" розроблені та впроваджені стандарти обслуговування клієнтів та АСК "ОМЕГА" має 

намір і надалі проводити вдосконалення продуктових лінійок, існуючих бізнес - процесів, впроваджування 

нових бізнес - процесів для підвищення якості обслуговування клієнтів.  

- Планується розробка чат-боту в Facebook, чат-ботів для месенджерів, впровадження повного циклу 

продажів страхових продуктів компанії онлайн, вдосконалення програмного забезпечення "Системи 

інформаційної підтримки клієнтів";  

джерела сировини, їх доступність та динаміка цін - АСК "ОМЕГА" не використовує сировину, так як не 

виробляє продукцію, а надає послуги страхування (код за КВЕД) (Інші види страхування, крім страхування 

життя 65.12, Перестрахування 65.20);  
особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових 

технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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 показники розвитку страхового ринку України мають позитивну динаміку, але його функціональні та 

інституційні характеристики в цілому ще не відповідають реальним потребам національної економіки. 

З'ясовано, що для успішного розвитку та покращення ситуації на українському ринку страхових послуг 

необхідна злагодженість та скоординованість роботи як держави, так і страхових компаній. Встановлено, що 

основними факторами під впливом яких функціонує ринок страхування в Україні є: продовження військового 

конфлікту в країні; обмеження платоспроможного попиту з боку кінцевих споживачів послуг через зниження 
рівня доходів населення і суб'єктів господарювання; девальвація національної валюти; втрата депозитів 

окремих страховиків внаслідок ліквідації значної кількості банківських установ; зниження ліквідності 

фондового ринку тощо. Визначено, що на даний момент ефективне функціонування страхового ринку в Україні 

гальмується відсутністю єдиної державної стратегії щодо розвитку ринку страхових послуг, нестабільністю 

економічної ситуації в державі, низьким рівнем страхової культури та фінансової освіченості учасників 

страхового ринку, браком ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної політики інвестування 

коштів, низьким рівнем капіталізації вітчизняних страховиків, зволіканням із упровадженням обов'язкового 

медичного, аграрного та пенсійного страхування за участю страховиків, низьким рівнем якості послуг, що 

надаються окремими страховиками тощо. Адаптація страхового ринку до змін, пов'язаних із модернізацією 



фінансових інструментів у страховій індустрії та впровадженням інноваційних технологій в організацію 

страхової діяльності, сприятиме підвищенню якості страхового захисту, стимулюванню упровадження нових 

видів страхування і страхових технологій, урізноманітненню спектру страхових послуг, удосконаленню форм і 

методів страхового нагляду тощо. 

На сьогодні страхування є одним із стратегічних секторів національної економіки, адже окрім реалізації 

компенсаційної функції, здатне значною мірою сприяти розв'язанню низки макроекономічних завдань держави 

шляхом акумуляції заощаджень у вигляді страхових премій і перетворення їх в інвестиції. Водночас, страховий 

ринок України перебуває під дією ризиків, які виступають "інгібіторами" його розвитку, основними серед яких 
є: 1) глобальні ризики, зумовлені циклічним характером розвитку світової економічної та фінансової систем, 

неможливістю передбачити час та масштаб чергової кризи; 2) макро- та мікроекономічні ризики, пов'язані із 

збереженням тенденцій до зниження темпів зростання національної економіки, рівня інвестиційної активності, 

високих рівня інфляції та відсотків за банківським кредитуванням, низького рівня життя населення України, 

недостатнього рівня розвитку внутрішньої інфраструктури; 3) фінансові ризики, що включають незадовільний 

фінансовий стан значної частини страховиків, низький рівень якості їхніх активів, залежність інвестиційних 

доходів від депозитної політики банківської системи; 4) ризики, до яких належать посилення цінової 

конкуренції та загроза банкрутства значної кількості страховиків, зростання обсягу невиконаних зобов'язань 

між страховиками, в т.ч. за договорами перестрахування, та у відносинах з контрагентами і партнерами 

(банками, інвестиційними компаніями тощо). Рівень розвитку страхового ринку визначається 

соціально-економічним становищем в країні, готовністю населення та суб'єктів господарювання до споживання 

такого роду фінансових послуг, а також державною підтримкою страхового бізнесу. Порівняно з 
європейськими країнами, де страхуванням охоплено понад 94% страхового поля, в Україні страхові послуги 

користуються значно меншим попитом (10-15% страхового поля), особливо у галузі майнового та окремих 

видів особистого страхування, що зумовлено як низькою довірою економічних суб'єктів до страховиків, так і 

низьким рівнем їхньої обізнаності у сфері страхування [12]. Сучасний стан розвитку страхового ринку України 

свідчить про те, що він недостатньо ефективно виконує свою роль у функціонуванні фінансової системи. Так, за 

оцінками експертів, частка страхових платежів за особистим страхуванням в Україні становить усього 4-5%, 

тоді як у Західній Європі та США цей вид послуг займає близько 60%, у Японії - 80%, у Великобританії - 70%, 

а у світі в середньому - 58,3%. Загальний обсяг страхових послуг на фінансовому ринку України в останньому 

десятиріччі за зібраними преміями дорівнював 0,06% світового обсягу і був меншим у 400 разів порівняно із 

США, у 60 разів - із Німеччиною, у 50 разів - із Францією [7, с. 413]. Дослідження основних тенденцій розвитку 

страхового ринку вказує на стабільну тенденцію щодо скорочення кількості страхових компаній в Україні 
(табл. 1.), що вказує на процес консолідації страхової системи. Так, на кінець 2017 року кількість страхових 

компаній становила 294, з яких 33 надавали послуги страхування життя (СК "Life") та 261 страхова компанія, 

що здійснювала види страхування, інші, ніж страхування життя (СК "non-Life"). Таблиця 1.  

  

 Незважаючи на значну кількість страхових компаній, в Україні 99,5% валових страхових премій акумулюють 

150 СК "Non-life", та 99,9% - 20 СК "Life". Така ситуація вказує на високу концентрацію на ринку страхування 

"Lіfe" та свідчить про існування багатьох (близько 144) компаній "псевдостраховиків" у цій сфері, на які 

припадає лише 0,5% ринку. Коефіцієнт концентрації страхового ринку (CR-3) по страхуванню життя в Україні 

становить 54,3%, а по "non-life" страхуванню - 21,3%. В окремих європейських країнах коефіцієнти 

концентрації страхового ринку (CR-3) мають дещо інші значення. Так, у Франції цей коефіцієнт по "non-life" 

страхуванню становить 43,37%, по страхуванню життя - 38,54%; у Великобританії ? 29,83% та 18,24%; у 
Нідерландах ? 47,36% та 48,23% відповідно [10, с. 78]. Така висока концентрація страхового ринку України 

вказує на те, що вітчизняна економіка переобтяжена великою кількістю страхових компаній, частка з яких 

навіть не здатна надавати якісні страхові послуги, розраховуватися за власними зобов'язаннями та взагалі 

конкурувати за хоча б невеликий сегмент ринку [2, с. 5]. Для розвитку нових перспективних напрямків 

страхування страхову галузь необхідно очистити від недобросовісних гравців та сформувати більш жорсткіші 

вимоги до рівня їх ліквідності, платоспроможності та мінімального капіталу, що допоможе страховикам 

виконувати свої зобов'язання навіть у кризові часи функціонування національної економіки. Індекс 

Герфіндаля-Гіршмана (ННІ) характеризує рівень конкуренції на ринку через призму його концентрації і показує 

розподіл "ринкової влади" між суб'єктами ринку [1, с. 302]. Для оцінки ринкової концентрації 

використовуються наступні діапазони даного показника: ННІ< ННІ1800 - ринок оцінюється як 

висококонцентрований [3, с. 83-84]. В Україні на ринку страхування життя Індекс Герфіндаля - Гіршмана у 

2017 році становив 1417,52 (у 2016 році - 1079,59), а по ринку ризикових видів страхування ? 305,27 (у 2016 
році - 280,74). У цілому по страховому ринку цей індекс у 2017 році мав значення 272,07 (у 2016 році - 245,09). 

Наведені дані свідчать, що ринок ризикових видів страхування в Україні є неконцентрованим, у той час як на 

ринку страхування життя наявною є помірна концентрація. Результати оцінки рівня концентрації страхового 

ринку дають можливість припустити, що в Україні поступово окреслюється олігополістична модель страхового 

ринку, коли діяльність невеликої кількості страхових компаній обслуговує переважну більшість клієнтів. Ринок 

страхування в Україні наразі демонструє позитивну динаміку свого розвитку. Проте, у зв'язку із інфляцією, 

наявного зростання ще недостатньо, щоб повернути втрачені за кризові роки обсяги його діяльності. Динаміка 

обсягів валових страхових премій та виплат є важливою характеристикою розвитку страхового ринку і 

відображає ступінь виконання ним його специфічних функцій, пов'язаних із захистом, фінансуванням, 



забезпеченням впевненості та зменшенням ризиків. У 2017 році розмір валових страхових виплат становив 

10536,8 млн грн (приріст на 19,2% порівняно з 2017 роком), у тому числі у non-life страхуванні - 9980,5 млн грн 

(або 94,7%) та у страхуванні життя - 556,3 млн грн (або 5,3%). Високий рівень валових страхових виплат 

спостерігався з таких видів страхування: медичне страхування - 58,0%; обов'язкове страхування цивільної 

відповідальності власників транспортних засобів - 47,1%, добровільне особисте страхування - 38,7%, 

недержавне обов'язкове страхування - 37,9%, страхування фінансових ризиків - 33,6%. Рівень страхових виплат, 

який показує частоту виплат страховими компаніями за страховими договорами, в Україні у 2017 році становив 

24,26%, що у порівнянні із розвиненими страховими ринками, де рівень страхових виплат становить близько 
75%, а страховики активно розраховуються із клієнтами за своїми зобов'язаннями, все ще залишається на 

доволі низькому рівні. Рівень страхових виплат значною мірою впливає на довіру споживачів до страхових 

продуктів, а його низьке значення негативно впливає як на імідж вітчизняних страхових компаній, так і 

страховий ринок загалом, адже ще більше посилює недовіру з боку страхувальника. Протягом 2017 року на 

страховому ринку України мало місце збільшення обсягу валових страхових премій на 23,5% порівняно з 2016 

роком. Збільшення валових страхових премій відбулося майже по всіх видах страхування, зокрема: страхування 

фінансових ризиків (на 55,5%); автострахування (на 14,4%); страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ (на 41,0%); страхування майна (на 23,1%); страхування відповідальності перед третіми особами 

(на 39,7%); медичне страхування (на 22,3%); страхування від нещасних випадків (на 56,3%); страхування 

вантажів та багажу (на 7,1%); авіаційне страхування (на 52,5%); страхування медичних витрат (на 22,6%) [11]. 

Оцінити стан розвитку страхового ринку і визначити його вплив на соціально-економічний розвиток країни дає 

змогу показник рівня проникнення страхування (співвідношення обсягу страхових премій у масштабах країни 
до валового внутрішнього продукту). Так, більша частка страхових премій у ВВП свідчить про більший 

перерозподіл ВВП через страхування та, як правило, більший рівень розвитку страхового ринку. При цьому 

вважається, що для ефективного страхового ринку цей показник повинен бути на рівні від 8 до 12% [5, с. 624]. 

В Україні у 2017 році частка валових страхових премій у відношенні до ВВП залишились на рівні 2016 року та 

становила 1,5%. Низький рівень проникнення страхування свідчить про те, що на сьогодні розвиток страхового 

ринку України все ще знаходиться на досить низькому рівні. Відповідно до Комплексної програми розвитку 

фінансового сектору України планується поступове підвищення даного показника і на кінець 2020 року даний 

індикатор повинен становити 7% [8]. Порівнюючи значення даного показника з іншими країнами світу, слід 

зауважити, що значно більші значення рівня проникнення мають Фінляндія - 11,8%, Велика Британія - понад 

11%, Італія - 9,09%, Франція - 9,73, США ? 7,3%, Німеччина ? 6,84%, що свідчить про належний рівень 

страхової культури населення та про довіру до страхових компаній у цих країнах [14]. В цілому у Європі 
середнє значення рівня проникнення страхування становить 7,2%, а у світі - 6,28% і протягом останніх років 

демонструє тенденцію до зростання [15]. Таким чином, страхування у нашій країні й досі не виконує у повній 

мірі свої важливої ролі на відміну від більшості розвинених країн світу, де страхова галузь є важливим 

атрибутом та головним фактором стимулювання економіки. У 2017 році обсяг загальних активів страховиків 

становив 57381 млн грн, що на 2,3% більше у порівнянні з відповідним показником минулого року. Аналіз 

структури активів страхових компаній свідчить, що серед напрямів інвестування й надалі переважають 

вкладення в цінні папери - 39,4% (в акції - 18,4% та цінні папери, що емітуються державою - 18,2%) та 

банківські вклади - 33,9%. Доцільно зауважити, що вибір напрямів для інвестування вітчизняними 

страховиками кардинально відрізняється від підходів до інвестування у їхніх іноземних колег. Зокрема, у 

практиці розвинених країн світу активи інституційних інвесторів лише на 4-7% формуються за рахунок 

банківських інструментів, а основна частина коштів інвестується в акції (близько 60%) та боргові цінні папери 
(близько 25%), що обумовлено високою дохідністю інструментів фондового ринку та низьким рівнем 

дохідності банківських депозитів [4, с. 105]. Іншим важливим індикатором, що відображає ступінь поширеності 

страхового захисту і дає можливість оцінити рівень розвитку страхового ринку є показник щільності 

страхування (розмір страхової премії на одну особу). Страховий ринок країни вважається розвиненим, а 

страхування належним чином використовується як механізм фінансування ризиків та інструмент страхового 

захисту держави, якщо цей показник становить більше 140 дол. США. Доцільно відзначити, що для України 

характерним є низький рівень поширеності страхових послуг, адже витрати однієї особи на страхування в 

середньому становлять 65,4 дол. США, в той час, як в Польщі показник щільності страхування має значення 

140 дол. США, в Німеччині - 1482 дол. США, в Японії - 5-6 тис. дол. США [15]. Важливим індикатором оцінки 

виконання страховим ринком його інвестиційної функції є частка довгострокового страхування у загальній сумі 

страхових премій. Так, в Україні частка страхування життя у загальному обсязі зібраних страхових премій у 

2017 році становила лише 6,7%. У порівнянні із розвиненими країнами світу, де частка страхування життя 
складає понад 60%, таке страхування все ще залишається на дуже низькому рівні свого розвитку. Активізація 

страхування життя має важливе значення як для розвитку страхового ринку, так і для національної економіки в 

цілому, адже саме у сфері страхування життя акумулюються внутрішні довгострокові ресурси, які можна 

спрямовувати у вигляді інвестицій у різні галузі економіки, сприяючи економічному зростанню держави. У 

країнах із розвиненою ринковою економікою компанії, що займаються страхуванням життя, забезпечують 

понад 30% інвестицій у національну економіку, а досвід європейських держав свідчить, що розвинуте 

страхування життя дає можливість ефективно вирішувати ряд соціальних проблем, не створюючи додаткового 

навантаження на державний бюджет [13, с. 243]. Висновки. Формування розвиненого страхового ринку 

забезпечить сприятливі умови для ринкової трансформації національної економіки та стабільного розвитку 



міжнародних відносин. Попри те, що кількісні показники розвитку страхового ринку України мають позитивну 

динаміку, його функціональні та інституційні характеристики в цілому ще не відповідають реальним потребам 

національної економіки. Для успішного розвитку та покращення ситуації на українському ринку страхових 

послуг необхідна злагодженість та скоординованість роботи як держави, так і страхових компаній. При цьому 

держава має забезпечити ринок стабільною нормативною базою, необтяжливим державним наглядом, а з 

іншого боку страхові компанії мають бути максимально сумлінними та чесними у процесі співпраці зі своїми 

клієнтами. Адаптація страхового ринку до змін, пов'язаних із зміною дизайну фінансових інструментів у 

страховій індустрії та впровадженням інноваційних технологій в організацію страхової діяльності, сприятиме 
підвищенню якості страхового захисту застрахованих осіб, стимулюванню впровадження нових видів 

страхування і страхових технологій, урізноманітненню спектру страхових послуг, удосконаленню форм і 

методів страхового нагляду тощо. Узагальнюючи вищезазначене можна стверджувати, що страховий ринок 

України перебуває на етапі розвитку та інтеграції у світовий простір. Основними факторами під впливом яких 

функціонує ринок страхування в Україні є: продовження військового конфлікту в країні; обмеження 

платоспроможного попиту з боку кінцевих споживачів послуг (страхувальників) через зниження рівня вільних 

доходів населення і суб'єктів господарювання; девальвація національної валюти; втрата депозитів окремих 

страховиків внаслідок ліквідації значної кількості банківських установ; зниження ліквідності фондового ринку 

тощо [6, с. 81]. На даний момент ефективне функціонування страхового ринку України гальмується відсутністю 

єдиної державної стратегії щодо розвитку ринку страхових послуг в державі, нестабільністю економічної 

ситуації в державі, низьким рівнем страхової культури та фінансової освіченості учасників страхового ринку, 

браком ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної політики інвестування коштів, низьким 
рівнем капіталізації вітчизняних страховиків (недокапіталізованість страхових компаній унеможливлює 

страхування масштабних ризиків в енергетичній, екологічній, фінансовій сферах), зволіканням із 

упровадженням обов'язкового медичного, аграрного та пенсійного страхування за участю страховиків, низьким 

рівнем якості послуг, що надаються окремими страховиками тощо.  

У реальному секторі триває зниження рентабельності, що розпочалося у ІІІ кварталі минулого року. Головні 

ризики погіршення платоспроможності  страхувальників - подальше збільшення витрат на оплату праці 

персоналу. Найбільші галузеві ризики в металургії та виробництві олійножирових пов'язані зі зниженням 

світових цін на продукцію. Водночас у більшості галузей поступово зменшується частка непрацюючих 

кредитів. 

Прибутковість реального сектору знижується. Скорочення прибутковості зумовлене двома основними 

факторами: зростанням конкуренції в більшості галузей та витрат на оплату праці.  
Зростання зарплат і відсоткових виплат - найбільші ризики для прибутковості реального сектору. Другий рік 

поспіль темпи зростання доходів підприємств є значно нижчими, ніж збільшення витрат на оплату праці. 

Причини - підвищення МЗП та висока трудова міграція. Конкуруючи за працівників, підприємства були 

змушені значно піднімати зарплати. Найбільше витрати на персонал зросли в транспортній галузі, легкій 

промисловості, машинобудуванні, дещо менше - в сільському господарстві та виробництві будівельних 

матеріалів. Підприємства більшості галузей мають достатній запас операційного прибутку, щоб не мати 

труднощів зі зростаючими фінансовими витратами. Але є й винятки: харчова промисловість, будівництво та 

окремі підприємства металургії. У цілому виробництво помірно зростає, а боргове навантаження майже не 

змінюється  

У сільському господарстві в цілому помірні ризики Прибутки тваринництва продовжують зростати. 

Скорочення поголів'я худоби уповільнилося, крім свиней, через спалахи африканської чуми в різних регіонах. 
Темпи виробництва у птахівництві зростають завдяки експорту до країн ЄС, тому ризики цієї галузі мінімальні. 

На початок грудня обсяг виробництва зернових культур установив рекорд - 69.36 млн т. У другому півріччі 

ціни на пшеницю зростали внаслідок посухи в деяких країнах експортерах, а на кукурудзу - падали через високі 

врожаї. Наступного року світові ціни на зернові будуть сприятливі для українських виробників унаслідок 

погіршення погодних умов під час посівної в деяких країнах-експортерах та зменшення врожайності в них. 

Ризики цієї галузі помірні. 
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Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний 

рік 

Загальна сума валових витрат на дослідження та розробки за 2018 рік склала 21 448 тис.грн. 

Витрати на збут 

 2018 2017 

Агентські винагороди 21 280 38 520 

Витрати на рекламу та маркетинг 99 514 

Інші витрати 69  

Всього:  21 448 39 034 
 

Інша інформація, 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 

Текст аудиторського висновку 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

Аудиторської фірми "АКТИВ-АУДИТ" 

за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності 

Приватного акціонерного товариства  

"Акціонерна Страхова Компанія "ОМЕГА" 
станом на кінець дня 31 грудня 2018 року 

 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

 

Думка  з застереженням 

 

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Акціонерна Страхова Компанія 

"ОМЕГА" (надалі - "АСК "ОМЕГА", Товариство), що складається зі Звіту про фінансовий стан (балансу) на 31 

грудня 2018 року, Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (звіту про фінансові результати), Звіту 

про зміни у власному капіталі (звіту про власний капітал) та звіту про рух грошових коштів за рік, що 

закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих 

облікових політик. 
 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із 

застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 

аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, його фінансові результати і грошові потоки за 

рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), 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 з застереженням 



 

Ми були призначені аудиторами фінансової звітності Товариства, що була складена станом на кінець дня 

31.12.2017 року та випустили модифікований аудиторській звіт щодо цієї фінансової звітності. Модифікація 

нашої думки щодо фінансової звітності, складеної станом на кінець дня 31.12.2017 року, була спричинена 

визначенням Товариством справедливої вартості фінансових інвестицій, оскільки підхід, прийнятий 

Товариством та визначений МСФЗ, який базується на використанні ринкової вартості, а саме котируванні 

цінних паперів на фондових біржах, в умовах поточного стану економіки України має суттєві обмеження для 

застосування в якості визначення справедливої вартості та обмеженості активного ринку цінних паперів в 
Україні. 

Наша думка щодо фінансової звітності за поточний період також модифікована, оскільки  

оцінка фінансових інструментів Товариства, яка розкрита у Примітці 20 "Фінансові інвестиції, що оцінюються 

за справедливою вартістю через Звіт про прибутки та збитки" до фінансової звітності складеної станом на 

кінець дня 31.12.2018 року, базується на використанні ринкової вартості, а саме котируванні цінних паперів на 

фондових біржах. Ми вважаємо, що в умовах поточного стану економіки України підхід в оцінці фінансових 

інструментів визначений МСФЗ та прийнятий Товариством має суттєві обмеження для застосування в якості 

визначення справедливої вартості внаслідок обмеженості активного ринку цінних паперів в Україні. З 

урахуванням вищезазначеного, ми вважаємо, що котирування на фондовій біржі, які обрані Товариством в 

якості справедливої вартості фінансових інструментів станом на 31.12.2017 року та станом на 31 грудня 2018 

року, треба зважувати на обмеженість обсягу фінансових інструментів на активному ринку цінних паперів в 

Україні. Вплив цього питання може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.  
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими 

стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є 

незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 

Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в 

Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих 

вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

 

Ключові питання аудиту 

 

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час 
нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту 

фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо 

окремої думки щодо цих питань.  

Ми виконали обов'язки, що описані у розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого 

звіту, в тому числі щодо цих питань. Відповідно, наш аудит включав виконання процедур, розроблених у 

відповідь на нашу оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності. Результати наших аудиторських 

процедур, в тому числі процедур, що були виконані під час розгляду зазначених питань, служать основою 

висловлення нашої аудиторської думки щодо фінансової звітності, що додається.  

 

Поточні фінансові інвестиції 

 
Визначення справедливої вартості поточних фінансових інвестицій було ключовою областю професійних 

суджень керівництва Товариства. На звітну дату поточні фінансові інвестиції Товариства складають 35% 

загальних активів Товариства та мають вплив на його фінансовий стан та результати діяльності. Вартість 

поточних фінансових інвестицій Товариства у вигляді векселів станом на 31.12.2018 року становить 191 632,3 

тис. грн. 

Враховуючи це, ми визначили питання визначення справедливої вартості поточних фінансових інвестицій як 

ключове. 

Ми перевірили ефективність внутрішніх контролів Товариства стосовно визначення справедливої вартості 

поточних фінансових інвестицій. Ми протестували розрахунки Товариства та перевірили доречність та точність 

вхідних даних, що використовуються в цих розрахунках.  

Інформація щодо справедливої вартості поточних фінансових інвестицій наведена в Примітці 21 до фінансової 

звітності.  
 

Страхові резерви 

 

Визначення суми страхових резервів було ключовою областю дотримання законодавчих та нормативних вимог 

керівництвом Товариства. На звітну дату страхові резерви Товариства складають близько 10% загальних 

зобов'язань Товариства та мають вплив на його фінансовий стан та результати діяльності, наявність страхових 

резервів вимагається вимогами чинного законодавства щодо страхової діяльності. Враховуючи це, ми 

визначили питання формування страхових резервів як ключове. 

 



Резерви незароблених премій відображають частину нарахованих премій, які будуть зароблені в наступних 

звітних періодах.  

Розрахунок величини резерву незароблених премій (крім розрахунку, що проводиться за договорами 

обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) 

здійснюється на будь-яку звітну дату методом, визначеним Законом України "Про страхування" (85/96-ВР). 

Величина резервів незароблених премій та частки перестраховиків у страхових резервах для кожного місяця з 

попередніх дев'яти місяців встановлюється від 85 відсотків загальних сум нарахованих страхових платежів та 

сум часток страхових платежів, що нараховуються перестраховикам. 
Резерви незароблених премій по обов'язковому страхуванню цивільно-правової відповідальності власників 

транспортних засобів розраховуються за методом " 1/365" за кожним чинним договором.  

 

Технічні резерви невиплачених претензій містять резерви для оцінки Товариством кінцевої вартості 

врегулювання всіх претензій, понесених, але не оплачених на дату балансу.  

Зокрема, резерв заявлених, але не виплачених збитків, експерти Товариства підраховують на підставі 

заявлених, але ще не виплачених страхових вимог за відшкодуванням, окремо оцінюючи кожен випадок 

(включаючи витрати на корегування збитку) на звітну дату. 

Ми перевірили ефективність внутрішніх контролів Товариства стосовно дотримання методики формування 

страхових резервів. Ми протестували розрахунки Товариства та перевірили доречність та точність вхідних 

даних, що використовуються в цих розрахунках.  

Інформація щодо методики розрахунку та розміру страхових резервів наведена в Примітках 3.2.3,3.2.4 та 28 до 
фінансової звітності.  

 

Тест адекватності страхових зобов'язань 

 

Як зазначено у Примітці 4.1.6  до фінансової звітності 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. Якщо 

ця оцінка показує, що балансова вартість його страхових зобов'язань за вирахуванням відповідних відстрочених 

аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних активів, є неадекватною в контексті розрахункових 

показників майбутніх рухів грошових коштів, нестачу необхідно повністю визнавати у звіті про прибутки та 

збитки.  
Оцінка проводиться окремо по кожному виду страхування. Оцінка проводиться шляхом порівняння величини 

страхових зобов'язань Страховика (Резерву незароблених премій), сформованих на 31.12.2018 року, з 

майбутніми грошовими потоками за діючими на 31.12.2018 року страховими договорами, що включають 

майбутні страхові виплати, витрати на врегулювання цих збитків.  

Найефективнішою оцінкою величини коефіцієнта збитковості (очікуваного рівня збитковості) є значення 

поточної збитковості. За поточний рівень збитковості приймалося значення середньої збитковості за останні 

чотири звітні періоди (квартали). Показник збитковості дорівнює відношенню, в чисельнику якого знаходиться 

величина понесених за період збитків, а в знаменнику - величина заробленої за період страхової премії. 

Понесені збитки за період визначаються сумою здійснених страхових виплат, приростом за період резерву 

заявлених, але не виплачених збитків (RBNS), та приростом за період резерву збитків, що виникли, але не 

заявлені (IBNR). Для розрахунку IBNR застосовувалися методи, передбачені "Правилами формування, обліку 
та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя", а саме: у разі 

достатнього обсягу даних щодо сплати (розвитку) збитків - модифікація ланцюгового методу (Chain Ladder); в 

іншому випадку - метод фіксованого відсотка. 

Ми перевірили ефективність внутрішніх контролів Товариства стосовно дотримання методики формування 

страхових резервів та визначення їх адекватності. Ми протестували актуарні розрахунки адекватності 

страхових резервів та перевірили доречність та точність вхідних даних, що використовуються в цих 

розрахунках. Результати даної перевірки свідчать про достатність величини сформованих зобов'язань для 

покриття майбутніх витрат за договорами страхування. Резерв непередбачуваного ризику приймається рівним 

нулю. 

 

Пояснювальний параграф 

 
Форми фінансової звітності 

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства , відповідно до розкриття в Примітці 

"Концептуальна основа фінансової звітності", є Міжнародні стандарти фінансової звітності. З метою складання 

фінансової звітності за 2018 рік, відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство 

застосовувало форми фінансової звітності, затверджені  наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 

№ 73 (НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової 

звітності"). Таким чином, звітність Товариства складена відповідно до формату подання, що вимагається 

центральними органами виконавчої влади в Україні. Зазначені форми звітності передбачають більш детальне 

розкриття інформації про активи, зобов'язання, статті доходів та витрат, ніж передбачено вимогами МСБО 1 



"Подання фінансової звітності", проте це не викривлює показники фінансового стану Товариства за 2018 рік.  

 

Інші питання 

 

Операційне середовище  

Не вносячи застережень до нашого звіту, звертаємо увагу на політичні та економічні зміни в Україні, які 

впливали та можуть впливати на діяльність Товариства. Фінансова звітність відображає поточну оцінку 

управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан 
Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізняться від цієї оцінки. Вплив таких майбутніх 

змін  на операції та фінансовий стан Товариства може бути суттєвим. Висловлюючи нашу думку, ми не брали 

до уваги це питання. 

Нашу думку не було модифіковано щодо цих питань.  

 

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, 

яка міститься в Звіті про корпоративне управління та Звіті про управління "АСК "ОМЕГА" за 2018 рік (надалі - 

Звіти про управління), але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. 

 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з 
будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

 

Ми розглянули питання, що містяться в Звіті про управління, стосовно: 

 

" організаційної структури та опису діяльності Товариства; 

" результатів діяльності Товариства; 

" ліквідності та зобов'язань Товариства; 

" екологічних аспектів діяльності Товариства; 

" соціальних аспектів та кадрової політики Товариства; 

" ризиків, притаманних діяльності Товариства; 

" досліджень та інновацій Товариства; 
" фінансових інвестицій Товариства; 

" перспектив розвитку Товариства; 

" корпоративне управління. 

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією 

та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або 

нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве 

викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення 

цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б 

включити до звіту. 

 

Відповідно до вимог ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" повідомляємо наступне.  
 

Ми перевірили інформацію, викладену у розділі "Корпоративне управління" Звіту керівництва, щодо: 

" дотримання Товариством положень кодексу корпоративного управління, 

" проведених протягом звітного періоду загальних зборів акціонерів Товариства та прийнятих на зборах 

рішень, 

" персонального складу Наглядової ради та Правління Товариства, комітетів Правління Товариства, та 

проведені засідання та прийнятих на них рішень, з інформацією, викладеною в Кодексі корпоративного 

управління "АСК "ОМЕГА" (затверджений черговими загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018р., 

протокол №1/18), іншими прийнятими Товариством положеннями/політиками в частині корпоративного 

управління, іншою інформацією і або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, та не встановили суттєвих 

невідповідностей. 

 
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову 

звітність 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності 

відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає 

потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 

внаслідок шахрайства або помилки. 

 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 



Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що 

стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи 

для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи 

припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями (Наглядова рада), несуть відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування Товариства. 

 
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, що містить нашу думку. 

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно 

до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно 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: 
" 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 

невиявлення 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; 

" 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; 
" 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 Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі; 

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а 

також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти 

достовірного відображення. 
 

Ми повідомляємо Наглядовій раді інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві 

аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами 

під час аудиту. 

Ми також надаємо Наглядовій раді 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 застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 

 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась Наглядовій раді, ми визначили ті, що мали найбільше 

значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. 

Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке 
питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано 

переважити його корисність для інтересів громадськості. 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів 

Інша інформація щодо Звіту про корпоративне управління 

 

Ми розглянули питання, що містяться в Звіті про корпоративне управління Звіту керівництва, стосовно: 

" основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; 

" переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; 



" інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах 

Товариства; 

" порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства; 

" повноважень посадових осіб Товариства, 

та повідомляємо, що зазначена інформація розкрита управлінським персоналом з дотриманням вимог чинного 

законодавства, зокрема Законів України "Про цінні папери та фондову біржу" та "Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг" та узгоджена з іншими частинами річного звіту. 

 
Відповідно до п. 4 ст. 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" надаємо 

наступну інформацію. 

Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської діяльності на проведення обов'язкового аудиту, 

дата призначення суб'єкта аудиторської діяльності та загальна тривалість виконання аудиторського завдання 

без перерв з урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень 

 

Ми були призначені на проведення обов'язкового аудиту діяльності "АСК "ОМЕГА"  за 2018 рік рішенням 

Аудиторського Комітету від 21.12.2018р., протокол №1-АК. Загальна тривалість виконання аудиторського 

завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень - 8 

років. 

 

Опис та оцінка ризиків. Результативність аудиту в частині виявлення порушень, зокрема пов'язаних із 
шахрайством 

 

Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей Звіт незалежного аудитора, ми 

виконали аудиторські процедури з оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що 

перевірялася, зокрема внаслідок шахрайства, що включають ризик завищення у фінансовій звітності вартості 

активів, а саме інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, інвестицій в цінні 

папери, кредитів та заборгованості клієнтів, через необгрунтоване застосування управлінським персоналом 

облікових оцінок, та пов'язаний з цим ризик неправомірного визнання доходів та витрат Товариства.  

 

Цілями нашого аудиту стосовно шахрайства є: ідентифікувати та оцінювати ризики суттєвих викривлень 

фінансової звітності внаслідок шахрайства; отримувати достатні належні аудиторські докази щодо оцінених 
ризиків суттєвих викривлень, спричинених шахрайством, шляхом розробки та впровадження відповідних 

заходів; а також належним чином реагувати на шахрайство або підозри на шахрайство, виявлені під час аудиту.  

Наші процедури зокрема включали отримання розуміння правової та нормативної бази, що регулює діяльність 

Товариства та мають прямий вплив на підготовку фінансової звітності, перегляд ключових політик та перегляд 

кореспонденції з регуляторами, відповідні запити до управлінського персоналу Товариства, включаючи 

керівників юридичного, економічного та фінансового підрозділів, підрозділу внутрішнього аудиту тощо. 

 

Крім того, у відповідь на ідентифіковані ризики суттєвого викривлення ми: 

" розглянули питання щодо вибору та обґрунтованості застосування управлінським персоналом облікової 

політики та облікових оцінок, в тому числі ключові судження та припущення, що лежать в основі оцінки майна 

Товариства та визначення знецінення фінансових активів; 
" розглянули ефективність ключових контролів Товариства щодо процесів визначення 

справедливої/балансової вартості активів; 

" вибірково здійснили тестування по суті статей, що визначені нами як такі, що схильні до ризиків 

суттєвого викривлення внаслідок помилки або шахрайства. 

 

За результатами проведених процедур ми не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість 

того, що фінансова звітність Товариства містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства або помилок. 

 

Ми надаємо наступні твердження 

 

Ми підтверджуємо, що цей Звіт незалежного аудитора узгоджений з нашим додатковим звітом, наданим 

Аудиторському Комітету Товариства.  
Ми не надавали Товариству послуги, заборонені законодавством, зокрема Законом України "Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність".  

ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" та ключовий партнер із завдання, інші посадові особи та працівники аудиторської 

фірми є незалежними по відношенню до "АСК "ОМЕГА"   

Протягом звітного року ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" "АСК "ОМЕГА" інші послуги, крім з аудиту фінансової 

звітності, не надавались. Інформація про це розкрита у Звіті керівництва. ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" не 

надавала аудиторські послуги будь-яким контрольованим Товариством суб'єктам господарювання. 

 

 



Обсяг аудиту та властиві для аудиту обмеження 

 

Інформація щодо обсягу нашого аудиту та властивих для аудиту обмежень розкрита у параграфі 

"Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності". 

Обсяг аудиторської перевірки визначається нами таким чином, щоб забезпечити отримання нами достатніх і 

відповідних аудиторських доказів щодо: 

" суттєвих господарських операцій Товариства; 

" інших операцій, які, незалежно від їх обсягу, характеризуються істотним ступенем аудиторського ризику 
через сприйнятливість до шахрайства або з інших причин; 

" доцільності припущення щодо безперервності діяльності Товариства, що використано при складанні 

фінансових звітів. 

 

Характер і обсяг аудиторської роботи, яку ми виконуємо, безпосередньо пов'язані з результатом проведених 

нами оцінок ризику. Через невід'ємні обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві 

викривлення фінансової звітності можуть бути невиявленими, навіть якщо аудит належно спланований та 

виконується відповідно до МСА. 

Додаток: 

 

o Річна фінансова звітність Товариства. 

 
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, є Буянов Сергій 

Анатолійович. 

 

Підписано від імені аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма 

"АКТИВ-АУДИТ" (номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділи "Суб'єкти 

аудиторської діяльності", "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит 

фінансової звітності", "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" - 2315) 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



IV. Інформація про органи управління 
 

Орган управління Структура Персональний склад 

Вищий орган Товариства Загальні збори акціонерів Акціонери згідно реєстру акціонерів 

Наглядова рада Голова, секретар та член Наглядової ради Голова Наглядової Ради Тарасенко Сергій Вадимович 

Секретар Наглядової ради Гутіна Валерія Борисівна 

Член наглядової Ради Артеменко Олег Олександрович 

Виконавчий орган - Правління Голова та члени Правління Т.в.о. Голови правління Карагаєв Павло Анатолійович 

Члени Правління: Бунецька Юлія Дмитрівна, Пушкарь 
Олександр Миколайович, Матвійчук Зоя 

Володимирівна, Пікалова Лариса Віталіївна 

Контролюючий орган - Ревізійна комісія Голова та члени Ревізійної комісії Голова Ревізійної комісії Ландига Світлана Олексіївна 

Члени Ревізійної комісії: Пижова Оксана Сергіївна, 

Дощинська Тетяна Іванівна 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 

1) посада* Т.в.о. Голови правління, Президента 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Карагаєв Павло Анатолійович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 002056 

4) рік народження** 1976 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 25 
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

АСК "ОМЕГА"., 21626809, Радник Президента, 

Директор Дирекції з корпоративних продажів, 

Віце-президент АСК "ОМЕГА". 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

03.04.2017, 3 роки 

9) опис 03.04.2017 р. Наглядовою радою АСК "ОМЕГА" 

(протокол № 4 засiдання Наглядової ради вiд 

03.04.2017 р.) було прийнято рішення про припинення 

повноважень т.в.о  Президента, який згідно Статуту 

був одночасно Головою Правління АСК "ОМЕГА" 

(далі - Товариство), Карагаєва Павла  Строк, 
протягом якого він перебував на посаді Президента 

Товариства  - з 18.08.2014р. по 03.04.2017р. 

03.04.2017 р. Наглядовою радою АСК "ОМЕГА" 

(протокол № № 4 засідання Наглядової ради вiд 

03.04.2017 р.) прийнято рішення про призначення на 

посаду   терміном на три роки тимчасово 

виконуючим обов'язки Президента Товариства 

(Голови Правління) Карагаєва Павла Анатолійовича - 

часткою в статутному капiталi Товариства не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав 

наступні посади: радник президента, Директор 
Дирекції з корпоративних продажів, Віце-президент 

АСК "ОМЕГА". Повноваження та обов'язки - згідно 

Статуту товариства. Виплачених винагород, в тому 

числі у натуральній формі, не було. Стаж роботи 25 

років. Посади на будь-яких інших підприємствах не 

обіймає. 

 

1) посада* Член правління, віце-президент, директор з фінансів 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Бунецька Юлія Дмитрівна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 099450 
4) рік народження** 1978 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 23 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

АСК "ОМЕГА", 21626809, Фінансова дирекція  АСК 

"ОМЕГА", головний бухгалтер. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

03.04.2017, 3 роки 

9) опис 03.04.2017 р. Наглядовою радою АСК "ОМЕГА" 

(протокол  № 4 засiдання Наглядової ради вiд 

03.04.2017 р.) прийнято рішення про призначення на 

посаду   терміном на три роки членом Правління  

Бунецьку Юлію Дмитрівну.  Бунецька Юлія часткою 
в статутному капiталi Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає . Повноваження та обов'язки - згідно 

Статуту товариства. Виплачених винагород, в тому 

числі у натуральній формі, не було. Стаж роботи 23 

роки. Попередня посада -  Фінансова дирекція АСК 



"ОМЕГА", головний бухгалтер. Посади на будь-яких 

інших підприємствах не обіймає.. 

 

1) посада* Член правління,  Начальник управління 

претензійно-позовної роботи Дирекції юридичного 

супроводу 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Пушкарь Олександр Миколайович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи д/в 

4) рік народження** 1968 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 24 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

ПрАТ "АСК "ОМЕГА", 21626809, Начальник 

управління претензійно-позовної роботи Дирекції 

юридичного супроводу 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

07.06.2018, до 03.04.2020р. 

9) опис 07.06.2018 року Наглядовою радою АСК "ОМЕГА" 

(Протокол № 4 засiдання Наглядової ради вiд 

07.06.2018р.) прийнято рішення про призначення  
членом Правління Пушкаря Олександра 

Миколайовича  (особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних). Пушкарь О.М.  протягом останніх 

п'яти років обіймав наступні посади: з 18.03.2011 

працює в АСК "ОМЕГА" на посаді Начальник 

управління претензійно-позовної роботи Дирекції 

юридичного супроводу  АСК "ОМЕГА". Пушкарь 

О.М.  часткою в статутному капiталi АСК "ОМЕГА" 

не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Строк призначення на 

посаду згідно із Статутом та Положенням про 
Правління АСК "ОМЕГА" - з  07.06.2018р. по 

03.04.2020р.Посади на будь-яких інших 

підприємствах не обіймає. 

 

1) посада* Член правління, директор дирекції юридичного 

супроводу 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Матвійчук Зоя Володимирівна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 235453 

4) рік народження** 1975 

5) освіта** Вища 
6) стаж роботи (років)** 18 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

АСК "ОМЕГА", 21626809, Начальник Управління 

супроводу та забезпечення страхової та господарської 

діяльності ПрАТ "СК "ПРОВІДНА"; директор 

дирекції юридичного супроводу АСК "ОМЕГА". 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

03.04.2017, 3 роки 

9) опис 03.04.2017 р. Наглядовою радою АСК "ОМЕГА" 

(протокол № 4 засiдання Наглядової ради вiд 

03.04.2017 р.) прийнято рішення про призначення на 

посаду   терміном на три роки членом Правління  

Матвійчук Зою Володимирівну терміном на три роки. 
Повноваження та обов'язки - згідно Статуту 

товариства. Виплачених винагород, в тому числі у 

натуральній формі, не було. Стаж роботи 18 років. 

Попередня посада - начальник Управління супроводу 

та забезпечення страхової та господарської діяльності 

ПрАТ "СК "ПРОВІДНА", директор дирекції 

юридичного супроводу АСК "ОМЕГА".  Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. 



Часткою в статутному капiталi АСК "ОМЕГА" не 

володiє. 

 

1) посада* Секретар Наглядової ради, заступник директора з 

корпоративних продажів 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Гутіна Валерія Борисівна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 153135 
4) рік народження** 1971 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 30 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

Українсько-Американське ВАТ "Росток", д/в, 

Програміст 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

27.04.2018, 3 роки 

9) опис 27.04.2018 р. черговими загальними зборами 

акціонерів АСК "ОМЕГА" (Протокол чергових 

загальних зборів акціонерів № 1/18 вiд 27.04.2018 р.) 

було прийнято рішення про обрання Секретарем  

Наглядової ради АСК "ОМЕГА"  Гутіної Валерії 
Борисівни терміном на три роки. Повноваження та 

обов'язки - згідно Статуту товариства. Виплачених 

винагород, в тому числі у натуральній формі, не було. 

Стаж роботи 30 роки. Гутіна В.Б. протягом останніх 

п'яти років обіймала наступні посади: заступник 

директора з корпоративних продажів АСК "ОМЕГА" -                          

з 01.09. 2008р. по теперішній час. Попередня посада - 

Українсько-Американське ВАТ "Росток", програміст.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини немає. Посади на будь-яких інших 

підприємствах не обіймає. Часткою в статутному 
капiталi АСК "ОМЕГА" не володiє. 

 

1) посада* Голова Ревізійної комісії, начальник управління 

планування та економічного аналізу 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Ландига Світлана Олексіївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 119679 

4) рік народження** 1965 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 37 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 
юридичної особи та посада, яку займав** 

ЗАТ Страхова компанія "Лідер", д/в, начальник 
фінансово-економічного відділу 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

31.03.2017, 3 роки 

9) опис 31.03.2017 р. черговими загальними зборами 

акціонерів АСК "ОМЕГА" (Протокол чергових 

загальних зборів акціонерів № 1/17 вiд 31.03.2017 р.) 

було прийнято рішення про обрання членом Ревізійної 

комісії АСК "ОМЕГА" Ландиги Світлани Олексіївни 

терміном на три роки. Повноваження та обов'язки - 

згідно Статуту товариства. Виплачених винагород, в 

тому числі у натуральній формі, не було. Стаж роботи 

37 років. Протягом останніх п'яти років Ландига С.О. 
обіймала наступні посади: начальник управління 

планування та економічного аналізу АСК "ОМЕГА". 

Попередня посада - ЗАТ Страхова компанія "Лідер", 

начальник фінансово-економічного відділу.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини немає. Посади на будь-яких інших 

підприємствах не обіймає. Часткою в статутному 

капiталi  АСК "ОМЕГА" не володiє. 

 



1) посада* Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Дзюба Ірина Вікторівна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 246889 

4) рік народження** 1978 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 23 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 
юридичної особи та посада, яку займав** 

ТДВ "Альянс Україна", д/в, Директор Департаменту 
операційно-адміністративної діяльності 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

14.09.2018, Безстроково 

9) опис 14.09.2018 р. Наказом т.в.о. Президента АСК 

"ОМЕГА" (Наказ № 101-ОС вiд 14.09.2018 р.) 

прийнято рішення про прийняття  на посаду 

головного бухгалтера фінансової дирекції Товариства 

з 17 вересня  2018 року Дзюбу Ірину Вікторівну 

(особа не надала згоди на розкриття паспортних 

даних) .       Дзюба І.В. часткою в статутному 

капiталi Товариства не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк призначення на посаду - безстроково. Протягом 

останніх п'яти років Дзюба І.В. обіймала наступні 

посади: 02.01.2013 - 05.01.2015 Директор 

департаменту та супроводження договорів 

страхування ТДВ "Альянс Україна", 

05.01.2015-13.09.2018 Директор Департаменту 

операційно-адміністративної діяльності ТДВ "Альянс 

Україна".  Посади на будь-яких інших підприємствах 

не обіймає. 

 

1) посада* Голова Наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Тарасенко Сергій Вадимович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 905200 

4) рік народження** 1964 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 27 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

ПрАТ "АСК "ОМЕГА", 21626809., Радник голови 

Наглядової ради 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

27.04.2018, 3 роки 

9) опис 27.04.2018 року черговими загальними зборами 
акціонерів АСК "ОМЕГА" (Протокол чергових 

загальних зборів акціонерів № 1/18 вiд 27.04.2018 

року) прийнято рішення про обрання членом 

Наглядової Ради ПрАТ " АСК "ОМЕГА" Тарасенка 

Сергія Вадимовича терміном на три роки. Протягом 

останніх п'яти років Тарасенко С.В. обіймав наступні 

посади: з 02.08.2007р. по 15.08.2014 р. - Президент 

АСК "ОМЕГА"; з 05.05.2015 р. по 18.08.2015 р. - 

Радник голови Наглядової ради ПрАТ "Українська 

транспортна страхова компанія". З 22.03.2018 р. - 

Радник голови Наглядової ради АСК "ОМЕГА". 

Тарасенко С.В. часткою в статутному капiталi АСК 
"ОМЕГА" не володiє. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має.Посади на 

будь-яких інших підприємствах не обіймає. Тарасенко 

С.В. є представником акціонера АСК "ОМЕГА" - 

ПрАТ "Росава". Строк призначення на посаду згідно із 

Статутом та Положенням про Наглядову раду АСК 

"ОМЕГА" - 3 (три) роки 

 

1) посада* Член Наглядової ради 



2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Артеменко Олег Олександрович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 057500 

4) рік народження** 1979 

5) освіта** Національний авіаційний університет, 2001 рік, 

спеціальність "Маркетинг у виробничій сфері", 

кваліфікація - магістр з маркетингу у виробничій 

сфері. 
6) стаж роботи (років)** 7 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

ПрАТ "Ділові Партнери", д/в, ПрАТ "Ділові 

Партнери", заступник директора з корпоративних 

питань. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

27.04.2018, 3 роки 

9) опис 27.04.2018 р. черговими загальними зборами 

акціонерів АСК "ОМЕГА" (Протокол чергових 

загальних зборів акціонерів № 1/18 вiд 27.04.2018 р.) 

було прийнято рішення про обрання членом  

Наглядової ради АСК "ОМЕГА" Артеменко О.О. 

Протягом останніх п'яти років обіймав наступні 
посади: Банк "Фінанси та Кредит", начальник 

управління адміністрування операцій з ЦП; ПрАТ 

"Ділові Партнери", заступник директора з 

корпоративних питань. Артеменко О.О. часткою в 

статутному капiталi АСК "ОМЕГА" не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має.Посади на будь-яких інших 

підприємствах не обіймає. Стаж роботи 7 років. 

Артеменко О.О. є представником акціонера АСК 

"ОМЕГА" - ПАТ "Київмедпрепарат".Строк 

призначення на посаду згідно із Статутом та 
Положенням про Наглядову раду АСК "ОМЕГА" - 3 

(три) роки. 

 

1) посада* Член Ревізійної комісії 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Пижова Оксана Сергіївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 105037 

4) рік народження** 1981 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 22 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 
юридичної особи та посада, яку займав** 

АСК "ОМЕГА", 21626809, Головний бухгалтер. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

31.03.2017, 3 роки 

9) опис 31.03.2017 р. черговими загальними зборами 

акціонерів АСК "ОМЕГА" (Протокол чергових 

загальних зборів акціонерів № 1/17 вiд 31.03.2017 р.) 

було прийнято рішення про обрання членом Ревізійної 

комісії АСК "ОМЕГА"  Пижової Оксани Сергіївни 

терміном на три роки. Повноваження та обов'язки - 

згідно Статуту товариства. Виплачених винагород, в 

тому числі у натуральній формі, не було. Стаж роботи 

22 роки. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Посади на будь-яких інших 

підприємствах не обіймає. Часткою в статутному 

капiталi  АСК "ОМЕГА" не володiє. 

Пижова О.С. протягом останніх п'яти років обіймала 

наступні посади: начальник управління 

бухгалтерського обліку фінансової дирекції АСК 

"ОМЕГА". Попередня посада - головний бухгалтер 

фінансової дирекції АСК "Омега". 

 



1) посада* Член Ревізійної комісії, заступник директора з 

фінансівз операційної діяльності Фінансової дирекції 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Дощинська Тетяна Іванівна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи д/в 

4) рік народження** 1961 

5) освіта** Середня спеціальна 

6) стаж роботи (років)** 33 
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

АСК "ОМЕГА", 21626809, Начальник відділу 

медичного страхування Дирекції зі страхування 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

31.03.2017, 3 роки 

9) опис 31.03.2017 р. черговими загальними зборами 

акціонерів АСК "ОМЕГА" (Протокол чергових 

загальних зборів акціонерів № 1/17 вiд 31.03.2017 р.)  

було прийнято рішення про обрання членом Ревізійної 

комісії АСК "ОМЕГА" Дощинської Тетяни Іванівни 

терміном на три роки. Повноваження та обов'язки - 

згідно Статуту товариства. Виплачених винагород, в 

тому числі у натуральній формі, не було. Стаж роботи  
33 роки.  Дощинська Т.І.  протягом останніх п'яти 

років обіймала наступні посади: Начальник відділу 

медичного страхування Дирекції зі страхування АСК 

"ОМЕГА". Попередня посада - Начальник відділу 

медичного страхування Дирекції зі страхування  АСК 

"ОМЕГА".  Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини немає.  Посади на будь-яких інших 

підприємствах не обіймає. Часткою в статутному 

капiталi АСК "ОМЕГА" не володiє. 

 

1) посада* Член правління, Директор Київської дирекції 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Пікалова Лариса Віталіївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи д/в 

4) рік народження** 1975 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 18 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

ПрАТ "АСК "ОМЕГА", 21626809, Радник Президента 

з питань розвитку регіональної мережі 

адміністративно-управлінського апарату, 21626809 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

07.06.2018, до 03.04.2020 року 

9) опис 07.06.2018 року Наглядовою радою АСК "ОМЕГА" 

(Протокол № 4 засiдання Наглядової ради вiд 

07.06.2018р.) прийнято рішення про призначення  

членом Правління  Пікалову Л.В. Протягом останніх 

п'яти років обіймала наступні посади: 1) 

31.08.2012-10.04.2013 ПВНЗ "Міжнародний інститут 

бізнесу" (з 31.08.2012 директор департаменту продажу 

та маркетингу; з 20.12.2012 Віце- президент з 

розвитку); 2) 02.09.2013-11.02.2015 ТДВ "Домінанта" 

(з 02.09.2013 Заступник Директора з розвитку 

регіональної мережі; з 21.02.2014 Перший заступник 

Директора; з 05.01.2015 Директор з продажів); 3) 
08.07.2015 ПрАТ АСК "ОМЕГА" (з 08.07.2015 Радник 

Президента з питань розвитку регіональної мережі 

адміністративно-управлінського апарату; з 01.06.2016 

Директор Київської дирекції   ПрАТ АСК "ОМЕГА" 

по теперішній час) . Пікалова Л.В. часткою в 

статутному капiталi АСК "ОМЕГА" не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Посади на будь-яких інших 

підприємствах не обіймає. Стаж роботи 18 років. 



Строк призначення на посаду згідно із Статутом та 

Положенням про Правління АСК "ОМЕГА" - з  

07.06.2018р. по 03.04.2020р. 

 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення 
 

Зміст інформації: 

У звітному періоді була виплачена компенсація за невикористану відпустку у розмірі -      27,8       тис. грн. 

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) 
 

Найменування юридичної особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

засновника та/або 
учасника 

Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості)  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АГРІБІЗНЕС" 

32312630 Україна, 04128, м. Київ, д/в, місто Київ, вул. 

Акаднміка Туполєва, 17 

9,900000 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТАХАНОВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 

00210890 Україна,, 94013, Луганська, д/в, місто Кадіївка, 

пр-т Леніна, 67 

9,000000 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" 

00480862 Україна, 01032, м. Київ, д/в, місто Київ, вул. 

Саксаганського, 139 

9,000000 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОКРАЗ" 05808735 Україна, 39631, Полтавська, д/в, місто 

Кременчук, вул. Київська, 62 

9,000000 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЗАЛІВ" 

14307251 Україна,, 98310, АвтономнаРеспублікаКрим, 

д/в, місто Керч, вул. Танкістів, 4 

9,000000 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІЛОВІ 

ПАРТНЕРИ" 

23721506 Україна,, 03056, м. Київ, д/в, місто Київ, вул. 

Вадима Гетьмана, 27 

9,000000 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОСАВА"

 30253385 

30253385 Україна, 09108, Київська, д/в, місто Біла 

Церква, вул. Леваневського, 91 

9,000000 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" 

30664834 Україна, 09100, Київська, д/в, місто Біла 

Церква, вул. Івана Кожедуба, 361 

9,000000 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"УКРТЕХВУГЛЕЦЬ" 

31731801 Україна, 0411, м. Київ, д/в, місто Київ, вул. 

Щербакова, 45-А 

9,000000 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ТОКМАЦЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-ШТАМПУВАЛЬНИЙ 

ЗАВОД" 00231584 

00231584 Україна, 71709, Запорізька, д/в, місто Токмак, 

вул. Ковальська, 59 

3,000000 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості)  

ГОЛУБ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ 6,100000 

ХЛИВНЮК ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ 4,500000 

ШАПКІН ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ 4,500000 

Усього 100,000000 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Перспективи розвитку 

АСК "ОМЕГА" здійснює свою діяльність на території України. В наслідок чого на АСК "ОМЕГА" здійснюють 

вплив економічні та фінансові ризики ринків України, що проявляють характерні особливості, притаманні 

ринкам, що розвиваються. Нормативно-правова база та податкове законодавство продовжують 

удосконалюватися, але допускаються можливості різних тлумачень та зазнають частих змін, що в сукупності з 

іншими недоліками правової та фіскальної системи створюють додаткові труднощі для підприємств, що 

здійснюють свою діяльність на території України. Крім того, скорочення об'ємів ринку капіталу та ринку 

кредитування призвело до ще більшої невизначеності економічної ситуації.  

Незважаючи на ці всі фактори у АСК "ОМЕГА" наявна довгострокова стратегія діяльності:  

- зберігати і піклуватися про добробут кожного жителя України, пропонуючи доступні, необхідні та якісні 

страхові продукти;  

- у АСК "ОМЕГА" розроблені та впроваджені стандарти обслуговування клієнтів та АСК "ОМЕГА" має 
намір і надалі проводити вдосконалення продуктових лінійок, існуючих бізнес - процесів, впроваджування 

нових бізнес - процесів для підвищення якості обслуговування клієнтів.  

- Планується розробка чат-боту в Facebook, чат-ботів для месенджерів, впровадження повного циклу 

продажів страхових продуктів компанії онлайн, вдосконалення програмного забезпечення "Системи 

інформаційної підтримки клієнтів". 

  

 Зовнішні умови та ризики 

Тенденції зовнішнього середовища Агресія Росії проти України набула нових вимірів, тепер вона загрожує 

портам Азовського моря. Зовнішньоекономічні ризики для України посилилися через уповільнення зростання 

економік країн - торгових партнерів, жорсткіші фінансові умови для більшості економік, що розвиваються, а 

також наслідки торговельних воєн. Протягом останніх місяців на ринках сировинних товарів спостерігалося 
падіння цін, на які, імовірно, збережеться тиск і в 2019 році. 

Економічне зростання у світі вповільнюється МВФ та Світовий банк прогнозують, що наступного року світова 

економіка вповільниться на 0.1-0.2 в. п. порівняно з 2018 роком. Зростання світової торгівлі також 

уповільнювалось, але, відповідно до базового сценарію МВФ, залишилось відносно динамічним. Фінансові 

умови для економік, що розвиваються, поступово погіршуються За оцінками Інституту міжнародних фінансів 

(IIF), у 2018 році приплив капіталу до економік, що розвиваються, за винятком Китаю, скоротився на 30%. 

Причина - жорстка монетарна та м'яка фіскальна політика в США. 

 

Внутрішні умови та ризики 

 Макроекономічні ризики та ризики фіскального сектору У 2019 році основним викликом для України 

залишатимуться суттєві виплати за державним та гарантованим державою боргом в іноземній валюті. 

Економічне зростання дещо уповільниться. У наступному році ймовірним є погіршення умов торгівлі, 
додатковим фактором ризику є початок виборчого періоду. Водночас виконання нової програми співпраці з 

МВФ суттєво знизить ризики, пов'язані з рефінансуванням зовнішніх боргів.  

 

 Реальний сектор та пов'язані ризики  

Основні показники розвитку страхового ринку України мають позитивну динаміку, але його функціональні та 

інституційні характеристики в цілому ще не відповідають реальним потребам національної економіки. 

З'ясовано, що для успішного розвитку та покращення ситуації на українському ринку страхових послуг 

необхідна злагодженість та скоординованість роботи як держави, так і страхових компаній. Встановлено, що 

основними факторами під впливом яких функціонує ринок страхування в Україні є: продовження військового 

конфлікту в країні; обмеження платоспроможного попиту з боку кінцевих споживачів послуг через зниження 

рівня доходів населення і суб'єктів господарювання; девальвація національної валюти; втрата депозитів 
окремих страховиків внаслідок ліквідації значної кількості банківських установ; зниження ліквідності 

фондового ринку тощо. Визначено, що на даний момент ефективне функціонування страхового ринку в Україні 

гальмується відсутністю єдиної державної стратегії щодо розвитку ринку страхових послуг, нестабільністю 

економічної ситуації в державі, низьким рівнем страхової культури та фінансової освіченості учасників 

страхового ринку, браком ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної політики інвестування 

коштів, низьким рівнем капіталізації вітчизняних страховиків, зволіканням із упровадженням обов'язкового 

медичного, аграрного та пенсійного страхування за участю страховиків, низьким рівнем якості послуг, що 

надаються окремими страховиками тощо. Адаптація страхового ринку до змін, пов'язаних із модернізацією 

фінансових інструментів у страховій індустрії та впровадженням інноваційних технологій в організацію 

страхової діяльності, сприятиме підвищенню якості страхового захисту, стимулюванню упровадження нових 

видів страхування і страхових технологій, урізноманітненню спектру страхових послуг, удосконаленню форм і 

методів страхового нагляду тощо. 
На сьогодні страхування є одним із стратегічних секторів національної економіки, адже окрім реалізації 

компенсаційної функції, здатне значною мірою сприяти розв'язанню низки макроекономічних завдань держави 



шляхом акумуляції заощаджень у вигляді страхових премій і перетворення їх в інвестиції. Водночас, страховий 

ринок України перебуває під дією ризиків, які виступають "інгібіторами" його розвитку, основними серед яких 

є: 1) глобальні ризики, зумовлені циклічним характером розвитку світової економічної та фінансової систем, 

неможливістю передбачити час та масштаб чергової кризи; 2) макро- та мікроекономічні ризики, пов'язані із 

збереженням тенденцій до зниження темпів зростання національної економіки, рівня інвестиційної активності, 

високих рівня інфляції та відсотків за банківським кредитуванням, низького рівня життя населення України, 

недостатнього рівня розвитку внутрішньої інфраструктури; 3) фінансові ризики, що включають незадовільний 

фінансовий стан значної частини страховиків, низький рівень якості їхніх активів, залежність інвестиційних 
доходів від депозитної політики банківської системи; 4) ризики, до яких належать посилення цінової 

конкуренції та загроза банкрутства значної кількості страховиків, зростання обсягу невиконаних зобов'язань 

між страховиками, в т.ч. за договорами перестрахування, та у відносинах з контрагентами і партнерами 

(банками, інвестиційними компаніями тощо). Рівень розвитку страхового ринку визначається 

соціально-економічним становищем в країні, готовністю населення та суб'єктів господарювання до споживання 

такого роду фінансових послуг, а також державною підтримкою страхового бізнесу. Порівняно з 

європейськими країнами, де страхуванням охоплено понад 94% страхового поля, в Україні страхові послуги 

користуються значно меншим попитом (10-15% страхового поля), особливо у галузі майнового та окремих 

видів особистого страхування, що зумовлено як низькою довірою економічних суб'єктів до страховиків, так і 

низьким рівнем їхньої обізнаності у сфері страхування [12]. Сучасний стан розвитку страхового ринку України 

свідчить про те, що він недостатньо ефективно виконує свою роль у функціонуванні фінансової системи. Так, за 

оцінками експертів, частка страхових платежів за особистим страхуванням в Україні становить усього 4-5%, 
тоді як у Західній Європі та США цей вид послуг займає близько 60%, у Японії - 80%, у Великобританії - 70%, 

а у світі в середньому - 58,3%. Загальний обсяг страхових послуг на фінансовому ринку України в останньому 

десятиріччі за зібраними преміями дорівнював 0,06% світового обсягу і був меншим у 400 разів порівняно із 

США, у 60 разів - із Німеччиною, у 50 разів - із Францією [7, с. 413]. Дослідження основних тенденцій розвитку 

страхового ринку вказує на стабільну тенденцію щодо скорочення кількості страхових компаній в Україні 

(табл. 1.), що вказує на процес консолідації страхової системи. Так, на кінець 2017 року кількість страхових 

компаній становила 294, з яких 33 надавали послуги страхування життя (СК "Life") та 261 страхова компанія, 

що здійснювала види страхування, інші, ніж страхування життя (СК "non-Life"). Таблиця 1.  

  

 Незважаючи на значну кількість страхових компаній, в Україні 99,5% валових страхових премій акумулюють 

150 СК "Non-life", та 99,9% - 20 СК "Life". Така ситуація вказує на високу концентрацію на ринку страхування 
"Lіfe" та свідчить про існування багатьох (близько 144) компаній "псевдостраховиків" у цій сфері, на які 

припадає лише 0,5% ринку. Коефіцієнт концентрації страхового ринку (CR-3) по страхуванню життя в Україні 

становить 54,3%, а по "non-life" страхуванню - 21,3%. В окремих європейських країнах коефіцієнти 

концентрації страхового ринку (CR-3) мають дещо інші значення. Так, у Франції цей коефіцієнт по "non-life" 

страхуванню становить 43,37%, по страхуванню життя - 38,54%; у Великобританії ? 29,83% та 18,24%; у 

Нідерландах ? 47,36% та 48,23% відповідно [10, с. 78]. Така висока концентрація страхового ринку України 

вказує на те, що вітчизняна економіка переобтяжена великою кількістю страхових компаній, частка з яких 

навіть не здатна надавати якісні страхові послуги, розраховуватися за власними зобов'язаннями та взагалі 

конкурувати за хоча б невеликий сегмент ринку [2, с. 5]. Для розвитку нових перспективних напрямків 

страхування страхову галузь необхідно очистити від недобросовісних гравців та сформувати більш жорсткіші 

вимоги до рівня їх ліквідності, платоспроможності та мінімального капіталу, що допоможе страховикам 
виконувати свої зобов'язання навіть у кризові часи функціонування національної економіки. Індекс 

Герфіндаля-Гіршмана (ННІ) характеризує рівень конкуренції на ринку через призму його концентрації і показує 

розподіл "ринкової влади" між суб'єктами ринку [1, с. 302]. Для оцінки ринкової концентрації 

використовуються наступні діапазони даного показника: ННІ< ННІ1800 - ринок оцінюється як 

висококонцентрований [3, с. 83-84]. В Україні на ринку страхування життя Індекс Герфіндаля - Гіршмана у 

2017 році становив 1417,52 (у 2016 році - 1079,59), а по ринку ризикових видів страхування ? 305,27 (у 2016 

році - 280,74). У цілому по страховому ринку цей індекс у 2017 році мав значення 272,07 (у 2016 році - 245,09). 

Наведені дані свідчать, що ринок ризикових видів страхування в Україні є неконцентрованим, у той час як на 

ринку страхування життя наявною є помірна концентрація. Результати оцінки рівня концентрації страхового 

ринку дають можливість припустити, що в Україні поступово окреслюється олігополістична модель страхового 

ринку, коли діяльність невеликої кількості страхових компаній обслуговує переважну більшість клієнтів. Ринок 

страхування в Україні наразі демонструє позитивну динаміку свого розвитку. Проте, у зв'язку із інфляцією, 
наявного зростання ще недостатньо, щоб повернути втрачені за кризові роки обсяги його діяльності. Динаміка 

обсягів валових страхових премій та виплат є важливою характеристикою розвитку страхового ринку і 

відображає ступінь виконання ним його специфічних функцій, пов'язаних із захистом, фінансуванням, 

забезпеченням впевненості та зменшенням ризиків. У 2017 році розмір валових страхових виплат становив 

10536,8 млн грн (приріст на 19,2% порівняно з 2017 роком), у тому числі у non-life страхуванні - 9980,5 млн грн 

(або 94,7%) та у страхуванні життя - 556,3 млн грн (або 5,3%). Високий рівень валових страхових виплат 

спостерігався з таких видів страхування: медичне страхування - 58,0%; обов'язкове страхування цивільної 

відповідальності власників транспортних засобів - 47,1%, добровільне особисте страхування - 38,7%, 

недержавне обов'язкове страхування - 37,9%, страхування фінансових ризиків - 33,6%. Рівень страхових виплат, 



який показує частоту виплат страховими компаніями за страховими договорами, в Україні у 2017 році становив 

24,26%, що у порівнянні із розвиненими страховими ринками, де рівень страхових виплат становить близько 

75%, а страховики активно розраховуються із клієнтами за своїми зобов'язаннями, все ще залишається на 

доволі низькому рівні. Рівень страхових виплат значною мірою впливає на довіру споживачів до страхових 

продуктів, а його низьке значення негативно впливає як на імідж вітчизняних страхових компаній, так і 

страховий ринок загалом, адже ще більше посилює недовіру з боку страхувальника. Протягом 2017 року на 

страховому ринку України мало місце збільшення обсягу валових страхових премій на 23,5% порівняно з 2016 

роком. Збільшення валових страхових премій відбулося майже по всіх видах страхування, зокрема: страхування 
фінансових ризиків (на 55,5%); автострахування (на 14,4%); страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ (на 41,0%); страхування майна (на 23,1%); страхування відповідальності перед третіми особами 

(на 39,7%); медичне страхування (на 22,3%); страхування від нещасних випадків (на 56,3%); страхування 

вантажів та багажу (на 7,1%); авіаційне страхування (на 52,5%); страхування медичних витрат (на 22,6%) [11]. 

Оцінити стан розвитку страхового ринку і визначити його вплив на соціально-економічний розвиток країни дає 

змогу показник рівня проникнення страхування (співвідношення обсягу страхових премій у масштабах країни 

до валового внутрішнього продукту). Так, більша частка страхових премій у ВВП свідчить про більший 

перерозподіл ВВП через страхування та, як правило, більший рівень розвитку страхового ринку. При цьому 

вважається, що для ефективного страхового ринку цей показник повинен бути на рівні від 8 до 12% [5, с. 624]. 

В Україні у 2017 році частка валових страхових премій у відношенні до ВВП залишились на рівні 2016 року та 

становила 1,5%. Низький рівень проникнення страхування свідчить про те, що на сьогодні розвиток страхового 

ринку України все ще знаходиться на досить низькому рівні. Відповідно до Комплексної програми розвитку 
фінансового сектору України планується поступове підвищення даного показника і на кінець 2020 року даний 

індикатор повинен становити 7% [8]. Порівнюючи значення даного показника з іншими країнами світу, слід 

зауважити, що значно більші значення рівня проникнення мають Фінляндія - 11,8%, Велика Британія - понад 

11%, Італія - 9,09%, Франція - 9,73, США ? 7,3%, Німеччина ? 6,84%, що свідчить про належний рівень 

страхової культури населення та про довіру до страхових компаній у цих країнах [14]. В цілому у Європі 

середнє значення рівня проникнення страхування становить 7,2%, а у світі - 6,28% і протягом останніх років 

демонструє тенденцію до зростання [15]. Таким чином, страхування у нашій країні й досі не виконує у повній 

мірі свої важливої ролі на відміну від більшості розвинених країн світу, де страхова галузь є важливим 

атрибутом та головним фактором стимулювання економіки. У 2017 році обсяг загальних активів страховиків 

становив 57381 млн грн, що на 2,3% більше у порівнянні з відповідним показником минулого року. Аналіз 

структури активів страхових компаній свідчить, що серед напрямів інвестування й надалі переважають 
вкладення в цінні папери - 39,4% (в акції - 18,4% та цінні папери, що емітуються державою - 18,2%) та 

банківські вклади - 33,9%. Доцільно зауважити, що вибір напрямів для інвестування вітчизняними 

страховиками кардинально відрізняється від підходів до інвестування у їхніх іноземних колег. Зокрема, у 

практиці розвинених країн світу активи інституційних інвесторів лише на 4-7% формуються за рахунок 

банківських інструментів, а основна частина коштів інвестується в акції (близько 60%) та боргові цінні папери 

(близько 25%), що обумовлено високою дохідністю інструментів фондового ринку та низьким рівнем 

дохідності банківських депозитів [4, с. 105]. Іншим важливим індикатором, що відображає ступінь поширеності 

страхового захисту і дає можливість оцінити рівень розвитку страхового ринку є показник щільності 

страхування (розмір страхової премії на одну особу). Страховий ринок країни вважається розвиненим, а 

страхування належним чином використовується як механізм фінансування ризиків та інструмент страхового 

захисту держави, якщо цей показник становить більше 140 дол. США. Доцільно відзначити, що для України 
характерним є низький рівень поширеності страхових послуг, адже витрати однієї особи на страхування в 

середньому становлять 65,4 дол. США, в той час, як в Польщі показник щільності страхування має значення 

140 дол. США, в Німеччині - 1482 дол. США, в Японії - 5-6 тис. дол. США [15]. Важливим індикатором оцінки 

виконання страховим ринком його інвестиційної функції є частка довгострокового страхування у загальній сумі 

страхових премій. Так, в Україні частка страхування життя у загальному обсязі зібраних страхових премій у 

2017 році становила лише 6,7%. У порівнянні із розвиненими країнами світу, де частка страхування життя 

складає понад 60%, таке страхування все ще залишається на дуже низькому рівні свого розвитку. Активізація 

страхування життя має важливе значення як для розвитку страхового ринку, так і для національної економіки в 

цілому, адже саме у сфері страхування життя акумулюються внутрішні довгострокові ресурси, які можна 

спрямовувати у вигляді інвестицій у різні галузі економіки, сприяючи економічному зростанню держави. У 

країнах із розвиненою ринковою економікою компанії, що займаються страхуванням життя, забезпечують 

понад 30% інвестицій у національну економіку, а досвід європейських держав свідчить, що розвинуте 
страхування життя дає можливість ефективно вирішувати ряд соціальних проблем, не створюючи додаткового 

навантаження на державний бюджет [13, с. 243]. Висновки. Формування розвиненого страхового ринку 

забезпечить сприятливі умови для ринкової трансформації національної економіки та стабільного розвитку 

міжнародних відносин. Попри те, що кількісні показники розвитку страхового ринку України мають позитивну 

динаміку, його функціональні та інституційні характеристики в цілому ще не відповідають реальним потребам 

національної економіки. Для успішного розвитку та покращення ситуації на українському ринку страхових 

послуг необхідна злагодженість та скоординованість роботи як держави, так і страхових компаній. При цьому 

держава має забезпечити ринок стабільною нормативною базою, необтяжливим державним наглядом, а з 

іншого боку страхові компанії мають бути максимально сумлінними та чесними у процесі співпраці зі своїми 



клієнтами. Адаптація страхового ринку до змін, пов'язаних із зміною дизайну фінансових інструментів у 

страховій індустрії та впровадженням інноваційних технологій в організацію страхової діяльності, сприятиме 

підвищенню якості страхового захисту застрахованих осіб, стимулюванню впровадження нових видів 

страхування і страхових технологій, урізноманітненню спектру страхових послуг, удосконаленню форм і 

методів страхового нагляду тощо. Узагальнюючи вищезазначене можна стверджувати, що страховий ринок 

України перебуває на етапі розвитку та інтеграції у світовий простір. Основними факторами під впливом яких 

функціонує ринок страхування в Україні є: продовження військового конфлікту в країні; обмеження 

платоспроможного попиту з боку кінцевих споживачів послуг (страхувальників) через зниження рівня вільних 
доходів населення і суб'єктів господарювання; девальвація національної валюти; втрата депозитів окремих 

страховиків внаслідок ліквідації значної кількості банківських установ; зниження ліквідності фондового ринку 

тощо [6, с. 81]. На даний момент ефективне функціонування страхового ринку України гальмується відсутністю 

єдиної державної стратегії щодо розвитку ринку страхових послуг в державі, нестабільністю економічної 

ситуації в державі, низьким рівнем страхової культури та фінансової освіченості учасників страхового ринку, 

браком ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної політики інвестування коштів, низьким 

рівнем капіталізації вітчизняних страховиків (недокапіталізованість страхових компаній унеможливлює 

страхування масштабних ризиків в енергетичній, екологічній, фінансовій сферах), зволіканням із 

упровадженням обов'язкового медичного, аграрного та пенсійного страхування за участю страховиків, низьким 

рівнем якості послуг, що надаються окремими страховиками тощо.  

У реальному секторі триває зниження рентабельності, що розпочалося у ІІІ кварталі минулого року. Головні 

ризики погіршення платоспроможності  страхувальників - подальше збільшення витрат на оплату праці 
персоналу. Найбільші галузеві ризики в металургії та виробництві олійножирових пов'язані зі зниженням 

світових цін на продукцію. Водночас у більшості галузей поступово зменшується частка непрацюючих 

кредитів. 

Прибутковість реального сектору знижується. Скорочення прибутковості зумовлене двома основними 

факторами: зростанням конкуренції в більшості галузей та витрат на оплату праці.  

Зростання зарплат і відсоткових виплат - найбільші ризики для прибутковості реального сектору. Другий рік 

поспіль темпи зростання доходів підприємств є значно нижчими, ніж збільшення витрат на оплату праці. 

Причини - підвищення МЗП та висока трудова міграція. Конкуруючи за працівників, підприємства були 

змушені значно піднімати зарплати. Найбільше витрати на персонал зросли в транспортній галузі, легкій 

промисловості, машинобудуванні, дещо менше - в сільському господарстві та виробництві будівельних 

матеріалів. Підприємства більшості галузей мають достатній запас операційного прибутку, щоб не мати 
труднощів зі зростаючими фінансовими витратами. Але є й винятки: харчова промисловість, будівництво та 

окремі підприємства металургії. У цілому виробництво помірно зростає, а боргове навантаження майже не 

змінюється  

У сільському господарстві в цілому помірні ризики Прибутки тваринництва продовжують зростати. 

Скорочення поголів'я худоби уповільнилося, крім свиней, через спалахи африканської чуми в різних регіонах. 

Темпи виробництва у птахівництві зростають завдяки експорту до країн ЄС, тому ризики цієї галузі мінімальні. 

На початок грудня обсяг виробництва зернових культур установив рекорд - 69.36 млн т. У другому півріччі 

ціни на пшеницю зростали внаслідок посухи в деяких країнах експортерах, а на кукурудзу - падали через високі 

врожаї. Наступного року світові ціни на зернові будуть сприятливі для українських виробників унаслідок 

погіршення погодних умов під час посівної в деяких країнах-експортерах та зменшення врожайності в них. 

Ризики цієї галузі помірні. 
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України від 18 червня 2015 року № 391 (у редакції рішення Правління Національного банку України від 16 

cічня 2017 року № 28). - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=18563297 9. Кулина Г. 
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України,її зв'язок з процесами монополізації та конкуренції / І.П. Малікова // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія "Економічні науки". - 2017. - Вип. 23.Частина 3. - С. 76-79. 11. Підсумки 

діяльності страхових компаній за 2017 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 



https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2017_rik/sk_%202017.pdf 12. Пономарьова О.Б. Визначення 

проблем страхового ринку та їх вирішення / А.В. Бодня, М.А. Іванченко, О.Б. Пономарьова // Глобальні та 

національні проблеми економіки [Електронний ресурс]. - 2015. ? №5. ? Режим доступу: 

http://global-national.in.ua/archive/5- 2015/166.pdf 13. Приказюк Н.В. Страхування як механізм фінансування 

ризиків та інструмент страхового захисту держави / Н.В. Приказюк // Теоретичні та прикладні питання 

економіки: зб. наук. праць. ? 2014. ? Вип. 1 (28). Том 2. ? С. 236-247. 14. Statistical Yearbook of German Insurance 

2015 [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: http:// 
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2. Інформація про розвиток емітента 

АСК "ОМЕГА" має 24-річний досвід роботи з надання страхових послуг юридичним особам та громадянам 

України на фінансовому ринку. Протягом цього часу компанія успішно розвивалася, своєчасно та в повному 
об'ємі виконувала свої зобов'язання перед клієнтами та партнерами. Сьогодні  АСК "ОМЕГА" пропонує своїм 

клієнтам більше ніж 200 страхових продуктів та програм.  

 Головні задачі компанії: 

- швидко та якісно обслуговувати своїх клієнтів; 

- проводити своєчасні виплати відшкодувань клієнтам з метою урегулювання страхової події. 

  АСК "ОМЕГА" максимально якісно задовольняє потреби клієнта протягом усього терміну дії договору 

страхування: 

- Вибирає індивідуальний підхід до кожного клієнта; 

- Пропонує вигідні знижки та пільги по страховим послугам. 

  Головні переваги АСК "ОМЕГА" 

- Конкурентноспроможніть; 
- Фінансова стабільність; 

- Надійна система перестрахування ризиків; 

- Відкритість і прозорість. 

   АСК "ОМЕГА" розпочала свою діяльність в 1994 році. На сьогоднішній день компанія має репутацію 

надійного партнера на страховому ринку України. Динамічно розвиваючись, компанія сформувала серйозну 

клієнтську базу та професійну команду.  

Компанія є активним учасником професійних об'єднань та спілок:  Ліги страхових організацій України, 

Моторного (транспортного) страхового бюро України, Національного клубу страхової виплати, Бюро 

страхових історій.  

АСК "ОМЕГА" має своїх представників по всій Україні, які створені у формі Управлінь Дирекцій, а саме:  

1. Київська Дирекція 01135, м. Київ, вул.Мельникова, 18А 
1.1. Відділ № 4 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 17-А 

1.2.  Відділ № 5 (м. Біла Церква) 09100, м. Біла Церква, вул. Торгова площа, буд.10, оф.303 

1.3.  Відділ № 7 02097, м. Київ, вул. Милославська, 43, оф. 20 

1.4.  Відділ №10 01135, м. Київ, вул.Мельникова, 18А 

1.5.  Відділ №11 01135, м. Київ, вул.Мельникова, 18А 

 

2. ДИРЕКЦІЯ м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявска, 8, оф. 1 

2.1. Управління № 1 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 47 

 

3. Управління № 5 (м. Харків) 61057, м. Харків, провулок Театральний, 4, 2-й поверх 

3.1.  Відділ № 1 (м. Балаклія) 64207, Харківська обл., м. Балаклія, площа Казмірука, 13А 

 
4. Дирекція № 2 (м. Кременчук) 39605, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Перемоги, буд.4, офісний 

центр, каб.1-2-3 

4.1.  Відділ № 1 (м. Горішні плавні) 39800, м. Горішні плавні, вул. Горняків, 17 

4.2.  Відділ № 3 (м. Кременчук) 39600, м. Кременчук, вул.Київська, 66 

4.3.  Відділ № 4 (м. Кременчук) 39600, м. Кременчук,вул. Жовтнева, 57 

4.4.  Відділ № 5 (м. Глобино) 39631, м. Кременчук, Ярославів проїзд, 9 

5. Управління № 8 (м. Запоріжжя) 69000, м. Запоріжжя, Бізнес Центр ECO Tower пр. Соборний, 160, 

1-поверх, офіс ? 

6. Відділ № 1 (м. Миколаїв) 54017, м. Миколаїв, пр-т Центральний, 72, оф.316 



7. Управління № 16 (м. Запоріжжя) 69091, м. Запоріжжя, бул.Шевченко, б.51, оф.2 

8. Управління № 20 (м. Дрогобич) 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Данила Галицького, 4 

8.1.  Відділ № 1 (м. Борислав) 82300, Львівська обл., м. Борислав, Вул. Івасюка, 2 

9. Управління № 21 (м. Суми) 40030, м. Суми, вул. Гагаріна, 2, оф. 25 (2-й поверх) 

9.1. Відділ № 1 (м. Лебедин) 42200, Сумська обл., м. Лебедин, вул. Леніна, 5 

 

АСК "ОМЕГА" здійснює свою діяльність на підставі 24 ліцензій - 7 обов'язкових і 17 добровільних видів 

страхування, а саме: 
 

Вид страхування Ліцензії (номер, дата видачі) 

- страхування від нещасних випадків; АГ №569358 від 27.01.2011 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); АГ №569354 від 27.01.2011 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; АГ №569448 від 27.01.2011 

- страхування залізничного транспорту; АГ №569349 від 27.01.2011 

- страхування наземного транспорту (крім залізничного); АГ №569356 від 27.01.2011 

- страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту); АГ №569346 

від 27.01.2011 

- страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); АГ №569342 від 27.01.2011 

- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; АГ №569345 від 27.01.2011 

- страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту(морського внутрішнього 
та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)); АГ №569353 від 27.01.2011 

- страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність 

перевізника); АГ №569344 від 27.01.2011 

- страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); АГ 

№569343 від 27.01.2011 

- страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного 

транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту 

(включаючи відповідальність перевізника); АГ №569360 від 27.01.2011 

- страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту); АГ №569352 

від 27.01.2011 

- страхування фінансових ризиків; АГ №569362 від 27.01.2011 
- страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій; АГ №569348 від 27.01.2011 

- страхування медичних витрат; АГ №569355 від 27.01.2011 

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

фінансуються з державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних 

дружини (команд); АГ №569361 від 27.01.2011 

- особисте страхування від нещасних випадків на транспорті; АГ №569359 від 27.01.2011 

- авіаційне страхування цивільної авіації; АГ №569341 від 27.01.2011 

- страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; АГ №569645 

від 16.03.2011 

- страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно 

пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та 
об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварії екологічного та санітарно-епідеміологічного 

характеру; АГ №569363 від 27.01.2011 

- страхування відповідальності суб'єктів перевезень небезпечних вантажів на випадок настання негативних 

наслідків при перевезенні небезпечних вантажів. АГ №569357 від 27.01.2011 

- страхування інвестицій АГ №569351 від 27.01.2011 

- страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

 АЕ №522548 від 20.08.2014 

 

Компанія була зареєстрована в м. Київ, Україна, в 1994 році як Акціонерна Страхова Компанія.  

Дата державної реєстрації: 10.11.1994р. номер запису в ЄДР 1 074 105 0016 004135 

Дата перереєстрації: 10.01.2011 р., свідоцтво серії А01 № 727975; 

Місце проведення реєстрації: Шевченківська районна в місті Києві Державна Адміністрація. 
Основні види діяльності за КВЕД:  

- 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя; 

- 65.20 Перестрахування. 

У звітному періоді АСК "ОМЕГА" проводила діяльність у відповідності до Статуту та Свідоцтва про 

реєстрацію фінансової установи. 

Метою провадження діяльності АСК "ОМЕГА" є отримання максимального прибутку та забезпечення 

фінансової стійкості Компанії при якісному наданні страхових послуг.  

Мета АСК "ОМЕГА" полягає не тільки в самозахисті підприємств і населення від стихійних лих, але і в захисті 

економічних суб'єктів від несприятливих змін кон'юнктури, від збитку, що нанесений непередбаченими 



змінами у законодавстві, умов підприємницької діяльності.   

Функції АСК "ОМЕГА":  

- формування спеціалізованого фонду грошових коштів;  

- відшкодування збитку і особисте матеріальне забезпечення громадян;  

- попередження і мінімізація збитку. 

 

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 

Операції у звітному періоді відсутні 

 

Зокрема: 

1) інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 

операції хеджування 

Фінансові ризики можуть вплинути на АСК "Омега" через операції з фінансовими інструментами. Фінансові 

ризики включають ринковий ризик, який включає ціну, відсоткову ставку та валютні ризики, кредитний ризик і 

ризик ліквідності. Нижче знаходиться опис кожного з цих ризиків і короткий опис методів, які Компанія 

застосовує для управління ними. Нараження на ризики виникає в процесі звичайної діяльності Компанії. 

Фінансові активи та фінансові зобов'язання Компанії, включаючи вкладення, депозити в банках, страхових 
дебіторів і активи перестрахування, наражаються таким фінансовим ризикам: 

o ринковий ризик: зміни на ринку можуть суттєво вплинути на активи / зобов'язання Компанії, інвестиції 

можуть знецінитися, а прибутковість активів зменшитися. Ринковий ризик включає ризик процентної ставки, 

ціновий ризик капіталу і валютний ризик; 

o валютний ризик: значні коливання валютного курсу можуть призвести до збитків; 

o кредитний ризик: Компанія може потерпіти збитки в разі невиконання фінансових зобов'язань; 

o ризик втрати ліквідності: при певних несприятливих обставин, Компанія буде змушена продати свої активи за 

нижчою ціною, ніж їх справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. 

Операції хеджування у звітному періоді не використовувались. 

 

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

ризику грошових потоків 

Всі фінансові інструменти та позиції можуть бути наражені ринковому ризику - ризику того, що майбутні 

ринкові умови можуть зробити інструмент більш-менш цінним. Компанія схильна до потенційних 

інвестиційних ризиків, зазнаючи збитків від фінансових активів, фінансових зобов'язань, перестрахування та 

контрактних страхових зобов'язань в результаті змін процентних ставок, валютних курсів і ціни пайових 

інструментів. 

Для того щоб обмежити інвестиційний ризик, зроблені інвестування в різні фінансові інструменти. При виборі 

фінансових інструментів враховуються вимоги страхової компанії та законодавства. 

Компанія мінімізує інвестиційні ризики двома способами: по-перше, диверсифікуючи свій інвестиційний 

портфель, по-друге, аналізуючи певний актив перед його покупкою і відстежуючи подальшу інформацію про це 

активі. 
 

Валютний ризик 

Валютний ризик: несприятливі зміни валютних курсів можуть стати причиною збитків Компанії. 

Деякі страхові ризики визначені в іноземній валюті. Політика Компанії обмежує валютний ризик для відомих і 

очікуваних угод в іноземній валюті. Управління валютним ризиком базується на вкладеннях в певну валюту. 

Прибуток або збитки Компанії схильні тільки впливу коливання курсу американського долара, але цей вплив за 

результатами 2018 року не суттєвий. Компанія не бере участь в спекулятивних угодах на валютному ринку, 

оскільки подібні угоди можуть призвести до підвищення валютного ризику. 

 

Ціновий ризик 

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде коливатися внаслідок змін ринкових 

цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які 
впливають на всі інструменти ринку. Ціновий ризик виникає, коли компанія займає довгу або коротку позицію 

у фінансовому інструменті. 

 

Ризик процентної ставки 

Заходи щодо зниження ризику по коливанню процентної ставки проводяться централізовано, оцінюючи вплив 

ризику відсоткової ставки на фінансові показники Компанії. Компанія не схильна до значного ризику 

коливання процентних ставок, які з'являються через відмінності у часі виплат активів, що приносять 

процентний дохід, і зобов'язань, так як Компанія не має значних зобов'язань, за які доводиться платити. 

Відсотки і значна частина активів, що приносять процентний дохід, забезпечені фіксованою процентною 



ставкою. 

 

  Ризик втрати ліквідності 

Відповідно до затвердженої процедури інвестування та згідно з законодавством, працівники фінансового 

управління Компанії повинні подбати про те, щоб активи, що відносяться до покриття технічних резервів, 

являли собою вкладення з високим рівнем ліквідності. 

Вкладеннями з високим рівнем ліквідності вважаються наступні активи: 

- грошові кошти на розрахунковому рахунку; 
- банківські вклади (депозити); 

- валютні вкладення згідно з валютою страхування; 

- нерухоме майно; 

- акції, облігації; 

- цінні папери, що емітуються державою; 

- права вимоги до перестраховиків; 

- інвестиції в економіку України за напрямками, визначеними Кабінетом Міністрів України; 

- банківські метали; 

- готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених Національним банком України. 

 

Кредитний ризик 

Компанія схильна до кредитного ризику, який виявляється як ризик, що партнер не буде здатний в повному 
обсязі і в певний час оплатити свої зобов'язання. Компанія розділяє кредитний ризик на кілька рівнів, 

визначаючи граничний розмір ризику відносно  до одного емітенту, дебітору, позичальникові або до раніше 

згаданим групам. Ці ризики регулярно контролюються. 

Кредитний ризик відноситься до дебіторської заборгованості прямого страхування і перестрахування, коли 

протилежна сторона не виконує своїх зобов'язань по виплаті певної суми. 

Керівництво Компанії регулярно контролює дебіторську заборгованість в операціях прямого страхування. 

Страховий поліс анулюється, якщо після відповідного повідомлення страхувальник не сплачує належну суму. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
АСК "ОМЕГА"  дотримується принципів корпоративного управління, спрямованих на захист інтересів 

акціонерів, досягнення порозуміння між акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками, підвищення 

ефективності діяльності Наглядової Ради, Правління, збільшення активів компанії, підтримку її фінансової 

стабільності та прибутковості. 

 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Корпоративне управління АСК "ОМЕГА"  базується на принципі своєчасного розкриття інформації, в тому 

числі про фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру управління з метою забезпечення 

можливості прийняття зважених рішень акціонерами, на принципі ефективного контролю за 

фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та 
клієнтів компанії. 

 

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги 

Корпоративне управління АСК "ОМЕГА"  базується на принципі своєчасного розкриття інформації, в тому 

числі про фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру управління з метою забезпечення 

можливості прийняття зважених рішень акціонерами, на принципі ефективного контролю за 

фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та 

клієнтів компанії. 

 

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 

АСК "ОМЕГА" не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах 

другому або третьому пункту 1 цієї частини. АСК "ОМЕГА" не прийняв рішення не застосовувати деякі 

положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї 

частини. 
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3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів чергові позачергові 

(*) X  

Дата проведення 27.04.2018 

Кворум зборів ** 84,520000 

Опис Порядок денний: 

1.       Про обрання членів лічильної комісії, голови 

та секретаря чергових загальних зборів акціонерів 

Товариства. 
2.      Затвердження річного звіту Товариства за 2017 

рік. 

3.      Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Правління про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2017 рік.  

4.      Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Ревізійної комісії стосовно діяльності 

Товариства  в 2017 році. 

5.                                          Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 

Товариства про його діяльність в 2017 році. 
6.      Розподіл прибутку і збитків Товариства. 

7.      Внесення змін до Статуту Товариства шляхом  

викладення Статуту в новій редакції. 

8.      Затвердження Положення про Правління 

Товариства, Положення про Наглядову раду 

Товариства   в новій редакції. 

9.      Про попереднє схвалення значних правочинів, 

які можуть вчинятися Товариством в ході його 

поточної господарської діяльності. 

10.  Припинення повноважень членів Наглядової ради 

Товариства. 
11.  Обрання членів Наглядової ради Товариства, 

затвердження умов цивільно-правових договорів, 

трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 

ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 

особи, яка уповноважується на підписання договорів 

(контрактів) з членами Наглядової ради. 

12.  Щодо непоширення положень пункту 2 частини 

другої статті 8 Закону України "Про акціонерні 

товариства" на Товариство. 

 

Зміни до порядку денного чергових загальних зборів 

акціонерів не вносилися. Всі питання були розглянуті, 
по всім питанням порядку денного чергових загальних 

зборів акціонерів 27.04.2018 були прийняті відповідні 

рішення. 

 

* Ставиться відмітка 'Х' у відповідних графах. 

 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 
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Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?  
 Так (*) Ні (*) 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

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

контролю)? 
 Так (*) Ні (*) 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками  X 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 
 Так (*) Ні (*) 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 Так (*) Ні (*) 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X  

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити)  

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

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



У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так (*) Ні (*) 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

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

товариства 

 

Інше (зазначити)  

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

д/в 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

д/в 

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності) 
 Кількість осіб 

Членів наглядової ради - акціонерів  

Членів наглядової ради - представників акціонерів 3 

Членів наглядової ради - незалежних директорів  

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) 
 Так (*) Ні (*) 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити)  

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 
 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх 

компетентності та ефективності, 

Комітети в складі наглядової ради не створювалися 

а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради Комітети в складі наглядової ради не створювалися 

 Персональний склад наглядової ради 
 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член 

  Так* Ні* 

Тарасенко Сергій Вадимович Голова Наглядової ради  X 

Гутіна Валерія Борисівна Секретар Наглядової ради X  



Артеменко Олег Олександрович Член Наглядової ради  X 

 

* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах. 

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 (зазначити)  

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? 
 Так (*) Ні (*) 

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

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

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

менеджменту) 

 X 

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

Інше (зазначити)  

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них 

рішень 

Призначення та звільнення членів виконавчого органу здійснюється за рішенням 

наглядової Ради ПрАТ "АСК "ОМЕГА", так, 07.06.2018 року Наглядовою радою 

АСК "ОМЕГА" (Протокол № 4 засiдання Наглядової ради вiд 07.06.2018р.) 

прийнято рішення про призначення  членами Правління Пушкаря Олександра 

Миколайовича та Пікалової Лариси Віталіївни терміном до 03.04.2020 року. 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так (*) Ні (*) 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (зазначити)  

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Інформація про виконавчий орган 



 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Голова та члени правління 

Т.в.о.Голови правління Карагаєв Павло Анатолійович; 

Члени правління - Бунецька Юлія Дмитрівна, Пушкарь Олександр Миколайович, 

Матвійчук Зоя Володимирівна, Пікалова Лариса Віталіївна 

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює 

управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління 

Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною 

діяльність Товариства, крім питань, які віднесені до компетенції Загальних зборів 

акціонерів Товариства та Наглядової ради. 

Опис У своїй діяльності Правління керується чинним законодавством України, 

Статутом, Положенням про Правління, іншими внутрішніми нормативними 

документами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів та 

Наглядовою радою Товариства. Даний склад виконавчого органу обраний 

терміном до 03.04.2020 року. 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено 

посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / 

ні) 

так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3 

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3 

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) 

належить вирішення кожного з цих питань (*) 
 Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до 

компетенції жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)  Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, 

або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 

Так Ні Ні Ні 



Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт 

інтересів  

Ні Так Ні Ні 

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах. 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення 

договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) 
так 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між 

особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 
так 

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві? 
 Так (*) Ні (*) 

Положення про загальні збори акціонерів   X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (зазначити)   

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?* 
Інформація про діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджуєть

ся на загальних 

зборах 

Інформація оприлюднюється в 

загальнодоступній інформаційній базі 

даних Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку про ринок 

цінних паперів або через особу, яка 
провадить діяльність з оприлюднення 

регульованої інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо в 

акціонерному 
товаристві 

Копії документів 

надаються на 

запит акціонера 

Інформація 

розміщується на 

власній 

інтернет-сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, результати діяльності  Ні Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які володіють 10 

відсотками та більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Так Ні 

Інформація про склад органів управління 

товариства  

Так Так Ні Так Ні 

Статут та внутрішні документи  Так Ні Ні Так Ні 

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх Ні Ні Ні Так Ні 



проведення  

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного 

товариства  

Ні Ні Ні Так Ні 

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах. 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) 

протягом звітного періоду? 
 Так (*) Ні (*) 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? 
 Так (*) Ні (*) 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (зазначити)  

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? 
 Так (*) Ні (*) 

З власнї ініціативи  X  

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  X 

Інше (зазначити)  

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 
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7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента 
 

Загальна кількість акцій Кількість акцій з 

обмеженнями 

Підстава виникнення обмеження Дата виникнення 

обмеження 

1100000 99000 Заблоковані під забезпечення кредитів 01.01.1900 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або 

компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

Обрання  членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, 

що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 

підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства,  припинення повноважень 

членів Наглядової ради Товариства, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні 

товариства", а також обрання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове 

припинення їх повноважень здійснюється рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "АСК "ОМЕГА". 

Призначення та звільнення членів виконавчого органу здійснюється за рішенням наглядової Ради ПрАТ "АСК 

"ОМЕГА". 

У разі звільнення посадових осіб виплата  будь-яких винагород або компенсацій, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення , не передбачена. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

А/До виключної компетенції Наглядової ради Товариства відноситься: 

1. Затвердження внутрішніх положень Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних 

зборів акціонерів та тих, що рішенням наглядової ради передані на затвердження Правлінню;  

2. Підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх 

проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових 

Загальних зборів акціонерів; 

3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 

відповідно до цього Статуту у випадках, встановлених Законом; 

4. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не 

встановлено цим Статутом;  
5. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 

6. Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства, ніж Правління;  

7. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених акцій Товариства; 

8. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 

9. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 

10. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, визначених Законом України "Про акціонерні 

товариства"; 

11. Обрання та припинення повноважень Президента та членів Правління Товариства; 

12. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться із Президентом та членами Правління Товариства, 

встановлення розміру їх винагороди; 

13. Прийняття рішення про відсторонення Президента або члена Правління Товариства від здійснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Президента; 
14. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 

15. Призначення і звільнення внутрішнього аудитора, затвердження умов трудового договору, що укладається з 

внутрішнім аудитором, встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних 

виплат; 

16. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про 

його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) 

корпоративного управління Товариства; 

17. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;  

18. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом; 

19. Обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 

поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким 
аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; 

20. Затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного 

аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; 

21. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 

виплати дивідендів в строк, що не перевищує 6 (шести) місяців з дня прийняття рішення про виплату 

дивідендів; 

22. Визначення дати складення переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів 

акціонерів Товариства та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства; 

23. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, 

затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;  

24. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, 

заснування інших юридичних осіб і участь Товариства в них (за винятком підприємств, в яких Товариство є 
єдиним власником), їх реорганізацію та ліквідацію; 

25. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених 



підрозділів Товариства; 

26. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу 

або перетворення Товариства; 

27. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на 

вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства" 

та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону 

України "Про акціонерні товариства"; 

28. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним у наслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 

29. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

30 Вирішення питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства. 

Б/Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю 

Товариства. До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом 

поточною діяльність Товариства, крім питань, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів 

Товариства та Наглядової ради. У своїй діяльності Правління керується чинним законодавством України,  

Статутом, Положенням про Правління, іншими внутрішніми нормативними документами і рішеннями, 

прийнятими Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства. 

  В/   Ревізійна комісія має наступні повноваження: 

- здійснювати контроль за фінансовою і господарською діяльністю Товариства; 
- перевіряти правильність ведення обліку і звітності; 

- отримувати від посадових осіб Товариства всі необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи і особисті 

пояснення; 

- направляти результати перевірок, проведених нею, Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді; 

- складати висновки щодо річних звітів і балансів, без яких Загальні збори акціонерів не мають право 

затверджувати звіт і баланс. 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Аудиторської фірми "АКТИВ-АУДИТ" 

Відповідно до вимог ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" повідомляємо наступне.  
 

Ми перевірили інформацію, викладену у розділі "Корпоративне управління" Звіту керівництва, щодо: 

" дотримання Товариством положень кодексу корпоративного управління, 

" проведених протягом звітного періоду загальних зборів акціонерів Товариства та прийнятих на зборах 

рішень, 

" персонального складу Наглядової ради та Правління Товариства, комітетів Правління Товариства, та 

проведені засідання та прийнятих на них рішень, з інформацією, викладеною в Кодексі корпоративного 

управління "АСК "ОМЕГА" (затверджений черговими загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018р., 

протокол №1/18), іншими прийнятими Товариством положеннями/політиками в частині корпоративного 

управління, іншою інформацією і або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, та не встановили суттєвих 

невідповідностей. Ми розглянули питання, що містяться в Звіті про корпоративне управління Звіту керівництва, 
стосовно: 

" основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; 

" переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; 

" інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах 

Товариства; 

" порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства; 

" повноважень посадових осіб Товариства, 

та повідомляємо, що зазначена інформація розкрита управлінським персоналом з дотриманням вимог чинного 

законодавства, зокрема Законів України "Про цінні папери та фондову біржу" та "Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг" та узгоджена з іншими частинами річного звіту. 

 

Інформація, передбачену Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку 

фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою) 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Аудиторської фірми "АКТИВ-АУДИТ" 

за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності 

Приватного акціонерного товариства  

"Акціонерна Страхова Компанія "ОМЕГА" 

станом на кінець дня 31 грудня 2018 року 

 

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї 



 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, 

яка міститься в Звіті про корпоративне управління та Звіті про управління "АСК "ОМЕГА" за 2018 рік (надалі - 

Звіти про управління), але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. 

 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з 

будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

 
Ми розглянули питання, що містяться в Звіті про управління, стосовно: 

 

" організаційної структури та опису діяльності Товариства; 

" результатів діяльності Товариства; 

" ліквідності та зобов'язань Товариства; 

" екологічних аспектів діяльності Товариства; 

" соціальних аспектів та кадрової політики Товариства; 

" ризиків, притаманних діяльності Товариства; 

" досліджень та інновацій Товариства; 

" фінансових інвестицій Товариства; 

" перспектив розвитку Товариства; 

" корпоративне управління. 
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією 

та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або 

нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве 

викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення 

цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б 

включити до звіту. 

 

Відповідно до вимог ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" повідомляємо наступне.  

 

Ми перевірили інформацію, викладену у розділі "Корпоративне управління" Звіту керівництва, щодо: 

" дотримання Товариством положень кодексу корпоративного управління, 
" проведених протягом звітного періоду загальних зборів акціонерів Товариства та прийнятих на зборах 

рішень, 

" персонального складу Наглядової ради та Правління Товариства, комітетів Правління Товариства, та 

проведені засідання та прийнятих на них рішень, з інформацією, викладеною в Кодексі корпоративного 

управління "АСК "ОМЕГА" (затверджений черговими загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018р., 

протокол №1/18), іншими прийнятими Товариством положеннями/політиками в частині корпоративного 

управління, іншою інформацією і або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, та не встановили суттєвих 

невідповідностей. 
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 
 

Найменування юридичної особи Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 
особи* 

Місцезнаходження Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за типами акцій 

     прості іменні привілейовані 

іменні 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРІБІЗНЕС"

 32312630 Україна, 04128, 

місто Київ, вул. Акаднміка Туполєва, 17

 108 900 9,9% 108 900 

32312630 Україна, 04128, м. Київ, д/в, місто Київ, 

вул. Акаднміка Туполєва, 17 

108900 9,900000 108900 0 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТАХАНОВСЬКИЙ 

ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 

00210890 Україна, 94013, Луганська, д/в, місто 

Кадіївка, пр-т Леніна, 67 

99000 9,000000 99000 0 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" 

00480862 Україна, 0103, м. Київ, д/в, місто Київ, 

вул. Саксаганського, 139 

99000 9,000000 99000 0 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "АВТОКРАЗ" 

05808735 Україна,, 39631, Полтавська, д/в, місто 

Кременчук, вул. Київська, 62 

99000 9,000000 99000 0 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СУДНОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД "ЗАЛІВ" 14307251

 Україна, 98310, Автономна 

Республіка Крим, місто Керч, вул. 
Танкістів, 4 99 000 9% 99 000 

14307251 Україна, 98310, 

АвтономнаРеспублікаКрим, д/в, місто 

Керч, вул. Танкістів, 4 

99000 9,000000 99000 0 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ" 

23721506 Україна, 0305, м. Київ, д/в, місто Київ, 

вул. Вадима Гетьмана, 27 

99000 9,000000 99000 0 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "РОСАВА" 

30253385 Україна, 09108, Київська, д/в, місто Біла 

Церква,, вул. Леваневського, 91 

99000 9,000000 99000 0 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

 30664834 Україна, 09100, 

Київська обл., місто Біла Церква, вул. 

Івана Кожедуба, 361 99 000 9%

 99 000 

30664834 Україна, 09100, Київська, д/в, місто Біла 

Церква, вул. Івана Кожедуба, 361 

99000 9,000000 99000 0 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"УКРТЕХВУГЛЕЦЬ" 

31731801 Україна, 04111, м. Київ, д/в, місто Київ, 

вул. Щербакова, 45-А 

99000 9,000000 99000 0 



Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за типами акцій 

   прості іменні привілейовані 

іменні 

ГОЛУБ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ 67100 6,100000 67100 0 

Усього 968000 88,000000 968000 0 

 

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

 

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 
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X. Структура капіталу 
 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки  Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на 

фондовій біржі в частині включення 
до біржового реєстру 

Прості  іменні 1100000 50,00 Кожна проста акція надає акціонеру 

- її власнику однакову сукупність 

прав, включаючи право: 

а) брати участь в управлінні 

Товариством (через участь та 

голосування на Загальних зборах 

особисто або через своїх 

представників), голосувати на 

Загальних зборах за принципом: 

одна акція - один голос; 

б) отримувати своєчасне письмове 

повідомлення про скликання 
Загальних зборів Товариства та 

пропонований порядок денний 

таких Загальних зборів, переглядати 

всі корпоративні документи, що 

пов'язані із порядком денним 

Загальних Зборів, та повноправно 

брати участь у таких Загальних 

зборах; 

в) обирати й бути обраними до 

органів Товариства; 

г) одержувати інформацію про 
діяльність Товариства. На письмову 

вимогу акціонера Товариство 

зобов'язане надавати йому для 

ознайомлення річні баланси, звіти 

Товариства про його діяльність, 

протоколи Загальних зборів. 

Встановлення обмеженого доступу 

до фінансової звітності Товариства 

та його внутрішніх Положень 

забороняється; 

д) виходу із Товариства шляхом 
відчуження належних йому акцій;  

д/в 



е) брати участь у розподілі 

прибутку Товариства та отримувати 

доходи від володіння 

корпоративними правами шляхом 

отримання частини прибутку 

Товариства у вигляді дивідендів; 

є) на переважне придбання 

додатково випущених Товариством 

акцій в кількості, пропорційній 

частці акціонера у статутному 
капіталі Товариства на дату 

прийняття рішення про випуск 

акцій; 

ж) вимагати обов'язкового викупу 

Товариством всіх або частини 

належних йому акцій у випадках та 

порядку, передбачених чинним 

законодавством України та 

Статутом; 

з) відчужувати акції Товариства, що 

належать йому на праві власності, з 
урахуванням обмежень  

визначених Статутом; 

и) на  переважне право на 

придбання акцій, що продаються 

іншими акціонерами Товариства, за 

ціною та на умовах, 

запропонованих акціонером третій 

особі, пропорційно кількості акцій, 

що належать кожному з них. 

і) отримувати у разі ліквідації 

Товариства частини його майна або 
вартості, пропорційну частці 

акціонера у статутному капіталі 

Товариства; 

ї) реалізовувати інші права, 

встановлені Статутом та законом. 

Акціонери Товариства зобов'язані: 

а) дотримуватися Статуту, інших 

внутрішніх документів Товариства 

та виконувати рішення Загальних 



зборів та інших органів Товариства; 

б) брати участь в Загальних зборах 

Товариства (через участь на 

Загальних зборах особисто або 

через своїх представників); 

в) виконувати свої зобов'язання 

перед Товариством, у тому числі 

оплачувати акції у розмірі, порядку 

та засобами, передбаченими 

Статутом; 
г) не розголошувати комерційну 

таємницю та конфіденційну 

інформацію про діяльність 

Товариства; 

д) утримуватися від будь-яких дій, 

які б завдали шкоди Товариству або 

погіршили б ефективність та 

прибутковість його діяльності; 

е) сприяти Товариству у досягненні 

його цілей та докладати найкращих 

зусиль для успішного просування 
діяльності Товариства, включаючи 

досягнення самоокупності та 

прибутковості; 

є) виконувати свої обов'язки у 

відповідності до чинного 

законодавства та докладати всіх 

зусиль для того, щоб Товариство 

діяло згідно з чинним 

законодавством; 

ж) нести інші обов'язки, 

встановлені Статутом та законом. 
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XI. Відомості про цінні папери емітента 
 

 

1. Інформація про випуски акцій емітента 
 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційн

ий номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість (грн.) 

Кількість акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22.04.2011 211/1/11 ДКЦПФР UA4000118855 Акція проста 

бездокументар

на іменна 

Бездокументар

ні іменні 

50,00 1100000 55000000,00 100,000000 

Опис Свідоцтво № 211/1/11 видане Державною комісію з цінних паперів та фондового ринку 22 квітня 2011 року у зв'язку з переведенням випуску акцій в 

бездокументару форму існування (дематеріалізація акцій). Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, фактів 

лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, а також додаткових емісій не було. 
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9. 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 
 

Дата випуску Найменування органу, що 

зареєстрував випуск 

Вид цінних паперів Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Найменування органу, що 

наклав обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

22.04.2011 ДКЦПФР Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA400011885

5 

ФГВФО Заблоковані під забезпечення 

кредитів 

До виконання 

зобов'язань 

Опис Кількість ЦП, обтяжених зобов'язаннями, складає 99 000 шт. 
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10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 
 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційни

й номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за якими 

обмежено (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за якими 

за результатами 

обмеження таких 

прав передано 

іншій особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

22.04.2011 211/1/11 UA4000118855 1100000 55000000,00 753500 99000 0 

Опис Свідоцтво № 211/1/11 видане Державною комісію з цінних паперів та фондового ринку 22 квітня 2011 року у зв'язку з переведенням випуску акцій в 

бездокументару форму існування (дематеріалізація акцій). 
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XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
Найменування основних 

засобів  

Власні основні засоби 

(тис. грн.)  

Орендовані основні 

засоби (тис. грн.)  

Основні засоби, всього 

(тис. грн.)  

 на початок 

періоду  

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду  

на кінець 

періоду  

на початок 

періоду  

на кінець 

періоду  

1 3 4 5 6 7 8 

1. Виробничого 

призначення:  

117 77 0 0 117 77 

будівлі та споруди     0 0 

машини та обладнання 112 73   112 73 

транспортні засоби     0 0 

земельні ділянки     0 0 

інші 5 4   5 4 

2. Невиробничого 

призначення:  

17953 17873 0 0 17953 17873 

будівлі та споруди     0 0 

машини та обладнання 5 82   5 82 

транспортні засоби 307 294   307 294 

земельні ділянки     0 0 

інвестиційна нерухомість 17621 17479   17621 17479 

інші 20 18   20 18 

Усього  18070 17950 0 0 18070 17950 

Опис Об'єкт основних засобів обліковується за його 

собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація 

та будь-які накопичені збитки від зменшення 
корисності. 

Нарахування зносу проводиться з використанням 

лінійного методу під час терміну експлуатації 

відповідного активу. При завершенні терміну 

експлуатації актив списується до його залишкової 

вартості.  

Розрахунок зносу проводиться у відповідності з 

наступними строками корисного використання: 

офісне обладнання  -  4 роки;  

автомобілі -   7 років; 

меблі та приладдя  -  5 років. 
Первинна вартість основних засобів збільшується на 

суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта 

(модернізація, модифікація, добудування, 

дообладнання, реконструкція і т.п.), що призводить до 

збільшення майбутніх економічних вигод, очікуваних 

від використання такого об'єкта.  

Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в 

робочому стані й одержання спочатку визначеної 

суми майбутніх економічних вигод від його 

використання, включаються до складу витрат по мірі 

їх здійснення і не впливають на залишкову вартість 

активу. 
Первинна вартість основних засобів зменшується в 

зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта основних 

засобів. 

Суб'єкт господарювання визнає в балансовій вартості 

об'єкта основних засобів собівартість замінюваної 

частини такого об'єкта, коли понесені витрати, 

задовольняють критерії визнання. Балансову вартість 

тих частин, що замінюють, припиняють визнавати 

відповідно до положень про припинення визнання.  

Методи розрахунку зносу, терміни експлуатації і 

залишкова вартість основних засобів переглядаються 



щорічно. 

До складу основних засобів включена інвестиційна 

нерухомість. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)  459904 497200 

Статутний капітал (тис. грн.)  55000 55000 

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)  55000 55000 

Опис Вартість чистих активів розрахована за даними 

Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх 

видів зобов`язань і забезпечень, відображених в 

Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог 
Методичних рекомендацій щодо визначення вартості 

чистих активів акціонерного товариства, схвалених 

рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує 

статутний капітал на 404904 тис.грн. Розрахункова 

вартість чистих активів перевищує скоригований 

статутний капітал на 404904 тис.грн. Вимоги частини 

третьої статті 155 Цивільного кодексу України 

дотримані. Зменшення статутного капіталу не 

вимагається. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 
 

Види зобов'язань Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0,00 X X 

у тому числі:     

Зобов'язання за цінними паперами X 0,00 X X 

у тому числі:     

за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0,00 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

X  X X 

за векселями (всього) X 0,00 X X 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

X 0,00 X X 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

X 0,00 X X 

Податкові зобов'язання X 1009,00 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 29976,00 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 30985,00 X X 

Опис Фінансові зобов'язання, які оцінюються за амортизованою 

вартістю придбання, включають фінансові зобов'язання 

Компанії за винятком фінансових інструментів, що 

відображаються за справедливою вартістю у звіті прибутку 
або збитків. 
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Аудиторська фірма "Актив-Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код юридичної особи 30785437 

Місцезнаходження Україна, 03115, м. Київ, д/в, м.Київ, вул..Наумова,23-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Свідоцтво  П 000356 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.02.2016 

Міжміський код та телефон (044) 498-56-52 

Факс (044) 521-40-07 

Вид діяльності 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й 

аудиту; консультування з питань оподаткування 

(основний) 

Опис Аудиторські послуги. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи 

Державна установа"Агентство з розвитку 

інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад)  

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський, м.Київ, 

вул.Антоновича, 51, офіс 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00002/ARM 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 498-38-15/16, 586-43-94 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Інформаційні послуги на фондовому ринку для 

провадження діяльності з подання звітності та/або 

адміністративних даних до  НКЦПФР 

Опис Свідоцтво про включення до реєстру осіб, 
уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Основа-ЦП" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код юридичної особи 37044551 

Місцезнаходження Україна, 01042, м. Київ, д/в, м.Київ, вул.. Патріса 

Лумумби, буд.4/6 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Ліцензія № АЕ 286653 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 529-43-36 

Факс (044) 529-43-36 

Вид діяльності 66.19  Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових 

послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 

Опис д/в 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство"Національний 

депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 



Місцезнаходження Україна, 04107, м. Київ, Шевченківський, м.Київ, 

вул.Тропініна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

д/в 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

д/в 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.1900 

Міжміський код та телефон (044)591-04-04 

Факс (044)591-04-24 

Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів 

Опис До 12 жовтня 2013 р. ПАТ "НДУ" здiйснював 

професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку на пiдставi 

ліцензії на провадження депозитарної дiяльностi 

депозитарiю цiнних паперiв серії АВ №581322, 

виданої 25.05.2011 р. Державною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку строком на десять років. 

 12 жовтня 2013 р. вступив в силу Закон України "Про 

депозитарну систему України" (далi - Закон). Згiдно 

ч.2 ст. 9 Закону Центральний депозитарiй - юридична 

особа, яка функцiонує у формi публiчного 
акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону 

України "Про акцiонернi товариства" з урахуванням 

особливостей, встановлених цим Законом. Акцiонерне 

товариство набуває статусу Центрального 

депозитарiю з дня реєстрацiї Національною  комiсiєю 

з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому 

порядку Правил Центрального депозитарiю. 

1 жовтня 2013 р. Нацiональною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку зареєстрованi 

представленi Публiчним акцiонерним товариством 

"Нацiональний депозитарiй України" Правила 
Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення 

Комiсiї вiд 01.10.2013 р. № 2092) 
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
 

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 

- фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Аудиторська фірма "Актив-аудит" 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 

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

30785437 

3. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б 

5. Дата і номер рішення про проходження перевірки 
системи контролю якості аудиторських послуг (за 

наявності) 

28.09.2017 №349/4 

6. Звітний період, за який проведено аудит фінансової 

звітності 

01.01.2018 - 31.12.2018 

7. Думка аудитора 02 - із застереженням 

8. Пояснювальний параграф (за наявності) Форми фінансової звітності 

Концептуальною основою фінансової звітності 

Товариства , відповідно до розкриття в Примітці 

"Концептуальна основа фінансової звітності", є 

Міжнародні стандарти фінансової звітності. З метою 

складання фінансової звітності за 2018 рік, відповідно 

до вимог чинного законодавства України, Товариство 

застосовувало форми фінансової звітності, 

затверджені  наказом Міністерства фінансів України 

від 07.02.2013 № 73 (НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

(СТАНДАРТ) бухгалтерського обліку 1 "Загальні 
вимоги до фінансової звітності"). Таким чином, 

звітність Товариства складена відповідно до формату 

подання, що вимагається центральними органами 

виконавчої влади в Україні. Зазначені форми звітності 

передбачають більш детальне розкриття інформації 

про активи, зобов'язання, статті доходів та витрат, ніж 

передбачено вимогами МСБО 1 "Подання фінансової 

звітності", проте це не викривлює показники 

фінансового стану Товариства за 2018 рік. 

9. Номер та дата договору на проведення аудиту №86 27.12.2018 

10. Дата початку та дата закінчення аудиту 27.12.2018 - 02.04.2019 

11. Дата аудиторського звіту 02.04.2019 

12. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, 

грн 

22500,00 

13. Текст аудиторського звіту ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

Аудиторської фірми "АКТИВ-АУДИТ" 

за результатами аудиторської перевірки річної 
фінансової звітності 

Приватного акціонерного товариства  

"Акціонерна Страхова Компанія "ОМЕГА" 

станом на кінець дня 31 грудня 2018 року 

 

  

Цей Звіт незалежного аудитора адресується:   

ў Акціонерам та Керівництву Приватного 

акціонерного товариства "Акціонерна Страхова 

Компанія "ОМЕГА"; 

ў Національній комісії з цінних паперів та 

фондового ринку; 
ў Національній комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 

ў всім іншим можливим користувачам річної 

фінансової звітності Приватного акціонерного 

товариства "Акціонерна Страхова Компанія 

"ОМЕГА". 

 



Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

 

Думка  з застереженням 

 

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного 

акціонерного товариства "Акціонерна Страхова 

Компанія "ОМЕГА" (надалі - "АСК "ОМЕГА", 

Товариство), що складається зі Звіту про фінансовий 

стан (балансу) на 31 грудня 2018 року, Звіту про 

прибутки і збитки та інший сукупний дохід (звіту про 
фінансові результати), Звіту про зміни у власному 

капіталі (звіту про власний капітал) та звіту про рух 

грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною 

датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи 

стислий виклад значущих облікових політик. 

 

На нашу думку, за винятком можливого впливу 

питання, описаного в розділі "Основа для думки із 

застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що 

додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 

аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 
2018 року, його фінансові результати і грошові потоки 

за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ), 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 з застереженням 

 

Ми були призначені аудиторами фінансової звітності 
Товариства, що була складена станом на кінець дня 

31.12.2017 року та випустили модифікований 

аудиторській звіт щодо цієї фінансової звітності. 

Модифікація нашої думки щодо фінансової звітності, 

складеної станом на кінець дня 31.12.2017 року, була 

спричинена визначенням Товариством справедливої 

вартості фінансових інвестицій, оскільки підхід, 

прийнятий Товариством та визначений МСФЗ, який 

базується на використанні ринкової вартості, а саме 

котируванні цінних паперів на фондових біржах, в 

умовах поточного стану економіки України має 

суттєві обмеження для застосування в якості 
визначення справедливої вартості та обмеженості 

активного ринку цінних паперів в Україні. 

Наша думка щодо фінансової звітності за поточний 

період також модифікована, оскільки  

оцінка фінансових інструментів Товариства, яка 

розкрита у Примітці 20 "Фінансові інвестиції, що 

оцінюються за справедливою вартістю через Звіт про 

прибутки та збитки" до фінансової звітності складеної 

станом на кінець дня 31.12.2018 року, базується на 

використанні ринкової вартості, а саме котируванні 

цінних паперів на фондових біржах. Ми вважаємо, що 
в умовах поточного стану економіки України підхід в 

оцінці фінансових інструментів визначений МСФЗ та 

прийнятий Товариством має суттєві обмеження для 

застосування в якості визначення справедливої 

вартості внаслідок обмеженості активного ринку 

цінних паперів в Україні. З урахуванням 

вищезазначеного, ми вважаємо, що котирування на 

фондовій біржі, які обрані Товариством в якості 



справедливої вартості фінансових інструментів станом 

на 31.12.2017 року та станом на 31 грудня 2018 року, 

треба зважувати на обмеженість обсягу фінансових 

інструментів на активному ринку цінних паперів в 

Україні. Вплив цього питання може бути суттєвим, 

проте не всеохоплюючим.  

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 

стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність 

згідно з цими стандартами викладено в розділі 

"Відповідальність аудитора за аудит фінансової 
звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по 

відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики 

професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних 

стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та 

етичними вимогами, застосовними в Україні до 

нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали 

інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та 

Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами 

аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

 
Ключові питання аудиту 

 

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше 

професійне судження, були найбільш значущими під 

час нашого аудиту фінансової звітності за поточний 

період. Ці питання розглядались у контексті нашого 

аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались 

при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не 

висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  

Ми виконали обов'язки, що описані у розділі 

"Відповідальність аудитора за аудит фінансової 
звітності" нашого звіту, в тому числі щодо цих питань. 

Відповідно, наш аудит включав виконання процедур, 

розроблених у відповідь на нашу оцінку ризиків 

суттєвого викривлення фінансової звітності. 

Результати наших аудиторських процедур, в тому 

числі процедур, що були виконані під час розгляду 

зазначених питань, служать основою висловлення 

нашої аудиторської думки щодо фінансової звітності, 

що додається. 

 

Поточні фінансові інвестиції 

 
Визначення справедливої вартості поточних 

фінансових інвестицій було ключовою областю 

професійних суджень керівництва Товариства. На 

звітну дату поточні фінансові інвестиції Товариства 

складають 35% загальних активів Товариства та 

мають вплив на його фінансовий стан та результати 

діяльності. Вартість поточних фінансових інвестицій 

Товариства у вигляді векселів станом на 31.12.2018 

року становить 191 632,3 тис. грн. 

Враховуючи це, ми визначили питання визначення 

справедливої вартості поточних фінансових 
інвестицій як ключове. 

Ми перевірили ефективність внутрішніх контролів 

Товариства стосовно визначення справедливої 

вартості поточних фінансових інвестицій. Ми 

протестували розрахунки Товариства та перевірили 

доречність та точність вхідних даних, що 

використовуються в цих розрахунках.  

Інформація щодо справедливої вартості поточних 



фінансових інвестицій наведена в Примітці 21 до 

фінансової звітності.  

 

Страхові резерви 

 

Визначення суми страхових резервів було ключовою 

областю дотримання законодавчих та нормативних 

вимог керівництвом Товариства. На звітну дату 

страхові резерви Товариства складають близько 10% 

загальних зобов'язань Товариства та мають вплив на 
його фінансовий стан та результати діяльності, 

наявність страхових резервів вимагається вимогами 

чинного законодавства щодо страхової діяльності. 

Враховуючи це, ми визначили питання формування 

страхових резервів як ключове. 

 

Резерви незароблених премій відображають частину 

нарахованих премій, які будуть зароблені в наступних 

звітних періодах.  

Розрахунок величини резерву незароблених премій 

(крім розрахунку, що проводиться за договорами 
обов'язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних 

засобів) здійснюється на будь-яку звітну дату 

методом, визначеним Законом України "Про 

страхування" (85/96-ВР). Величина резервів 

незароблених премій та частки перестраховиків у 

страхових резервах для кожного місяця з попередніх 

дев'яти місяців встановлюється від 85 відсотків 

загальних сум нарахованих страхових платежів та сум 

часток страхових платежів, що нараховуються 

перестраховикам. 
Резерви незароблених премій по обов'язковому 

страхуванню цивільно-правової відповідальності 

власників транспортних засобів розраховуються за 

методом " 1/365" за кожним чинним договором.  

 

Технічні резерви невиплачених претензій містять 

резерви для оцінки Товариством кінцевої вартості 

врегулювання всіх претензій, понесених, але не 

оплачених на дату балансу.  

Зокрема, резерв заявлених, але не виплачених збитків, 

експерти Товариства підраховують на підставі 

заявлених, але ще не виплачених страхових вимог за 
відшкодуванням, окремо оцінюючи кожен випадок 

(включаючи витрати на корегування збитку) на звітну 

дату. 

Ми перевірили ефективність внутрішніх контролів 

Товариства стосовно дотримання методики 

формування страхових резервів. Ми протестували 

розрахунки Товариства та перевірили доречність та 

точність вхідних даних, що використовуються в цих 

розрахунках.  

Інформація щодо методики розрахунку та розміру 

страхових резервів наведена в Примітках 3.2.3,3.2.4 та 
28 до фінансової звітності.  

 

Тест адекватності страхових зобов'язань 

 

Як зазначено у Примітці 4.1.6  до фінансової звітності 

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. 

Якщо ця оцінка показує, що балансова вартість його 

страхових зобов'язань за вирахуванням відповідних 

відстрочених аквізиційних витрат та відповідних 

нематеріальних активів, є неадекватною в контексті 

розрахункових показників майбутніх рухів грошових 

коштів, нестачу необхідно повністю визнавати у звіті 

про прибутки та збитки.  

Оцінка проводиться окремо по кожному виду 
страхування. Оцінка проводиться шляхом порівняння 

величини страхових зобов'язань Страховика (Резерву 

незароблених премій), сформованих на 31.12.2018 

року, з майбутніми грошовими потоками за діючими 

на 31.12.2018 року страховими договорами, що 

включають майбутні страхові виплати, витрати на 

врегулювання цих збитків.  

Найефективнішою оцінкою величини коефіцієнта 

збитковості (очікуваного рівня збитковості) є 

значення поточної збитковості. За поточний рівень 

збитковості приймалося значення середньої 
збитковості за останні чотири звітні періоди 

(квартали). Показник збитковості дорівнює 

відношенню, в чисельнику якого знаходиться 

величина понесених за період збитків, а в знаменнику 

- величина заробленої за період страхової премії. 

Понесені збитки за період визначаються сумою 

здійснених страхових виплат, приростом за період 

резерву заявлених, але не виплачених збитків (RBNS), 

та приростом за період резерву збитків, що виникли, 

але не заявлені (IBNR). Для розрахунку IBNR 

застосовувалися методи, передбачені "Правилами 
формування, обліку та розміщення страхових резервів 

за видами страхування, іншими, ніж страхування 

життя", а саме: у разі достатнього обсягу даних щодо 

сплати (розвитку) збитків - модифікація ланцюгового 

методу (Chain Ladder); в іншому випадку - метод 

фіксованого відсотка. 

Ми перевірили ефективність внутрішніх контролів 

Товариства стосовно дотримання методики 

формування страхових резервів та визначення їх 

адекватності. Ми протестували актуарні розрахунки 

адекватності страхових резервів та перевірили 

доречність та точність вхідних даних, що 
використовуються в цих розрахунках. Результати 

даної перевірки свідчать про достатність величини 

сформованих зобов'язань для покриття майбутніх 

витрат за договорами страхування. Резерв 

непередбачуваного ризику приймається рівним нулю. 

 

Пояснювальний параграф 

 

Форми фінансової звітності 

Концептуальною основою фінансової звітності 

Товариства , відповідно до розкриття в Примітці 
"Концептуальна основа фінансової звітності", є 

Міжнародні стандарти фінансової звітності. З метою 

складання фінансової звітності за 2018 рік, відповідно 

до вимог чинного законодавства України, Товариство 

застосовувало форми фінансової звітності, 

затверджені  наказом Міністерства фінансів України 

від 07.02.2013 № 73 (НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

(СТАНДАРТ) бухгалтерського обліку 1 "Загальні 



вимоги до фінансової звітності"). Таким чином, 

звітність Товариства складена відповідно до формату 

подання, що вимагається центральними органами 

виконавчої влади в Україні. Зазначені форми звітності 

передбачають більш детальне розкриття інформації 

про активи, зобов'язання, статті доходів та витрат, ніж 

передбачено вимогами МСБО 1 "Подання фінансової 

звітності", проте це не викривлює показники 

фінансового стану Товариства за 2018 рік.  

 
Інші питання 

 

Операційне середовище  

Не вносячи застережень до нашого звіту, звертаємо 

увагу на політичні та економічні зміни в Україні, які 

впливали та можуть впливати на діяльність 

Товариства. Фінансова звітність відображає поточну 

оцінку управлінським персоналом можливого впливу 

умов здійснення діяльності на операції та фінансовий 

стан Товариства. Майбутні умови здійснення 

діяльності можуть відрізняться від цієї оцінки. Вплив 
таких майбутніх змін  на операції та фінансовий стан 

Товариства може бути суттєвим. Висловлюючи нашу 

думку, ми не брали до уваги це питання. 

Нашу думку не було модифіковано щодо цих питань.  

 

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом 

аудитора щодо неї 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу 

інформацію. Інша інформація складається з 

інформації, яка міститься в Звіті про корпоративне 
управління та Звіті про управління "АСК "ОМЕГА" за 

2018 рік (надалі - Звіти про управління), але не є 

фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо 

неї. 

 

Наша думка щодо фінансової звітності не 

поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 

висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї 

іншої інформації. 

 

Ми розглянули питання, що містяться в Звіті про 

управління, стосовно: 
 

" організаційної структури та опису діяльності 

Товариства; 

" результатів діяльності Товариства; 

" ліквідності та зобов'язань Товариства; 

" екологічних аспектів діяльності Товариства; 

" соціальних аспектів та кадрової політики 

Товариства; 

" ризиків, притаманних діяльності Товариства; 

" досліджень та інновацій Товариства; 

" фінансових інвестицій Товариства; 
" перспектив розвитку Товариства; 

" корпоративне управління. 

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності 

нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою 

інформацією та при цьому розглянути, чи існує 

суттєва невідповідність між іншою інформацією і 

фінансовою звітністю або нашими знаннями, 

отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація 



виглядає такою, що містить суттєве викривлення. 

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо 

висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої 

інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. 

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б 

включити до звіту. 

 

Відповідно до вимог ст. 401 Закону України "Про 

цінні папери та фондовий ринок" повідомляємо 

наступне. 
 

Ми перевірили інформацію, викладену у розділі 

"Корпоративне управління" Звіту керівництва, щодо: 

" дотримання Товариством положень кодексу 

корпоративного управління, 

" проведених протягом звітного періоду 

загальних зборів акціонерів Товариства та прийнятих 

на зборах рішень, 

" персонального складу Наглядової ради та 

Правління Товариства, комітетів Правління 

Товариства, та проведені засідання та прийнятих на 
них рішень, з інформацією, викладеною в Кодексі 

корпоративного управління "АСК "ОМЕГА" 

(затверджений черговими загальними зборами 

акціонерів Товариства 27.04.2018р., протокол №1/18), 

іншими прийнятими Товариством 

положеннями/політиками в частині корпоративного 

управління, іншою інформацією і або нашими 

знаннями, отриманими під час аудиту, та не 

встановили суттєвих невідповідностей. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, 
кого наділено найвищими повноваженнями, за 

фінансову звітність 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за 

складання і достовірне подання фінансової звітності 

відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього 

контролю, яку управлінський персонал визначає 

потрібною для того, щоб забезпечити складання 

фінансової звітності, що не містить суттєвих 

викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

 

При складанні фінансової звітності управлінський 
персонал несе відповідальність за оцінку здатності 

Товариства продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, 

питання, що стосуються безперервності діяльності, та 

використовуючи припущення про безперервність 

діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім 

випадків, якщо управлінський персонал або планує 

ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або 

не має інших реальних альтернатив цьому. 

 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями 
(Наглядова рада), несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування Товариства. 

 

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, що містить 

нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим 

рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 

проведений відповідно до МСА, завжди виявить 

суттєве викривлення, якщо воно 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: 

" 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 невиявлення 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; 

" 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; 

" 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 Товариство припинити свою діяльність на 

безперервній основі; 
" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст 

фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність 

операції та події, що покладені в основу її складання, 

так, щоб досягти достовірного відображення. 

 

Ми повідомляємо Наглядовій раді інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві 



аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві 

недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені 

нами під час аудиту. 

Ми також надаємо Наглядовій раді 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 застосовно, щодо відповідних застережних 

заходів. 
 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких 

надавалась Наглядовій раді, ми визначили ті, що мали 

найбільше значення під час аудиту фінансової 

звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими 

питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму 

звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи 

регуляторним актом заборонено публічне розкриття 

такого питання, або якщо за вкрай виняткових 

обставин ми визначаємо, що таке питання не слід 

висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні 
наслідки такого висвітлення можуть очікувано 

переважити його корисність для інтересів 

громадськості. 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних 

актів 

Інша інформація щодо Звіту про корпоративне 

управління 

 

Ми розглянули питання, що містяться в Звіті про 

корпоративне управління Звіту керівництва, стосовно: 
" основних характеристик системи внутрішнього 

контролю і управління ризиками Товариства; 

" переліку осіб, які прямо або опосередковано є 

власниками значного пакета акцій Товариства; 

" інформації про будь-які обмеження прав участі 

та голосування акціонерів на загальних зборах 

Товариства; 

" порядку призначення та звільнення посадових 

осіб Товариства; 

" повноважень посадових осіб Товариства, 

та повідомляємо, що зазначена інформація розкрита 

управлінським персоналом з дотриманням вимог 
чинного законодавства, зокрема Законів України "Про 

цінні папери та фондову біржу" та "Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг" та узгоджена з іншими частинами річного 

звіту. 

 

Відповідно до п. 4 ст. 14 Закону України "Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність" 

надаємо наступну інформацію. 

Найменування органу, який призначив суб'єкта 

аудиторської діяльності на проведення обов'язкового 
аудиту, дата призначення суб'єкта аудиторської 

діяльності та загальна тривалість виконання 

аудиторського завдання без перерв з урахуванням 

продовження повноважень, які мали місце, та 

повторних призначень 

 

Ми були призначені на проведення обов'язкового 

аудиту діяльності "АСК "ОМЕГА"  за 2018 рік 



рішенням Аудиторського Комітету від 21.12.2018р., 

протокол №1-АК. Загальна тривалість виконання 

аудиторського завдання без перерв з урахуванням 

продовження повноважень, які мали місце, та 

повторних призначень - 8 років. 

 

Опис та оцінка ризиків. Результативність аудиту в 

частині виявлення порушень, зокрема пов'язаних із 

шахрайством 

 
Під час аудиту фінансової звітності, за результатами 

якого складено цей Звіт незалежного аудитора, ми 

виконали аудиторські процедури з оцінки ризиків 

суттєвого викривлення інформації у фінансовій 

звітності, що перевірялася, зокрема внаслідок 

шахрайства, що включають ризик завищення у 

фінансовій звітності вартості активів, а саме 

інвестиційної нерухомості, необоротних активів, 

утримуваних для продажу, інвестицій в цінні папери, 

кредитів та заборгованості клієнтів, через 

необгрунтоване застосування управлінським 
персоналом облікових оцінок, та пов'язаний з цим 

ризик неправомірного визнання доходів та витрат 

Товариства.  

 

Цілями нашого аудиту стосовно шахрайства є: 

ідентифікувати та оцінювати ризики суттєвих 

викривлень фінансової звітності внаслідок 

шахрайства; отримувати достатні належні аудиторські 

докази щодо оцінених ризиків суттєвих викривлень, 

спричинених шахрайством, шляхом розробки та 

впровадження відповідних заходів; а також належним 
чином реагувати на шахрайство або підозри на 

шахрайство, виявлені під час аудиту. 

Наші процедури зокрема включали отримання 

розуміння правової та нормативної бази, що регулює 

діяльність Товариства та мають прямий вплив на 

підготовку фінансової звітності, перегляд ключових 

політик та перегляд кореспонденції з регуляторами, 

відповідні запити до управлінського персоналу 

Товариства, включаючи керівників юридичного, 

економічного та фінансового підрозділів, підрозділу 

внутрішнього аудиту тощо. 

 
Крім того, у відповідь на ідентифіковані ризики 

суттєвого викривлення ми: 

" розглянули питання щодо вибору та 

обґрунтованості застосування управлінським 

персоналом облікової політики та облікових оцінок, в 

тому числі ключові судження та припущення, що 

лежать в основі оцінки майна Товариства та 

визначення знецінення фінансових активів; 

" розглянули ефективність ключових контролів 

Товариства щодо процесів визначення 

справедливої/балансової вартості активів; 
" вибірково здійснили тестування по суті статей, 

що визначені нами як такі, що схильні до ризиків 

суттєвого викривлення внаслідок помилки або 

шахрайства. 

 

За результатами проведених процедур ми не отримали 

доказів обставин, які можуть свідчити про можливість 

того, що фінансова звітність Товариства містить 



суттєве викривлення внаслідок шахрайства або 

помилок. 

 

Ми надаємо наступні твердження 

 

Ми підтверджуємо, що цей Звіт незалежного аудитора 

узгоджений з нашим додатковим звітом, наданим 

Аудиторському Комітету Товариства.  

Ми не надавали Товариству послуги, заборонені 

законодавством, зокрема Законом України "Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність".  

ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" та ключовий партнер із 

завдання, інші посадові особи та працівники 

аудиторської фірми є незалежними по відношенню до 

"АСК "ОМЕГА"   

Протягом звітного року ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" 

"АСК "ОМЕГА" інші послуги, крім з аудиту 

фінансової звітності, не надавались. Інформація про 

це розкрита у Звіті керівництва. ТОВ "АФ 

"АКТИВ-АУДИТ" не надавала аудиторські послуги 

будь-яким контрольованим Товариством суб'єктам 
господарювання. 

 

 

Обсяг аудиту та властиві для аудиту обмеження 

 

Інформація щодо обсягу нашого аудиту та властивих 

для аудиту обмежень розкрита у параграфі 

"Відповідальність аудитора за аудит фінансової 

звітності". 

Обсяг аудиторської перевірки визначається нами 

таким чином, щоб забезпечити отримання нами 
достатніх і відповідних аудиторських доказів щодо: 

" суттєвих господарських операцій Товариства; 

" інших операцій, які, незалежно від їх обсягу, 

характеризуються істотним ступенем аудиторського 

ризику через сприйнятливість до шахрайства або з 

інших причин; 

" доцільності припущення щодо безперервності 

діяльності Товариства, що використано при складанні 

фінансових звітів. 

 

Характер і обсяг аудиторської роботи, яку ми 

виконуємо, безпосередньо пов'язані з результатом 
проведених нами оцінок ризику. Через невід'ємні 

обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що 

деякі суттєві викривлення фінансової звітності можуть 

бути невиявленими, навіть якщо аудит належно 

спланований та виконується відповідно до МСА. 

Додаток: 

 

o Річна фінансова звітність Товариства. 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей 

Звіт незалежного аудитора, є Буянов Сергій 
Анатолійович. 

 

Підписано від імені аудиторської фірми Товариство з 

обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма 

"АКТИВ-АУДИТ" (номер реєстрації в Реєстрі 

аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділи 

"Суб'єкти аудиторської діяльності", "Суб'єкти 

аудиторської діяльності, які мають право проводити 



обов'язковий аудит фінансової звітності", "Суб'єкти 

аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, 

що становлять суспільний інтерес" - 2315) 

 

 

Директор  

номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів  

аудиторської діяльності (розділ "Аудитори") - 100062

   
В.М. Мніщенко  

 

 

Партнер завдання з аудиту 

аудитор   

 

 

 С.А. Буянов 

номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності (розділ "Аудитори") - 100060

   
 

м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б 

02 квітня 2019 року 

  

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. 

  

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



XVI. Твердження щодо річної інформації 
 

Зміст твердження 
Річна фінансова звітність, 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, а звіт 

керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської 

діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй 

господарській діяльності.  

Річний звіт емітента цінних паперів, за рішенням Наглядової ради, подається за результатами перевірки 

фінансової звітності Ревізійною комісією. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



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

Дата виникнення події Дата оприлюднення 

Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію) у 
загальнодоступній 

інформаційній базі даних 

Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку або 

через особу, яка провадить 

діяльність з оприлюднення 

регульованої інформації від 

імені учасників фондового 

ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

27.04.2018 27.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

07.06.2018 07.06.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

14.09.2018 18.12.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



 коди 

Дата (рік, місяць, число) 19 01 01 

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова 
компанія "ОМЕГА" 

за ЄДРПОУ 21626809 

Територія  за КОАТУУ 80391 

Організаційно-правова 

форма господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників, осіб (1) 168   
Адреса, телефон: 04053, м.Київ, вул.Обсерваторна, 17а (044) 486-68-16 

 
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   

за міжнародними стандартами фінансової звітності v  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
 

На 31.12.2018 
 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

На дату переходу 
на міжнародні 

стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи     

Нематеріальні активи 1000 14 14  

первісна вартість 1001 226 226  

накопичена амортизація 1002 (212) (212)  

Незавершені капітальні інвестиції 1005    

Основні засоби 1010 450 470  

первісна вартість 1011 1099 1192  

знос 1012 (649) (722)  

Інвестиційна нерухомість 1015 17621 17479  

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 17621 17479  

Знос інвестиційної нерухомості 1017    

Довгострокові біологічні активи 1020    

Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021    

Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1022    

Довгострокові фінансові інвестиції:     

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030    

інші фінансові інвестиції 1035 122690 165923  

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040    

Відстрочені податкові активи 1045    

Гудвіл 1050    

Відстрочені аквізиційні витрати 1060    

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 11882 23520  

Інші необоротні активи 1090    

Усього за розділом I 1095 152657 207406  

II. Оборотні активи     

Запаси 1100 387 403  

- виробничі запаси 1101    

- незавершене виробництво 1102    

- готова продукція 1103    

- товари 1104    

Поточні біологічні активи 1110    

Депозити перестрахування 1115    

Векселі одержані 1120    

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 1125 3844 4209  



роботи, послуги 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

за виданими авансами 1130    

з бюджетом 1135    

- у тому числі з податку на прибуток 1136    

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 

1140 80 5  

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 

1145    

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 201689 132386  

Поточні фінансові інвестиції 1160 174723 191632  

Гроші та їх еквіваленти 1165 49985 1210  

- готівка 1166  1  

- рахунки в банках 1167 49985 1209  

Витрати майбутніх періодів 1170    

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 6390 2931  

- в резервах довгострокових зобов'язань 1181    

- в резервах збитків або резервах належних виплат 1182    

- в резервах незароблених премій 1183 6390 2931  

- в інших страхових резервах 1184    

Інші оборотні активи 1190 6309 6301  

Усього за розділом II 1195 443407 339077  

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200    

Баланс 1300 596064 546483  

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

На дату переходу 
на міжнародні 

стандарти 

фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Власний капітал     

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 55000 55000  

Капітал у дооцінках 1405 421 421  

Додатковий капітал 1410 157 157  

- емісійний дохід 1411    

- накопичені курсові різниці 1412    

Резервний капітал 1415 567831 567831  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (127928) (164246)  

Неоплачений капітал 1425    

Вилучений капітал 1430    

Інші резерви 1435 1719 741  

Усього за розділом I 1495 497200 459904  

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення     

Відстрочені податкові зобов'язання 1500    

Пенсійні зобов'язання 1505    

Довгострокові кредити банків 1510    

Інші довгострокові зобов'язання 1515    

Довгострокові забезпечення 1520    

- довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521    

Цільове фінансування 1525    

- благодійна допомога 1526    

Страхові резерви 1530 70415 55594  

- резерв довгострокових зобов'язань 1531    

- резерв збитків або резерв належних виплат 1532 22754 16851  

- резерв незароблених премій 1533 47661 38743  

- інші страхові резерви 1534    

Інвестиційні контракти 1535    

Призовий фонд 1540    

Резерв на виплату джек-поту 1545    

Усього за розділом II 1595 70415 55594  

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення     

Короткострокові кредити банків 1600    

Векселі видані 1605    

Поточна кредиторська заборгованість за:     

довгостроковими зобов'язаннями 1610    



товари, роботи, послуги 1615 11386 11350  

розрахунками з бюджетом 1620 974 1009  

- у тому числі з податку на прибуток 1621 843 896  

розрахунками зі страхування 1625 150 130  

розрахунками з оплати праці 1630 405 365  

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635    

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 
з учасниками 

1640    

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 

1645    

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 

1650 10061 11597  

Поточні забезпечення 1660 1997 1830  

Доходи майбутніх періодів 1665    

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670    

Інші поточні зобов'язання 1690 3476 4704  

Усього за розділом IІІ 1695 28449 30985  

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

1700    

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного 
фонду 

1800    

Баланс 1900 596064 546483  

 
(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

статистики. 
Примітки: 
(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
статистики. 
Примітки: 
Основні засоби 
Основні засоби станом на 31 грудня 2018 р. представлені таким чином: 
 

 Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади та інвентар Всього: 
Первісна вартість     
На 1 січня 2018 501 481 117 1 099 
Надходження 86 7 6 99 
Вибуття 6 - - 6 
     
На 31 грудня 2018  581 488 123 1192 
     
Амортизація -388 -169 -92 -649 

На 1 січня 2018      
нараховано за рік - 51 -17 - 9 - 77 
Амортизація по вибулим 5   5 
     
На 31 грудня 2018  -434 -186 -101 -721 
     
Залишкова вартість     
     

На 31 грудня 2018 р. 147 302 22 471 
 
Нематеріальні активи 
Нематеріальні активі станом на 31 грудня 2018 р. представлені таким чином: 
  
  
 Права на знаки для товарів і послуг Авторські та суміжні з ними права Всього: 
Первісна вартість 1 225 226 

На 1 січня 2018  0 0 0 
Надходження 0 0 0 
Вибуття    
    
На 31 грудня 2018  1 225 226 
    
Амортизація 0,0 -213 -213 
На 1 січня 2018      0,00 0,00 

Нараховано за рік  0,0 0,0 
Амортизація по вибулим     
    



На 31 грудня 2018   213 213 
    
Залишкова вартість    

На 31 грудня 2018 р. 1 12 13 
 
 
 Керівник   Карагаєв Павло Анатолійович 

 
 Головний бухгалтер   Дзюба Ірина Вікторівна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



 коди 

Дата (рік, місяць, число) 19 01 01 

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова 
компанія "ОМЕГА" 

за ЄДРПОУ 21626809 

 найменування   
 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
 

За 2018 р. 
 Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

 

І. Фінансові результати 
Стаття Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

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

Чисті зароблені страхові премії 2010 98610 90255 

Премії підписані, валова сума 2011 98177 111767 

Премії, передані у перестрахування 2012 5025 15127 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 (8918) 4060 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 (3460) (2325) 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (15106) (15548) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 (61318) (48261) 

Валовий:    

прибуток 2090 22186 26446 

збиток 2095   

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105   

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 6881 -6644 

- зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 6881 -6644 

- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112   

Інші операційні доходи 2120 45057 37107 

- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 42648 33548 

- дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122   

Адміністративні витрати 2130 (15240) (13175) 

Витрати на збут 2150 (21448) (39034) 

Інші операційні витрати 2180 (4639) (9815) 

- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181   

- витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182   

Фінансовий результат від операційної діяльності:    

прибуток 2190 32797  

збиток 2195  (5115) 

Дохід від участі в капіталі 2200 191  

Інші фінансові доходи 2220 1616 2493 

Інші доходи 2240 161837 149157 

- дохід від  благодійної допомоги 2241   

Фінансові витрати 2250 (22)  

Втрати від участі в капіталі 2255   

Інші витрати 2270 (229796) (254128) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275   

Фінансовий результат до оподаткування:    

прибуток 2290   

збиток 2295 (33377) (107593) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2941 -2014 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305   

Чистий фінансовий результат:    

прибуток 2350   

збиток 2355 (36318) (109607) 

II. Сукупний дохід 
Стаття Код За звітний період За аналогічний період 



рядка попереднього року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   

Накопичені курсові різниці 2410   

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415   

Інший сукупний дохід 2445   

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

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

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -36318 -109607 

III. Елементи операційних витрат 
Назва статті Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1115 1587 

Витрати на оплату праці 2505 11796 14188 

Відрахування на соціальні заходи 2510 2650 3207 

Амортизація 2515 77 77 

Інші операційні витрати 2520 40795 58513 

Разом 2550 56433 77572 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 
Стаття Код 

рядка 
За звітній період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600   

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605   

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610   

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615   

Дивіденди на одну просту акцію 2650   

 
Примітки: 
Інші операційні доходи 

   
 2018 2017 
Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками  - 
 
Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до особи, 
відповідальної за заподіяні збитки 1 573 1719 
Доходи від операційної курсової різниці 17 1 
Доходи від списання кредиторської заборгованості 665 1186 

Дохід від реалізації необоротних активів 
 16 241 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 42 648 33 548 
Інші доходи від операційної діяльності 
 
 138 412 
Всього: 45 057 37 107 
 

   Адміністративні витрати 
 2018 2017 
Заробітна плата і платежі соціального забезпечення 6 608 6 764 
Зміни резервів для невикористаних відпусток 635 516 
Витрати на послуги телефонного з'вязку та інтернет 275 308 
Оренда та витрати на утримання офісів 3 119 2 990 
Поштові витрати  116 162 
Транспортні витрати 288 350 
Розрахункове касове обслуговування 328 487 

Судові витрати 370 334 
Витрати на ремонт та обслуговування ОЗ 19 51 
Витрати на відрядження 23 16 
Інші витрати 3 459 1197 
Всього: 15 240 13 175 
 
   Витрати на збут 
 2018 2017 

Агентські винагороди 21 280 38 520 



Витрати на рекламу та маркетинг 99 514 
Інші витрати 69  
Всього:  21 448 39 034 

 
Інші фінансові доходи 
 2018 2017 
Доходи від депозитів 1 616 2 339 
Інші доходи - 154 
Всього: 1 616 2 493 
 
Інші доходи 

 2018 2017 
Дохід від реалізації фінансових інвестицій 161 837 125 134 
Інші доходи  - 24 023 
Всього: 161 837 149 157 
 
Інші витрати 
   
 2018 2017 

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій 157 571 122 474 
Собівартість реалізованих необоротних активів 2 328 
Інші витрати звичайної діяльності 324 86 
Витрати від переоцінки вартості активів та зобов'язань              71 900 131 240,0 
Всього: 229 797 254 128 
 
 
      Податок на прибуток 

 2018 2017 
Поточний податок -2 941 -895 
Результат від визнання відстроченого податку -- -1119 
Всього: -2 941 2 014 
 
 
 Керівник   Карагаєв Павло Анатолійович 

 
 Головний бухгалтер   Дзюба Ірина Вікторівна 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



 коди 

Дата (рік, місяць, число) 19 01 01 

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова 
компанія "ОМЕГА" 

за ЄДРПОУ 21626809 

 найменування   
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
 

За 2018 р. 
 Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності    

Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000   

Повернення податків і зборів 3005   

у тому числі податку на додану вартість 3006   

Цільового фінансування 3010  5 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011  5 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 6762 3163 

Надходження від повернення авансів 3020   

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 

3025 30 4 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035   

Надходження від операційної оренди 3040 107 71 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045   

Надходження від страхових премій 3050 96856 110837 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055   

Інші надходження 3095 6860 33328 

Витрачання на оплату:    

Товарів (робіт, послуг) 3100 (32836) (48016) 

Праці 3105 (10579) (12195) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (3067) (3492) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (5653) (6006) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (2888) (2875) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117   

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (2765) (3131) 

Витрачання на оплату авансів 3135   

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (6122)  

Витрачання на оплату цільових внесків 3145   

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 (54051) (47656) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155   

Інші витрачання 3190 (34814) (50116) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (36507) (20073) 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Надходження від реалізації:    

фінансових інвестицій 3200 175599 86360 

необоротних активів 3205 14 241 

Надходження від отриманих:    

відсотків 3215 1551 2166 

дивідендів 3220 191 154 

Надходження від деривативів 3225   

Надходження від погашення позик 3230 171 143 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235   

Інші надходження 3250   

Витрачання на придбання:    

фінансових інвестицій 3255 (189554) (44244) 

необоротних активів 3260 (99) (80) 

Виплати за деривативами 3270   

Витрачання на надання позик 3275 (141) (30) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 3280   



господарської одиниці 

Інші платежі 3290   

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (12268) 44710 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

Надходження від:    

Власного капіталу 3300   

Отримання позик 3305   

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310   

Інші надходження 3340   

Витрачання на:    

Викуп власних акцій 3345   

Погашення позик 3350   

Сплату дивідендів 3355   

Витрачання на сплату відсотків 3360   

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365   

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370   

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах 

3375   

Інші платежі 3390   

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 (48775) 24637 

Залишок коштів на початок року 3405 49985 25347 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410  1 

Залишок коштів на кінець року 3415 1210 49985 

 
Примітки: 
У звіті про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі, вклади до запитання і строкові 

вклади, термін погашення яких не перевищує одного року та довгострокові депозити за якими компанія має право в 
будь-який час достроково зупинити їх дію, без будь-яких наслідків, що можуть мати суттєвий вплив на фінансову звітність. 
Звіт про рух грошових коштів складений за прямим методом. 
 
Грошові кошти 
 2018 2017 
Грошові кошти в касі 1 - 
Грошові кошти на рахунках в банках 1 209 49 985 
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 210 49 985 

 
 
 Керівник   Карагаєв Павло Анатолійович 

 
 Головний бухгалтер   Дзюба Ірина Вікторівна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



 коди 

Дата (рік, місяць, число) 19 01 01 

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "ОМЕГА" за ЄДРПОУ 21626809 

 найменування   
 

Звіт про власний капітал 
 

За 2018 р. 
 Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 

 

Стаття Код 
рядка 

Зареєстрований 
(пайовий) 

капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 55000 421 157 569550 (127928)   497200 

Коригування:          

Зміна облікової політики 4005        0 

Виправлення помилок 4010        0 

Інші зміни 4090    0    0 

Скоригований залишок на 
початок року 

4095 55000 421 157 569550 (127928) 0 0 497200 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

4100     (36318)   (36318) 

Інший сукупний дохід за звітний 
період 

4110        0 

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів 

4111        0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів 

4112        0 

Накопичені курсові різниці 4113        0 

Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних 
підприємств 

4114        0 

Інший сукупний дохід 4116        0 

Розподіл прибутку:          

Виплати власникам (дивіденди) 4200        0 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205        0 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210        0 

Сума чистого прибутку, належна 
до бюджету відповідно до 
законодавства 

4215        0 



Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних (цільових) 

фондів 

4220        0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 

4225        0 

Внески учасників:          

Внески до капіталу 4240        0 

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245        0 

Вилучення капіталу:          

Викуп акцій (часток) 4260        0 

Перепродаж викуплених акцій 
(часток) 

4265        0 

Анулювання викуплених акцій 
(часток) 

4270        0 

Вилучення частки в капіталі 4275        0 

Зменшення номінальної вартості 
акцій 

4280        0 

Інші зміни в капіталі 4290    (978)    (978) 

Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 

4291        0 

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 (978) (36318) 0 0 (37296) 

Залишок на кінець року 4300 55000 421 157 568572 (164246) 0 0 459904 

 
Примітки: 
Власний капітал (чисті активи) Товариства за даними статистичної звітності  на 31.12.18 р. становить  459 904 тис. грн., що перевищує розмір статутного капіталу, та відповідає вимогам 

Цивільного кодексу України щодо розміру чистих активів.  
Статутний капітал Компанії на 31 грудня 2018 року був 55 000,00 тис. грн. і складався з 1 100 000 повністю оплачених простих іменних акції. (2018: 55000 тис. грн.). Номінальна вартість 
однієї простої іменної акції становила 50,00 грн. 
У Ф№4 не існує колонки "Інші резерви", тому суми цих резервів (в Балансі Ф№1 це строка 1435) додані в колонку №6 "Резервний капітал" Ф№4. 
 
 
 Керівник   Карагаєв Павло Анатолійович 

 
 Головний бухгалтер   Дзюба Ірина Вікторівна 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (примітки) 
 

 

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки) 

 

АСК "Омега" має 24-річний досвід роботи з надання страхових послуг юридичним особам та громадянам 

України на фінансовому ринку. Протягом цього часу компанія успішно розвивалася, своєчасно та в повному 

об'ємі виконувала свої зобов'язання перед клієнтами та партнерами. Сьогодні  АСК "Омега" пропонує своїм 

клієнтам більше ніж 200 страхових продуктів та програм.  
 Головні задачі компанії: 

- швидко та якісно обслуговувати своїх клієнтів; 

- проводити своєчасні виплати відшкодувань клієнтам з метою урегулювання страхової події. 

  АСК "Омега" максимально якісно задовольняє потреби клієнта протягом усього терміну дії договору 

страхування: 

- Вибирає індивідуальний підхід до кожного клієнта; 

- Пропонує вигідні знижки та пільги по страховим послугам. 

  Головні переваги АСК "Омега" 

- Конкурентноспроможніть; 

- Фінансова стабільність; 

- Надійна система перестрахування ризиків; 
- Відкритість і прозорість. 

   АСК "Омега" розпочала свою діяльність в 1994 році. На сьогоднішній день компанія має репутацію 

надійного партнера на страховому ринку України. Динамічно розвиваючись, компанія сформувала серйозну 

клієнтську базу та професійну команду.  

Компанія є активним учасником професійних об'єднань та спілок:  Ліги страхових організацій України, 

Моторного (транспортного) страхового бюро України, Національного клубу страхової виплати, Бюро 

страхових історій.  

АСК "Омега" має своїх представників по всій Україні, які створені у формі Управлінь Дирекцій, а саме:  

10. Київська Дирекція 01135, м. Київ, вул.Мельникова, 18А 

10.1. Відділ № 4 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 17-А 

10.2.  Відділ № 5 (м. Біла Церква) 09100, м. Біла Церква, вул. Торгова площа, буд.10, оф.303 

10.3.  Відділ № 7 02097, м. Київ, вул. Милославська, 43, оф. 20 
10.4.  Відділ №10 01135, м. Київ, вул.Мельникова, 18А 

10.5.  Відділ №11 01135, м. Київ, вул.Мельникова, 18А 

 

11. ДИРЕКЦІЯ м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявска, 8, оф. 1 

11.1. Управління № 1 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 47 

 

12. Управління № 5 (м. Харків) 61057, м. Харків, провулок Театральний, 4, 2-й поверх 

12.1.  Відділ № 1 (м. Балаклія) 64207, Харківська обл., м. Балаклія, площа Казмірука, 13А 

 

13. Дирекція № 2 (м. Кременчук) 39605, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Перемоги, буд.4, офісний 

центр, каб.1-2-3 
4.5.  Відділ № 1 (м. Горішні плавні) 39800, м. Горішні плавні, вул. Горняків, 17 

4.6.  Відділ № 3 (м. Кременчук) 39600, м. Кременчук, вул.Київська, 66 

4.7.  Відділ № 4 (м. Кременчук) 39600, м. Кременчук,вул. Жовтнева, 57 

4.8.  Відділ № 5 (м. Глобино) 39631, м. Кременчук, Ярославів проїзд, 9 

 

14. Управління № 8 (м. Запоріжжя) 69000, м. Запоріжжя, Бізнес Центр ECO Tower пр. Соборний, 160, 

1-поверх, офіс Ѕ 

 

15. Відділ № 1 (м. Миколаїв) 54017, м. Миколаїв, пр-т Центральний, 72, оф.316 

 

16. Управління № 16 (м. Запоріжжя) 69091, м. Запоріжжя, бул.Шевченко, б.51, оф.2 

 
17. Управління № 20 (м. Дрогобич) 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Данила Галицького, 4 

17.1.  Відділ № 1 (м. Борислав) 82300, Львівська обл., м. Борислав, Вул. Івасюка, 2 

 

18. Управління № 21 (м. Суми) 40030, м. Суми, вул. Гагаріна, 2, оф. 25 (2-й поверх) 

18.1. Відділ № 1 (м. Лебедин) 42200, Сумська обл., м. Лебедин, вул. Леніна, 5 

 



 

АСК "Омега" здійснює свою діяльність на підставі 24 ліцензій - 7 обов'язкових і 17 добровільних видів 

страхування, а саме: 

 

Вид страхування Ліцензії (номер, дата видачі) 

- страхування від нещасних випадків; АГ №569358 від 27.01.2011 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); АГ №569354 від 27.01.2011 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; АГ №569448 від 27.01.2011 
- страхування залізничного транспорту; АГ №569349 від 27.01.2011 

- страхування наземного транспорту (крім залізничного); АГ №569356 від 27.01.2011 

- страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту); АГ №569346 

від 27.01.2011 

- страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); АГ №569342 від 27.01.2011 

- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; АГ №569345 від 27.01.2011 

- страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту(морського внутрішнього 

та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)); АГ №569353 від 27.01.2011 

- страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність 

перевізника); АГ №569344 від 27.01.2011 

- страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); АГ 

№569343 від 27.01.2011 
- страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного 

транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту 

(включаючи відповідальність перевізника); АГ №569360 від 27.01.2011 

- страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту); АГ №569352 

від 27.01.2011 

- страхування фінансових ризиків; АГ №569362 від 27.01.2011 

- страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій; АГ №569348 від 27.01.2011 

- страхування медичних витрат; АГ №569355 від 27.01.2011 

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

фінансуються з державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних 

дружини (команд); АГ №569361 від 27.01.2011 
- особисте страхування від нещасних випадків на транспорті; АГ №569359 від 27.01.2011 

- авіаційне страхування цивільної авіації; АГ №569341 від 27.01.2011 

- страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; АГ №569645 

від 16.03.2011 

- страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно 

пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та 

об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварії екологічного та санітарно-епідеміологічного 

характеру; АГ №569363 від 27.01.2011 

- страхування відповідальності суб'єктів перевезень небезпечних вантажів на випадок настання негативних 

наслідків при перевезенні небезпечних вантажів. АГ №569357 від 27.01.2011 

- страхування інвестицій АГ №569351 від 27.01.2011 
- страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

 АЕ №522548 від 20.08.2014 

  

  

1.2.Акціонери 

Компанія була зареєстрована в м. Київ, Україна, в 1994 році як Акціонерна Страхова Компанія.  

Дата державної реєстрації: 10.11.1994р. номер запису в ЄДР 1 074 105 0016 004135 

 Дата перереєстрації: 10.01.2011 р., свідоцтво серії А01 № 727975; 

 Місце проведення реєстрації: Шевченківська районна в місті Києві Державна Адміністрація. 

Основні 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. 

Акціонерами Компанії є резиденти України - 11 (одинадцять) юридичних та 3 (три) фізичні особи. 

Органами управління і контролю Товариства є: 

 Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів; 

 Наглядовий орган  - Наглядова рада; 

 Виконавчий орган - Правління; 

 Контролюючий орган - Ревізійна комісія. 

Голова і члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії, Президент і члени Правління Товариства є 



посадовими особами Товариства. 

 

2.Загальні принципи складання звітності 

2.1.Повідомлення про відповідність 

Фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ"), 

прийнятими в Україні в редакції затвердженої Радою по Міжнародним стандартам фінансової звітності в 

перекладі, який оприлюднений на офіційному веб-сайті  Міністерства фінансів України на дату складання 

фінансової звітності. 
Фінансова звітність також відповідає нормам Національної комісії  що здійснює регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг,  які чинні на дату складання фінансової звітності. 

Дана фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, є фінансовою звітністю Компанії, яка 

підготовлена у відповідності до МСФЗ.  

 

2.2. Функціональна валюта та валюта звітності 

Фінансова звітність підготовлена в Українських гривнях (UAH), яка є грошовою одиницею України, а також 

функціональною валютою Компанії. 

 

2.3.Звітний період 

Звітний період включає в себе 12 місяців з 1 січня до 31 грудня 2018 року  

 
2.4. Принципи оцінки фінансових показників 

У фінансовій звітності активи і зобов'язання обліковуються за історичною вартістю за винятком статей, 

відображених за справедливою вартістю.  

Послідовні принципи облікової політики були застосовані до фінансових років, зазначених у фінансовій 

звітності, за винятком описаних нижче. 

 

3.Основні принципи облікової політики 

3.1   Іноземна валюта, угоди в іноземної валюті 

Угоди в іноземній валюті, переведені в гривню за курсом іноземної валюти, встановленим Національними 

банком України на день підписання відповідної угоди. Монетарні активи та зобов'язання, включаючи 

позабалансові статті активів та зобов'язань, виражені в іноземній валюті, перераховані в гривню за курсом 
іноземної валюти, встановленим Національного банку України на останній день звітного періоду. Немонетарні 

активи і зобов'язання, деноміновані в іноземній валюті, які оцінені за справедливою вартістю або собівартістю, 

перераховані за курсом іноземної валюти на момент визначення справедливої вартості або собівартості. 

Прибуток або збитки, що виникає в результаті коливань курсу іноземних валют, визнаються у звіті про 

прибутки і збитки в тому періоді, в якому відбулося коливання. Курси обміну основних валют за станом на 

кінець звітного періоду представлені нижче (гривня по відношенню до 100 одиниці іноземної валюти): 

 

Валюта Офіційний курс встановлений Національним банком України за 100 одиниць валюти станом на: 

 31.12.2017 31.12.2018 

Євро (EUR) 3349.5424 3171.4138 

Долар США (USD) 2806.7223 2768.8264 
10 Російських рублів (RUB) 4.8703 3.9827 

 

 

3.2   Договори страхування  

3.2.1   Класифікація договорів страхування  

Страховий договір, підписаний страховиком, класифікується як договір страхування, тільки якщо він передає 

істотний страховий ризик від страхувальника, страховикові. Всі укладені контракти класифікуються як 

договори страхування, не пов'язаного з життям.  

У звітний період  Компанія не укладала будь-яких інвестиційних контрактів. 

Договорами страхування, не пов'язаними з страхуванням життям, визнаються такі види договорів: 

- Договори, згідно з якими страхова компанія приймає на себе страховий ризик іншого учасника договору 

- страхувальника - і зобов'язується компенсувати його збитки у разі виникнення певних непередбачених 
обставин (страхових випадків), попередньо обговорених обома сторонами і які здатні спричинити 

несприятливий вплив на страхувальника. Непередбачена обставина вважається такою, якщо на момент 

укладення договору невідомо: 

4. чи відбудеться страховий випадок; 

5. час настання страхового випадку; 

6. розмір збитків при настанні страхового випадку. 

 

Визнання та оцінка страхових договорів. 

Договір визнається страховим договором, поки за позначені в ньому права і обов'язки проводиться оплата, або 



ж до закінчення терміну його дії. Договір не може бути віднесений до іншого виду договорів, якщо його форма 

і зміст відповідають страховим договорам. Основою класифікації страхових договорів для цілей 

бухгалтерського обліку служить сутність прийнятого страхового ризику та загальні ознаки можливого ризику, 

такі як: 

- страхування від нещасних випадків; 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

- страхування здоров'я на випадок хвороби; 

- страхування залізничного транспорту; 
- страхування наземного транспорту (крім залізничного); 

- страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту); 

- страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); 

- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 

- страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту), вантажів та багажу 

(вантажобагажу); 

- страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність 

перевізника); 

- страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту); 

- страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного 

транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту 

(включаючи відповідальність перевізника); 
- страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту); 

- страхування фінансових ризиків; 

- страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій; 

- страхування медичних витрат; 

- особисте страхування працівників відомчої (крім тих, що фінансуються з держ. бюджету України) та сільської 

пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружини (команд); 

- особисте страхування від нещасних випадків на транспорті; 

- авіаційне страхування цивільної авіації; 

- страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; 

- страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно 

пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та 
об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварії екологічного та санітарно-епідеміологічного 

характеру; 

- страхування відповідальності суб'єктів перевезень небезпечних вантажів на випадок настання негативних 

наслідків при перевезенні небезпечних вантажів. 

Всі ці категорії можуть бути розбиті на підгрупи відповідно до сутності прийнятих страхових ризиків. 

 

3.2.2  Страхові премії   

В нараховані страхові премії включені премії по договорам страхування та перестрахування, які вступили в 

силу  протягом звітного року, незалежно від того, були ці премії отримані чи ні. Обсяг нарахованих премій 

зменшується на суму премій звітного періоду за договорами страхування, які  припинені. 

Зароблена частина отриманих премій визнається як дохід. Премії нараховуються з дати прийняття ризику, 
протягом періоду компенсації збитків, на основі моделі нижчевикладених ризиків. Незароблена частина премій 

визнається як технічний резерв. 

Виплачені перестрахувальні премії визнаються як витрати у відповідності з моделлю отриманої послуги 

перестрахування, з одночасним визнанням частини витрат перестрахування, що відносяться на майбутні 

періоди, як активи перестрахування резерву незароблених премій. 

 

3.2.3   Резерви незароблених премій  

Резерв незароблених премій включає частки від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, 

страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату.  

  Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування окремо. Загальна 

величина резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів незароблених премій, розрахованих окремо за 

кожним видом страхування.  
Розрахунок величини резерву незароблених премій здійснюється на будь-яку звітну дату методом, визначеним 

Законом України "Про страхування", а саме:  

Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від часток надходжень 

сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), у розмірі 85 відсотків загальної суми 

надходжень страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), з відповідних видів страхування у 

кожному місяці з попередніх дев'яти місяців (розрахунковий період).  

Розрахунок резерву незароблених премій (та частки перестраховика в ньому) на будь-яку звітну дату за видом 

обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 

здійснюється методом "1/365" ("pro rata temporis") і визначається як сумарне значення незароблених страхових 



премій (перестрахових премій) за кожним договором. 

 

3.2.4 Технічні резерви неоплачених претензій 

Технічні резерви невиплачених претензій містять резерви для оцінки Компанією кінцевої вартості 

врегулювання всіх претензій, понесених, але не оплачених на дату балансу.  

Зокрема, резерв заявлених, але не виплачених збитків, експерти Компанії підраховують на підставі заявлених, 

але ще не виплачених страхових вимог за відшкодуванням, окремо оцінюючи кожен випадок (включаючи 

витрати на корегування збитку) на звітну дату. 
АСК "Омега" по обов'язковому страхуванню цивільно-правової відповідальності власників транспортних 

засобів формує та веде облік резерву збитків, які виникли, але не заявлені, та страхового резерву коливань 

збитковості за цим видом страхування.  

 

3.2.5 Перестрахування 

Прийняте перестрахування: 

Договір перестрахування - це різновид договору страхування, де страховий ризик приймається від іншого 

страховика. Отже, всі посилання на договори страхування також відносяться до перестрахування.  

Передане перестрахування: 

У рамках своєї страхової діяльності Компанія віддає свої ризики в  перестрахування, щоб обмежити 

можливість втрат за допомогою диверсифікації ризиків. 

Активи, зобов'язання, доходи і витрати, що виникають з договорів переданого перестрахування, представлені 
окремо від відповідних активів, зобов'язань, доходів і витрат від пов'язаних договорів страхування, тому що 

перестрахові механізми не звільняють Компанію від прямих обов'язків перед своїми страхувальниками. 

Активи перестрахування включають в себе відшкодування від перестраховиків, відносно виплачених страхових 

відшкодувань, і частки перестраховиків в технічних страхових резервах.  

Частка перестраховиків у  технічному резерві по страховим випадкам що настали але не заявлені, в разі 

непропорційних або пропорційних факультативних договорів перестрахування не визнається для договорів 

переданого перестрахування, так як актив перестрахування не може бути достовірно оцінений.  

 

3.2.6 Витрати по залученню клієнтів 

До витрат по залученню клієнтів входять агентські винагороди, які виплачуються страховим посередникам, та 

інші витрати, пов'язані з укладанням страхових договорів. 
 

3.2.7 Розподіл адміністративних витрат за видами страхування 

Розподіл адміністративних витрат на витрати за претензіями, витрати на залучення клієнтів та інвестиційні 

витрати проводиться у відповідності з політикою Компанії, яка заснована на витратах, понесених в різних 

центрах витрат. 

Адміністративні витрати, які не відносяться до конкретного виду страхування, розділені за видами страхування 

відповідно до обсягу підписаних премій. 

 

3.2.8 Тест на адекватність зобов'язань 

Керівництво Компанії за допомогою фахівців з актуарних розрахунків оцінює адекватність визнаних 

зобов'язань по страхуванню за допомогою оцінки майбутніх грошових потоків від страхових договорів і 
порівнює ці розрахунки прогнозованих грошових потоків з балансовою вартістю таких зобов'язань. Якщо тест 

показує, що врахована сума зобов'язань недостатня, то різниця відноситься до збитків звітного періоду, при 

цьому формуючи додаткові технічні резерви для непередбаченого ризику. 

 

3.2.9 Дебіторська та кредиторська заборгованість зі страхування 

Страхові платежі від страхувальників та перестраховиків визнаються фінансовими інструментами, які 

включаються в дебіторську і кредиторську заборгованості по страхуванню, а не до умов договору на 

страхування або активів перестрахування.. 

 

3.3 Фінансові інструменти 

3.3.1 Класифікація 

Всі фінансові інструменти компанії  віднесені до однієї з наступних категорій: 
Фінансовими інструментами за справедливою вартістю через прибуток або збиток визнаються фінансові активи 

або зобов'язання, які придбані або понесені для цілей продажу або викупу найближчим часом; або які є 

частиною портфеля певних фінансових інструментів, якими управляють спільно, і для яких існують докази 

нещодавньої короткостроковій реалізації ринкового прибутку, або які є похідними (за винятком похідних, які є 

ефективним інструментом хеджування); або ті, які після первісного визнання визначені підприємством за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток. До них відносяться групи фінансових активів, визначених за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток, які управляються, і їх ефективність оцінена на основі 

справедливої вартості, відповідно з інвестиційною політикою Компанії.  

Наявні для продажу активи є фінансовими активами, первісно класифіковані як наявні для продажу. Наявні для 



продажу інструменти включають в себе короткострокові вкладення і певні боргові цінні папери та акції. У 

даній категорії, як правило, відображаються фінансові активи, утримувані протягом невизначеного терміну, які 

можуть бути продані через зменшення ліквідності, а також в результаті коливань процентних ставок, валютних 

курсів і цін на акції. 

Фінансові інструменти, утримувані до закінчення терміну, є непохідними фінансовими активами з фіксованими 

або визначними платежами та фіксованим строком, які Компанія вирішила утримувати до строку погашення.  

Позики та дебіторська заборгованість являють собою непохідні фінансові активи з фіксованими або 

визначними платежами, які не котируються на ринку активів. Позики та дебіторська заборгованість включають 
в себе позики, інших дебіторів у звіті про фінансовий стан. 

Фінансові зобов'язання, які оцінюються за амортизованою вартістю придбання, включають фінансові 

зобов'язання Компанії за винятком фінансових інструментів, що відображаються за справедливою вартістю у 

звіті прибутку або збитків.  

 

3.3.2 Визнання та припинення визнання 

Фінансовий інструмент визнається в момент укладення угоди про перехід активу у власність Компанії. 

Фінансові активи, придбані в результаті систематичних операцій купівлі або продажу, враховуються в звіті про 

фінансовий стан за датою угоди, тобто при отриманні фінансового активу. Компанія слідує тим же принципам 

бухгалтерського обліку, як і при роботі з іншими придбаними активами відповідної категорії.  

Облік фінансових активів припиняється при закінченні прав на отримання грошового потоку від відповідного 

фінансового активу або при передачі Компанією всіх пов'язаних ризиків і вигід. Облік фінансових зобов'язань 
припиняється при їх погашенні, наприклад, при виплаті, скасуванні або закінченні терміну зобов'язань. 

 

3.3.3 Первісна і подальша оцінка 

Фінансові інструменти первісно обліковуються за справедливою вартістю, за винятком фінансових 

інструментів за справедливою вартістю через прибуток або збиток, що включають безпосередньо пов'язані 

операційні витрати. 

Після первісного визнання всі фінансові активи та зобов'язання, що визнаються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток, і всі доступні для продажу фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю, за 

винятком тих інструментів, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити. Ці інструменти 

обліковуються за собівартістю за вирахуванням витрат на укладання угоди та збитків від знецінення. Всі 

фінансові зобов'язання, за винятком фінансових інструментів, відображених через прибуток або збиток, позики 
та дебіторська заборгованість, і утримувані до погашення активи оцінюються за амортизованою вартістю з 

використанням методу ефективної процентної ставки. Всі ці фінансові інструменти переоцінюються з 

урахуванням зменшення їх вартості. Короткострокові дебітори і кредитори не дисконтуються. Прибуток або 

збитки, що виникають в результаті змін справедливої вартості фінансових інструментів, відображених через 

прибуток або збиток, відображаються у Звіті про фінансовий результат діяльності компанії.  

 

3.3.4 Визначення справедливої вартості 

Справедлива вартість активів і зобов'язань відображає суму, на яку можливий обмін активів або виконання 

зобов'язань між добре поінформованими, зацікавленими і фінансово-незалежними особами. 

Справедливу вартість фінансових інструментів, що котируються на ринку активів, визначають за цінами 

пропозиції та попиту під час звітного періоду або за останнім робочим днем ринку. У тому випадку, якщо 
фінансові інструменти не присутні на ринку, то для розрахунків справедливої вартості використовується 

модель дисконтування грошового потоку або інші моделі, які використовуються на ринку (дані моделі 

використовуються тільки в тому випадку, якщо при їх допомозі можливо достовірно визначити справедливу 

вартість фінансових інструментів ). 

Застосовуючи метод дисконтування грошового потоку, за базу для розрахунку прогнозованого грошового 

потоку беруться розрахунки керівництва, і застосовується дисконтна ставка, яка відповідає фінансовому 

інструменту зі схожими термінами та умовами договору. Для визначення справедливої вартості похідних 

фінансових інструментів, що не котируються на ринку, застосовується метод визначення вартості вкладень на 

підставі вартості чистих активів що належать компанії. 

 

3.4 Знецінення 

3.4.1 Фінансові активи 
Кожен звітний період Компанія оцінює, чи існують об'єктивні докази того, що неоцінені за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток фінансові активи знецінилися. Фінансові активи знецінюються тільки в 

тому випадку, якщо існують об'єктивні докази, після первісного визнання активу стався випадок несучий 

втрати, який робить негативний вплив на майбутні грошові потоки активу, за умови, що втрати можна 

достовірно оцінити. 

Компанія оцінює докази знецінення, як певного активу, так і всієї групи активів. Для індивідуально істотних 

фінансових активів завжди оцінюється зниження у вартості. Якщо зниження не було виявлено, то їх об'єднують 

у групи для того, щоб виявити зниження вартості, що з'явилося, але ще не було виявлено на дату балансу.  

Для сумнівних заборгованостей створюються забезпечення. 



 

3.4.2 Нефінансові активи 

Нефінансові активи, за винятком відстрочених податків і відстрочених витрат на придбання, оцінюються на 

кожну звітну дату на наявність будь-яких ознак знецінення. При наявності таких ознак Компанія оцінює суму 

очікуваного відшкодування пов'язаного активу.  

Всі збитки від знецінення у відношенні нефінансових активів визнаються у звіті про фінансовий результат  і 

відновлюються лише в разі, якщо відбулися зміни в оцінках, використаних для визначення суми очікуваного 

відшкодування. Будь-який відновлений збиток від знецінення відновлюється, тільки коли поточна вартість 
активу не перевищує поточну вартість, яка була б визначена, за вирахуванням амортизації, якщо збиток від 

знецінення не був визнаний. 

 

3.5 Основні засоби 

Об'єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які 

накопичені збитки від зменшення корисності. 

Нарахування зносу проводиться з використанням лінійного методу під час терміну експлуатації відповідного 

активу. При завершенні терміну експлуатації актив списується до його залишкової вартості.  

Розрахунок зносу проводиться у відповідності з наступними строками корисного використання: 

офісне обладнання  -  4 роки;  

автомобілі -   7 років; 

меблі та приладдя  -  5 років. 
Первинна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта 

(модернізація, модифікація, добудування, дообладнання, реконструкція і т.п.), що призводить до збільшення 

майбутніх економічних вигод, очікуваних від використання такого об'єкта.  

Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані й одержання спочатку визначеної суми 

майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат по мірі їх здійснення і не 

впливають на залишкову вартість активу. 

Первинна вартість основних засобів зменшується в зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта основних засобів. 

Суб'єкт господарювання визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів собівартість замінюваної 

частини такого об'єкта, коли понесені витрати, задовольняють критерії визнання. Балансову вартість тих 

частин, що замінюють, припиняють визнавати відповідно до положень про припинення визнання.  

Методи розрахунку зносу, терміни експлуатації і залишкова вартість основних засобів переглядаються 
щорічно. 

 

3.6 Нематеріальні активи  

Нематеріальний актив визнається, тільки якщо: 

а) є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до суб'єкта 

господарювання;  

б) собівартість активу можна достовірно оцінити. 

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за класами. Клас нематеріальних 

активів є групою активів, подібних за характером та використанням у діяльності компанії.  

Визначені наступні класи нематеріальних активів: 

а) назви брендів; 
б) комп'ютерне програмне забезпечення; 

в) ліцензії та привілеї; 

ґ) авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію; 

д) нематеріальні активи на етапі розробки. 

 Первісна вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації, що 

амортизується, розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисної експлуатації.  

Амортизація нематеріального активу починається, коли цей актив стає придатним до використання, тобто коли 

він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації.  

Амортизація припиняється на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікується як 

утримуваний для продажу (або включається до ліквідаційної групи) відповідно до МСФЗ 5, або на дату, з якої 

припиняється визнання цього активу. 

Для розподілу суми активу, що амортизується, на систематичній основі протягом строку його корисної 
експлуатації компанія  використовує прямолінійний метод амортизації.  

3.7 Інвестиційна нерухомість 

Інвестиційна нерухомість оцінюється первісно за її собівартістю. Собівартість придбаної інвестиційної 

нерухомості включає ціну її придбання та будь-які видатки які безпосередньо віднесені до придбання. Після 

первісного визнання інвестиційна нерухомість обліковується по справедливій вартості, яка відповідає ринковим 

умовам на звітну дату. Доходи або витрати, які виникають від зміни справедливої вартості інвестиційної 

нерухомості, включаються в Звіт про прибутки та збитки за звітний період, в якому вони виникли. Справедлива 

вартість визначається на кожну звітну дату щорічно акредитованим незалежним оцінювачем.   

Визнання інвестиційної нерухомості припиняється при вибутті або коли інвестиційна нерухомість вилучається 



з використання на постійній основі і не очікується жодних економічних вигід від її вибуття. Доходи або витрати 

при виведені із експлуатації інвестиційної нерухомості визнаються у Звіті про прибутки та збитки за звітний 

період.  

Компанія визнає інвестиційною нерухомістю таку нерухомість, що утримується з метою отримання орендних 

платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей у відповідності до МСБО 40 

"Інвестиційна нерухомість".  

Компанія визнає таку, належну їй інвестиційну нерухомість: 

- земельні ділянки та споруди, які є власністю Компанії та надані в оренду згідно з однією чи кількома угодами 
про операційну оренду. 

3.8 Податок на прибуток 

Податок на прибуток включає в себе поточні та відстрочені податки. Податок на прибуток відображається у 

звіті про фінансові результати компанії. 

Поточним податком є очікуваний податок, який підлягає сплаті у відношенні оподатковуваного прибутку за рік 

з використанням діючих на звітну дату податкових ставок і будь-які коригування з податку на прибуток за 

попередні роки. 

Відстрочений податок визнається з використанням балансового методу, що передбачає тимчасові різниці між 

балансовою вартістю активів і зобов'язань у фінансовій звітності, а також сум, використовуваних для цілей 

оподаткування. 

Податкові різниці утворюються в основному через різниці податкового та фінансового обліку фінансових 

інструментів, та порядку визнання доходів з страхової діяльністю. 
Актив відстроченого податку включається у фінансову звітність тільки в тому випадку, якщо існує велика 

ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка дозволить використовувати тимчасові 

різниці.  

Активи та зобов'язання відстроченого податку переглядаються кожну звітну дату і зменшуються, якщо 

реалізація відповідних податкових пільг або зобов'язань більше не очікується. 

3.8 Оренда 

Платежі операційної оренди визнаються у звіті про фінансові результати лінійним методом протягом строку 

оренди. Компанія не має активів у фінансовій оренді. 

 

3.10 Грошові кошти та грошові еквіваленти 

У звіті про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі, вклади до 
запитання і строкові вклади, термін погашення яких не перевищує одного року та довгострокові депозити за 

якими компанія має право в будь-який час достроково зупинити їх дію, без будь-яких наслідків, що можуть 

мати суттєвий вплив на фінансову звітність. Звіт про рух грошових коштів складений за прямим методом. 

 

3.11 Дивіденди 

Дивіденди відображаються як розподіл нерозподілених прибутків в період, в якому вони були заявлені. 

 

3.12 Пов'язані сторони 

Пов'язаними сторонами значаться акціонери Компанії, члени Ради та Правління Компанії, їх близькі родичі, а 

також підприємства, в яких вони мають суттєвий вплив або контроль. 

 
 

3.13 Витрати на персонал 

Короткострокові винагороди працівникам, включаючи заробітну плату та платежі із соціального страхування, 

премії та відпускні посібники, враховуються в основних витратах відповідно до принципів накопичення в міру 

надання послуг. Відповідно до законодавства, Компанія здійснює внески певного розміру у фонд державного 

соціального страхування за кожного працівника протягом усього періоду зайнятості працівника. У Компанії 

немає зобов'язань щодо подальших внескам у зв'язку з пенсіями. 

 

3.14 Резерви 

Резерв визнається, якщо в результаті події, що сталася компанія має юридичні або можливі зобов'язання, які 

можуть бути достовірно оцінені, і існує ймовірність того, що буде необхідний відтік економічних вигод для 

врегулювання зобов'язань. 
 

Важливі облікові оцінки та судження облікової політики 

Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва робити судження, оцінки та 

припущення, які впливають на застосування політик і звітні суми активів і зобов'язань, прибуток і збитки. Хоча 

ці оцінки засновані на знанні керівництвом останніх подій, фактичні результати, у кінцевому рахунку, можуть 

відрізнятися від цих оцінок. Оцінки і допущення аналізуються на постійній основі. Зміни в облікових оцінках 

визнаються в тому періоді, в якому оцінка змінюється, якщо події, що сталися, мають вплив тільки на цей 

період, або  в період проведення аналізу і в майбутніх періодах, якщо зміна оказує вплив як на цей період, так і 

на майбутній періоди. 



 

Основні джерела невизначеності оцінки 

У зв'язку зі специфікою діяльності складно з упевненістю передбачити результат будь-якої вимоги і кінцеву 

вартість заявлених вимог. Кожна заявлена вимога оцінюється окремо, в кожному конкретному випадку, з 

урахуванням обставин вимоги, інформації, доступної від оцінювачів збитку, а також історичних фактів про 

розміри аналогічних вимог. Оцінки страхових вимог регулярно аналізуються та оновлюються, коли з'являється 

нова інформація. Резерви ґрунтуються на інформації, наявної в даний час. Однак кінцеві зобов'язання можуть 

змінюватися в результаті наступних подій.  
Найсуттєвіше допущення пов'язано із забезпеченням резерву збитків, які виникли, але не заявлені. Достатність 

технічних резервів страхування регулярно контролюється за допомогою аналізу періоду подачі вимог (стоки) і 

тесту адекватності зобов'язань, який проводиться для кожного види страхування. 

 

Оцінка фінансових інструментів 

Для визначення справедливої вартості фінансових активів та зобов'язань, для яких немає ринкової ціни, 

використовуються методики оцінки, які описані  вище. Фінансові інструменти, якими рідко торгують і які 

мають ціну низької прозорості, справедлива вартість менш об'єктивна, і вимагає зміни ступеня судження в 

залежності від ліквідності, концентрації, невизначеності ринкових факторів, цінових допущень і інших ризиків, 

що впливають на інструмент. В результаті, Компанія оцінює такі інструменти за собівартістю за вирахуванням 

знецінення. 

 
Знецінення фінансових інструментів 

Визначення ознак знецінення засновано на порівнянні балансової та справедливої вартості фінансового 

інструмента. Внаслідок спадів на фінансовому ринку та ринку капіталу, ринкова ціна не завжди є надійним 

джерелом ознаки знецінення. Компанія використовує методи оцінки на основі оприлюдненої фінансової 

звітності. 

Для цілей вимірювання збитків від знецінення, керівництво Компанії оцінює  очікувані зміни майбутніх 

грошових потоків від фінансового інструменту на основі аналізу фінансового становища емітента фінансового 

інструменту. 

Станом на 31 грудня 2018 року для всіх фінансових інструментів, віднесених за справедливою вартістю, 

справедлива вартість була визначена на основі ринкових цін на активному ринку або за методикою визначення 

вартості частки чистих активі що належить Компанії. 
Знецінення кредитів та дебіторської заборгованості 

Існує ряд істотних ризиків і невизначеностей в процесі контролю фінансових активів і визначення існування 

знецінення. Ризики та невизначеності включають ризик того, що оцінка Компанії можливостей емітента або 

позичальника виконати всі свої контрактні зобов'язання зміниться на основі змін кредитних характеристик 

даного емітента і того, що економічна ситуація буде гіршою, ніж очікувалось, або буде мати більший вплив на 

емітента, ніж очікувалося. Також існує ризик того, що нова інформація, отримана Компанією, або зміна інших 

фактів і обставин призведе до того, що Компанія змінить своє рішення про інвестування. Будь-яка з даних 

ситуацій може призвести до витрат у відношенні звіту про сукупний доход в майбутньому періоді у розмірі 

зареєстрованих витрат від знецінення активу. 

 

Визнання резервів 
Резерви створюються, коли існує ймовірність того, що минула подія призвела до виникнення теперішнього 

зобов'язання або збитку, і сума може бути достовірно визначена.  Керівництво застосовує судження при оцінці 

ймовірності того, що Компанією буде понесено збиток. Визначення суми збитку вимагає судження керівництва 

при виборі відповідної моделі розрахунку, і специфічних припущень, пов'язаних з такою оцінкою.  

 

 

Концептуальна основа фінансової звітності 

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, є 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

(МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

(РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства 

фінансів України. 
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам 

чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2018 року, дотримання яких забезпечує 

достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої 

інформації. 

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та 

нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 

Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 

З 1 січня 2018 року набрав чинності МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" (далі - МСФЗ 9), який замінив МСБО 39 

"Фінансові інструменти: визнання та оцінка" та скасував існуючу згідно з МСБО 39 класифікацію фінансових 



активів у категорії утримуваних до погашення, кредитів і дебіторської заборгованості та наявних для продажу.  

Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності (Правління) 14.12.2018 року проголосувала за пропозицію 

про перенесення на один рік після набрання чинності МСФЗ 17, нового стандарту договорів страхування, до 

2022 року. 

Правління також вирішило запропонувати продовжити до 2022 року тимчасове звільнення страховиків від 

застосування стандарту фінансових інструментів, МСФЗ 9, щоб одночасно можна було застосовувати як МСФЗ 

9, так і МСФЗ 17. 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/11/iasb-to-propose-one-year-deferral-of-insurance-contracts-standard/ 
Компанія не планує застосовувати вимоги МСФЗ 9 достроково. 

 

Стандарти та інтерпретації, які були випущені, але не набрали чинності на 31.12.2018 року 

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено стандарт МСФЗ 

16 "ОРЕНДА",   який   набуває чинності  01 січня 2019 року. За рішенням керівництва Компанії МСФЗ 16  

до дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цих стандарту не вплинуло би на 

фінансову звітність Компанії за період, що закінчується 31 грудня 2018 року. 

 

 

Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості 

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, тобто такі 

оцінки, які вимагаються МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду. 
Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю 

 

 

Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю Методики оцінювання Метод оцінки 

(ринковий, дохідний, витратний) Вхідні дані 

Грошові кошти та їх еквіваленти Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється 

за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості Ринковий Офіційні курси НБУ 

Депозити (крім депозитів до запитання) Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою 

вартістю, яка зазвичай дорівнює його номінальній вартості. Подальша оцінка депозитів у національній валюті 

здійснюється за справедливою вартістю очікуваних грошових потоків Дохідний (дисконтування грошових 

потоків) Ставки за депозитами, ефективні ставки за депозитними договорами 
Боргові цінні папери Первісна оцінка боргових цінних паперів як фінансових активів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка 

боргових цінних паперів здійснюється за справедливою вартістю. Ринковий, дохідний Офіційні біржові 

курси організаторів торгів на дату оцінки, котирування аналогічних боргових цінних паперів, дисконтовані 

потоки грошових коштів 

Інструменти капіталу Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу 

здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Ринковий, витратний Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки, 

використовується остання балансова вартість, ціни закриття біржового торгового дня 

Інвестиційна нерухомість Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Подальша 
оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.  Ринковий, 

дохідний, витратний Ціни на ринку нерухомості, дані оцінки професійних оцінювачів 

Дебіторська заборгованість Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за 

справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових 

потоків на дату оцінки. Дохідний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові 

потоки 

Поточні зобов'язання Первісна та подальша оцінка поточних зобов'язань здійснюється за вартістю 

погашення Витратний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки 

 

 

Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок справедливої вартості на 

прибуток або збиток 
 

У 2018 році змін які вплинули на прибуток або збиток не відбувалось. 

 

 

 

Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості 

Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю 1 рівень 

(ті, що мають котирування, та спостережувані) 2 рівень 

(ті, що не мають котирувань, але спостережувані) 3 рівень 



(ті, що не мають котирувань і не є спостережуваними)  Усього 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Дата оцінки 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18

 31.12.17 

Інвестиційна нерухомість - - 17 479  

 17 621 - - 17 479  

 17 621 

Інша дебіторська заборгованість - - - - 132 385 201 689 132 385 201 689 
Інвестиції доступні для продажу 165 923 122 690 - -   165 923 122 690 

Інвестиції, до погашення - - - - 191 632 174 723 191 632 174 723 

 

Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості 

У 2018 році переведень між рівнями ієрархії не було. 

 

Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вхідних даних 3-го рівня ієрархії 

Класи активів, оцінених за справедливою вартістю з використанням 3-го рівня ієрархії Залишки станом на 

31.12.2017р. Придбання (продаж, погашення) Залишки станом на 31.12.2018 р. Стаття (статті) у прибутку або 

збитку, у якій прибутки або збитки визнані 

Інша дебіторська заборгованість 201 689 -69 304 132 385 - 

 
 

Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості" 

 

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 

(тис. грн.) 

  Балансова вартість Справедлива вартість 

 2018 2017 2018 2017 

Інша дебіторська заборгованість 132 385 201 689 132 385 201 689 

Інвестиції доступні для продажу 165 923 122 690 165 923 122 690 

Інвестиції, до погашення 191 632 174 723 191 632 174 723 

Дебіторська заборгованість за послугами 4 208 3 844 4 208 3 844 
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 210 49 985 1 210 49 985 

Поточна кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) 11 351 11 386 11 351 11 386 

Керівництво Компанії вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і 

не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування 

справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності. 

 

4.2 Фінансові ризики та управління ризиками 

Фінансові ризики можуть вплинути на АСК "Омега" через операції з фінансовими інструментами. Фінансові 

ризики включають ринковий ризик, який включає ціну, відсоткову ставку та валютні ризики, кредитний ризик і 

ризик ліквідності. Нижче знаходиться опис кожного з цих ризиків і короткий опис методів, які Компанія 

застосовує для управління ними. Нараження на ризики виникає в процесі звичайної діяльності Компанії. 
Фінансові активи та фінансові зобов'язання Компанії, включаючи вкладення, депозити в банках, страхових 

дебіторів і активи перестрахування, наражаються таким фінансовим ризикам: 

o ринковий ризик: зміни на ринку можуть суттєво вплинути на активи / зобов'язання Компанії, інвестиції 

можуть знецінитися, а прибутковість активів зменшитися. Ринковий ризик включає ризик процентної ставки, 

ціновий ризик капіталу і валютний ризик; 

o валютний ризик: значні коливання валютного курсу можуть призвести до збитків; 

o кредитний ризик: Компанія може потерпіти збитки в разі невиконання фінансових зобов'язань; 

o ризик втрати ліквідності: при певних несприятливих обставин, Компанія буде змушена продати свої активи за 

нижчою ціною, ніж їх справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. 

 

 4.2.1 Ринкові ризики 

Всі фінансові інструменти та позиції можуть бути наражені ринковому ризику - ризику того, що майбутні 
ринкові умови можуть зробити інструмент більш-менш цінним. Компанія схильна до потенційних 

інвестиційних ризиків, зазнаючи збитків від фінансових активів, фінансових зобов'язань, перестрахування та 

контрактних страхових зобов'язань в результаті змін процентних ставок, валютних курсів і ціни пайових 

інструментів. 

Для того щоб обмежити інвестиційний ризик, зроблені інвестування в різні фінансові інструменти. При виборі 

фінансових інструментів враховуються вимоги страхової компанії та законодавства. 

Компанія мінімізує інвестиційні ризики двома способами: по-перше, диверсифікуючи свій інвестиційний 

портфель, по-друге, аналізуючи певний актив перед його покупкою і відстежуючи подальшу інформацію про це 

активі. 



 

4.2.2 Валютний ризик 

Валютний ризик: несприятливі зміни валютних курсів можуть стати причиною збитків Компанії. 

Деякі страхові ризики визначені в іноземній валюті. Політика Компанії обмежує валютний ризик для відомих і 

очікуваних угод в іноземній валюті. Управління валютним ризиком базується на вкладеннях в певну валюту. 

Прибуток або збитки Компанії схильні тільки впливу коливання курсу американського долара, але цей вплив за 

результатами 2018 року не суттєвий. Компанія не бере участь в спекулятивних угодах на валютному ринку, 

оскільки подібні угоди можуть призвести до підвищення валютного ризику. 
 

4.2.3 Ціновий ризик 

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде коливатися внаслідок змін ринкових 

цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які 

впливають на всі інструменти ринку. Ціновий ризик виникає, коли компанія займає довгу або коротку позицію 

у фінансовому інструменті. 

 

4.2.4 Ризик процентної ставки 

Заходи щодо зниження ризику по коливанню процентної ставки проводяться централізовано, оцінюючи вплив 

ризику відсоткової ставки на фінансові показники Компанії. Компанія не схильна до значного ризику 

коливання процентних ставок, які з'являються через відмінності у часі виплат активів, що приносять 

процентний дохід, і зобов'язань, так як Компанія не має значних зобов'язань, за які доводиться платити. 
Відсотки і значна частина активів, що приносять процентний дохід, забезпечені фіксованою процентною 

ставкою. 

  

 4.2.5 Ризик втрати ліквідності 

Відповідно до затвердженої процедури інвестування та згідно з законодавством, працівники фінансового 

управління Компанії повинні подбати про те, щоб активи, що відносяться до покриття технічних резервів, 

являли собою вкладення з високим рівнем ліквідності. 

Вкладеннями з високим рівнем ліквідності вважаються наступні активи: 

- грошові кошти на розрахунковому рахунку; 

- банківські вклади (депозити); 

- валютні вкладення згідно з валютою страхування; 
- нерухоме майно; 

- акції, облігації; 

- цінні папери, що емітуються державою; 

- права вимоги до перестраховиків; 

- інвестиції в економіку України за напрямками, визначеними Кабінетом Міністрів України; 

- банківські метали; 

- готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених Національним банком України. 

 

4.2.6 Кредитний ризик 

Компанія схильна до кредитного ризику, який виявляється як ризик, що партнер не буде здатний в повному 

обсязі і в певний час оплатити свої зобов'язання. Компанія розділяє кредитний ризик на кілька рівнів, 
визначаючи граничний розмір ризику відносно  до одного емітенту, дебітору, позичальникові або до раніше 

згаданим групам. Ці ризики регулярно контролюються. 

Кредитний ризик відноситься до дебіторської заборгованості прямого страхування і перестрахування, коли 

протилежна сторона не виконує своїх зобов'язань по виплаті певної суми. 

Керівництво Компанії регулярно контролює дебіторську заборгованість в операціях прямого страхування. 

Страховий поліс анулюється, якщо після відповідного повідомлення страхувальник не сплачує належну суму. 

 

 

4.3 Виробничі ризики та управління ними 

Завданням Компанії є надання своїм клієнтам високоякісного обслуговування. Найбільш істотним виробничим 

ризиком, що ставить під загрозу наявність сервісу високого класу, вважається відсутність кваліфікованого та 

компетентного персоналу. Для того, щоб успішно залучати і берегти кваліфікований персонал, Компанія 
впровадила систему мотивації, а також виплачує своїм співробітникам конкурентноздатну зарплату. 

Співробітникам також надається щоденна інформаційна підтримка. 

На думку керівництва, в Компанії мінімізований ризик того, що її співробітник може навмисно чи ненавмисно 

вплинути на технічний результат страхового продукту, встановивши невиправдано низькі ціни або надавши 

невиправдано високі знижки. Співробітники повинні строго слідувати методології Компанії при розрахунку 

ціни страхового продукту. Відхилення від методології допускаються, якщо цього вимагає ситуація на 

страховому ринку. Відхилення обов'язково узгоджуються з андеррайтерами і керівництвом Компанії. Діюча 

політика знижок визначена керівництвом Компанії, і відхилення від неї не допускаються. 

Важливим інструментом у забезпеченні діяльності Компанії є інформаційні системи. Керівництво Компанії 



приділяє значну увагу правильному функціонуванню інформаційних систем, а також їх відповідність сучасним 

вимогам. У Компанії діє управління інформаційних технологій, яке відповідає за підтримання стабільної та 

безпечної роботи інформаційних систем. Діяльність управління регулюється правилами безпеки, розробленими 

відповідно до вимог законодавства. Інформаційні системи повинні стабільно функціонувати і відповідати 

вимогам співробітників і клієнтів. Стала робота інформаційних систем повинна бути забезпечена 24 години на 

добу, і її припинення не допускається. Для випадків пошкодження устаткування або інформації визначено час 

очікування, необхідний для відновлення функціонування. Час очікування не повинно перевищувати 12 годин. 

 
Перестрахування 

Компанія перестраховує частину своїх ризиків для захисту від коливання збитковості та забезпечення її 

фінансової стійкості. 

Компанія розподіляє свої ризики, як на факультативній базі так і на облігаторній. 

В 2018 році для перестрахування основних видів діяльності, а саме страхування майна та вантажоперевезень 

компанія застосовувала такий підхід, як облігаторний захист всього портфелю на базі ексцеденту збитку  

(Excess-of-Loss,  "XL"). Рейтинг фінансової надійності Перестраховика по данному облігаторному захисту - 

AA- "Very Strong" по рейтингу міжнародного рейтингового агентства   Standard & Poor's та  A+ "Superior" по 

рейтингу A.M. Best. 

Компанія співпрацює тільки з надійними перестраховими компаніями із доброю репутацією. Рейтинг 

фінансовою надійності  для міжнародних перестрахових компаній повинен бути не нижче "BB" по оцінці 

міжнародного рейтингового агентства  Standard&Poor's (або аналогічний рейтинг, присвоєний іншим 
міжнародним агентством).  

Перестраховики виплачують свою частину в збитку на протязі 25 днів, також в умовах договорів 

перестрахування передбачена умова про можливість одержання перестрахової виплати негайно, якщо збиток 

перевищує певну суму. 

 

 

? 

5. Підписані премії, нетто. (Дані в таблицях наведені в тис.грн.) 

Показники Код рядка Всього страхування від нещасних випадків медичне страхування 

(безперервне страхування здоров'я) страхування здоров'я на випадок хвороби страхування залізничного 

транспорту страхування наземного транспорту (крім залізничного) страхування водного транспорту 
(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) страхування вантажів та багажу 

(вантажобагажу) страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ страхування майна 

(іншого, ніж передбачено графами 7 - 12) страхування цивільної відповідальності власників наземного 

транспорту (включаючи відповідальність перевізника) страхування відповідальності власників водного 

транспорту страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена графами 14 - 16)

 страхування медичних витрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 23 

2018 рік 

Валові надходження страхових  платежів (премій, внесків) 010 50093,1 397,30 15393,0 53,4 56,3

 8867,7 21,4 189,00 10237,3 6746,7 427,6 1,0 4887,0 2 815,4 

Частки страхових платежів (премій, внесків), які  повертаються страхувальникам (перестрахувальникам) 020
 11,2 0,1    8,0   0,2 0,1    2,8 

Частки страхових платежів (премій, внесків), які сплачуються  перестраховикам  030 8312  

  24,0 3505,1  151,20 1832,9 1478,7   1320,1   

Частки страхових платежів (премій, внесків), які повертаються перестраховиками  040 3570,00 

    2600,0   485,0 485,0      

Валові надходження страхових  платежів (премій, внесків), нетто   45339,9 397,2 15393,0 53,4

 32,3 7954,6 21,4 37,8 8889,2 5752,9 427,6 1,0 3566,9 2 812,6 

                   

2017 рік 

Валові надходження страхових  платежів (премій, внесків) 010 38296,60 513,30 11702,60 98,90 116,50

 10729,20 0,50 564,70 3486,70 2762,50 724,70  4412,4 3 184,60 

Частки страхових платежів (премій, внесків), які  повертаються страхувальникам (перестрахувальникам) 020
 34,4 0,5    27,1   1,1  0,2  0,6 4,9 

Частки страхових платежів (премій, внесків), які сплачуються  перестраховикам  030 17766,80 

 5082,00  28,60 7540,70  162,60 1488,10 1362,30   2102,5   

Частки страхових платежів (премій, внесків), які повертаються перестраховиками  040 3003,2  

   2985,0  9,10 9,10       

Валові надходження страхових  платежів (премій, внесків), нетто   23498,60 512,80 6620,60 98,90

 87,90 6146,4 0,50 411,20 2006,60 1400,20 724,50 0,00 2309,3 3 179,7 

 

5. Підписані премії, нетто. (Дані в таблицях наведені в тис.грн.) 



Показники Код рядка Всього Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в 

установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і 

членів добровільних пожежних дружин (команд) Особисте страхування від нещасних випадків на 

транспорті Авіаційне страхування цивільної авіації Страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів (за звичайними договорами) Страхування цивільної відповідальності суб'єктів 

господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, 

включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до 

аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру Страхування відповідальності суб'єктів 
перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних 

вантажів Страхування предмету іпотеки 

1 2 3 6 9 10 12 17 28 37 

2018 рік 

Валові надходження страхових  платежів (премій, внесків) 010 48 218,4 267,3 339,7 1 154,2 44 

090,5 227,8 287,8 1 851,1 

Частки страхових платежів (премій, внесків), які  повертаються страхувальникам (перестрахувальникам) 020

 123,3   3,1 20,0 100,2       

Частки страхових платежів (премій, внесків), які сплачуються  перестраховикам  030 283,0    

 283,0         

Частки страхових платежів (премій, внесків), які повертаються перестраховиками  040 0,0    

           
Валові надходження страхових  платежів (премій, внесків), нетто   96,50 0,00 0,00 0,00 96,50 0,00

 0,00 0,00 

          

2017 рік 

Валові надходження страхових  платежів (премій, внесків) 010 73 630,0 216,2 326,9 837,7 70 007,3

 235,0 437,1 1 569,8 

Частки страхових платежів (премій, внесків), які  повертаються страхувальникам (перестрахувальникам) 020

 125,6   6,1 9,0 110,2   0,3   

Частки страхових платежів (премій, внесків), які сплачуються  перестраховикам  030 3 363,5  

   363,5   3 000,0     

Частки страхових платежів (премій, внесків), які повертаються перестраховиками  040 3 000,0  
       3 000,0     

Валові надходження страхових  платежів (премій, внесків), нетто   73 140,90 216,20 320,80 465,20 69 

897,10 235,00 436,80 1 569,80 

6.Собівартість страхових послуг 

   

 2018 2017 

Витрати на ведення діяльності 15 106 15 548 

Сплачені відшкодування 61 318 48 261 

Всього: 76 424 63 809 

 

 
Виробничі витрати   

   

 2018 2017 

Заробітна плата і платежі соціального забезпечення 7 837 10 631 

Зміни резервів для невикористаних відпусток 687 1 046 

Послуги установ асістансу 640 984 

Послуги  експертних (оцінних) робіт 1 094 967 

Витрати на ремонт та обслуговування ОЗ 178 221 

Витрати на відрядження 12 9 

Витрати на матеріали (кац. товари, інші матеріали) 478 757 

Амортизація 46 47 

Інші витрати 4 134 886 
Всього: 15 106 15 548 

 

 

  

7. Сплачені відшкодування, нетто, (Дані в таблицях наведені в тис.грн.) 

Показники Код рядка Всього страхування від нещасних випадків медичне страхування 

(безперервне страхування здоров'я) страхування здоров'я на випадок хвороби страхування залізничного 

транспорту страхування наземного транспорту (крім залізничного) страхування водного транспорту 

(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) страхування вантажів та багажу 



(вантажобагажу) страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ страхування майна 

(іншого, ніж передбачено графами 7 - 12) страхування цивільної відповідальності власників наземного 

транспорту (включаючи відповідальність перевізника) страхування відповідальності власників водного 

транспорту страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена графами 14 - 16)

 страхування медичних витрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 23 

2018 рік 

Страхові виплати/відшкодування 100 16758,5 18,9 12237,1 10,0  3796,9  0,0
 0,00 345,3 100,0   250,3 

Частки страхових виплат/відшкодувань, компенсовані перестраховиками 110 0,0   

      0,0 0,0  0,0  

Страхові виплати/відшкодування, нетто   16758,5 18,9 12237,1 10,0 0,0 3796,9 0,0

 0,0 0,00 345,3 100,0 0,00 0,00 250,3 

2017 рік 

Страхові виплати/відшкодування 100 14547,3 25,7 10849,1 5,0  3344,5  

  40,3   29,7 253 

Частки страхових виплат/відшкодувань, компенсовані перестраховиками 110 0,00   

           

Страхові виплати/відшкодування, нетто   14547,3 25,7 10849,1 5,0 0,0 3344,5 0,0

 0,0 0,0 40,3 0,0 0,00 29,70 253,0 
 

Показники Код рядка Всього Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в 

установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і 

членів добровільних пожежних дружин (команд) Особисте страхування від нещасних випадків на 

транспорті Авіаційне страхування цивільної авіації Страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів (за звичайними договорами) Страхування цивільної відповідальності суб'єктів 

господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, 

включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до 

аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру Страхування відповідальності суб'єктів 

перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних 

вантажів Страхування предмету іпотеки 
1 2 3 6 9 10 12 17 28 37 

2018 рік 

Страхові виплати/відшкодування 100 44559,4 0,0 102,0   44 457,4 0,0 0,0   

Частки страхових виплат/відшкодувань, компенсовані перестраховиками 110 0,0 0,0 0,0 0,0

 0,00 0,0 0,0   

Страхові виплати/відшкодування, нетто   44559,4 0,0 102,0 0,0 44 457,4 0,0 0,0

 0,0 

          

2017 рік 

Страхові виплати/відшкодування 100 33713,5       33 713,5       

Частки страхових виплат/відшкодувань, компенсовані перестраховиками 110 0,0      
         

Страхові виплати/відшкодування, нетто   33713,5 0,0 0,0 0,0 33 713,5 0,0 0,0

 0,0 

  

8. Інші операційні доходи 

 2018 2017 

Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками  - 

 

Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до 

особи, відповідальної за заподіяні збитки 1 573 1719 

Доходи від операційної курсової різниці 17 1 

Доходи від списання кредиторської заборгованості 665 1186 
Дохід від реалізації необоротних активів 

 16 241 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 42 648 33 548 

Інші доходи від операційної діяльності 

 

 138 412 

Всього: 45 057 37 107 

 

9. Адміністративні витрати 



 2018 2017 

Заробітна плата і платежі соціального забезпечення 6 608 6 764 

Зміни резервів для невикористаних відпусток 635 516 

Витрати на послуги телефонного з'вязку та інтернет 275 308 

Оренда та витрати на утримання офісів 3 119 2 990 

Поштові витрати  116 162 

Транспортні витрати 288 350 

Розрахункове касове обслуговування 328 487 
Судові витрати 370 334 

Витрати на ремонт та обслуговування ОЗ 19 51 

Витрати на відрядження 23 16 

Інші витрати 3 459 1197 

Всього: 15 240 13 175 

 

 

 

10.Витрати на збут 

 2018 2017 

Агентські винагороди 21 280 38 520 

Витрати на рекламу та маркетинг 99 514 
Інші витрати 69  

Всього:  21 448 39 034 

 

11. Інші операційні витрати 

   

 2018 2017 

Відрахування у централізовані резервні фонди 2 308 2 886 

Витрати від операційної курсової різниці 63 - 

Списання сумнівних та безнадійних боргів 1 364 6 036 

Визнані штрафи 308 51 

Інші витрати операційної діяльності 596 842 
Всього: 4 639 9 815 

 

12. Інші фінансові доходи 

 2018 2017 

Доходи від депозитів 1 616 2 339 

Інші доходи - 154 

Всього: 1 616 2 493 

 

13. Інші доходи 

 2018 2017 

Дохід від реалізації фінансових інвестицій 161 837 125 134 
Інші доходи  - 24 023 

Всього: 161 837 149 157 

 

14. Інші витрати 

   

 2018 2017 

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій 157 571 122 474 

Собівартість реалізованих необоротних активів 2 328 

Інші витрати звичайної діяльності 324 86 

Витрати від переоцінки вартості активів та зобов'язань              71 900 131 240,0 

Всього: 229 797 254 128 

 
15. Податок на прибуток 

 2018 2017 

Поточний податок -2 941 -895 

Результат від визнання відстроченого податку -- -1119 

Всього: -2 941 2 014 

 

16. Основні засоби 

Основні засоби станом на 31 грудня 2018 р. представлені таким чином: 

 



 Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади та інвентар Всього: 

Первісна вартість     

На 1 січня 2018 501 481 117 1 099 

Надходження 86 7 6 99 

Вибуття 6 - - 6 

     

На 31 грудня 2018  581 488 123 1192 

     
Амортизація -388 -169 -92 -649 

На 1 січня 2018      

нараховано за рік - 51 -17 - 9 - 77 

Амортизація по вибулим 5   5 

     

На 31 грудня 2018  -434 -186 -101 -721 

     

Залишкова вартість     

     

На 31 грудня 2018 р. 147 302 22 471 

 

     
 

Основні засоби станом на 31 грудня 2017 р. представлені таким чином: 

 

 Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади та інвентар Всього: 

Первісна вартість     

На 1 січня 2017 459 861 103 1 423 

Надходження 60 3 16 79 

Вибуття 18 383 2 403 

     

На 31 грудня 2017  501 481 117 1 099 

     
Амортизація -374 -237 -91 -702 

На 1 січня 2017      

нараховано за рік -32 - 42 -3 -77 

Амортизація по вибулим 18 110 2 130 

     

На 31 грудня 2017  -388 -169 -92 -649 

     

Залишкова вартість     

     

На 31 грудня 2017 р. 113 312 25 450 

 
     

 

 

17. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активі станом на 31 грудня 2018 р. представлені таким чином: 

 Права на знаки для товарів і послуг Авторські та суміжні з ними права Всього: 

Первісна вартість 1 225 226 

На 1 січня 2018  0 0 0 

Надходження 0 0 0 

Вибуття    

    

На 31 грудня 2018  1 225 226 
    

Амортизація 0,0 -213 -213 

На 1 січня 2018      0,00 0,00 

Нараховано за рік  0,0 0,0 

Амортизація по вибулим     

    

На 31 грудня 2018   213 213 

    

Залишкова вартість    



На 31 грудня 2018 р. 1 12 13 

 

Нематеріальні активі станом на 31 грудня 2017 р. представлені таким чином: 

 Права на знаки для товарів і послуг Авторські та суміжні з ними права Всього: 

Первісна вартість 1 225,0 226 

На 1 січня 2017  0 0 0 

Надходження 0 0 0 

Вибуття    
    

На 31 грудня 2017  1 225 226 

    

Амортизація 0,0 -212 -212 

На 1 січня 2017      0,00 0,00 

Нараховано за рік  0,0 0,0 

Амортизація по вибулим     

    

На 31 грудня 2017   212 212 

    

Залишкова вартість    

На 31 грудня 2017 р. 1 13 14 
 

 

 

18.Інвестиційна нерухомість  

 2018 2017 

Земельні ділянки 12 022 12 182 

Майновий комплекс 5 457 5 439 

Всього: 17 479 17 621 

 

Інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартістю. Оцінка справедливої вартості була 

виконана ТОВ "Українська професійна оцінка" від 12.12.18 року. Справедлива вартість об'єктів інвестиційної 
нерухомості підтверджується ринковими даними і являє собою ту суму по якій актив може бути виміняний між 

іншими незацікавленими особами.  

У складі інвестиційної нерухомості обліковуються земельні ділянки утримувані для довгострокового 

збільшення, а не для короткострокового продажу під час звичайної діяльності  які розташовані за адресою : 

Черкаська область, Черкаський район, с. Свидівок та майновий комплекс, розташований за адресою: Київська 

обл. м. Васильків, вул.Володимирська, 74     

19. Запаси 

Запаси відображаються в обліку за собівартістю. Одиницею обліку запасів є їх окреме найменування або 

однорідна група (вид). Станом на 31 грудня 2017 року залишки складають 387 тис. грн., станом на  31 грудня 

2018 року залишки складають 403 тис. грн. 

 
20. Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки 

Цінні папери з нефіксованим доходом 

 2018 2017 

 Вартість придбання Справедлива вартість Вартість придбання Справедлива вартість 

 

Акції та інші цінні папери 164 361 165 923 177 442 122 690 

Всього: 164 361 165 923 177 442 122 690 

 

21. Поточні фінансові інвестиції 

  

 2018 2017 

 Вартість придбання Справедлива вартість Вартість придбання Справедлива вартість 
Векселя 302 210 191 632  302 210 174 723 

Всього: 302 210 191 632 302 210 174 723 

 

22. Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах  

 2018 2017 

  Справедлива вартість  Справедлива вартість 

Внесок до МТСБУ  23 520  11 882 

Всього:  23 520  11 882 

 



 

23. Дебіторська заборгованість за операціями страхування  

 2018 2017 

Заборгованість страхувальників 4 161 3 712 

Заборгованість перестраховиків 47 132 

Всього: 4 208 3 844 

 

 
24. Інша поточна дебіторська заборгованість 

 2018 2017 

Інша поточна дебіторська заборгованість 132 385 201 689 

Всього: 132 385 201 689 

 

 

25. Грошові кошти 

 2018 2017 

Грошові кошти в касі 1 - 

Грошові кошти на рахунках в банках 1 209 49 985 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 210 49 985 

 
 

26. Капітал і резерви 

Статутний капітал Компанії на 31 грудня 2018 року був 55 000,00 тис. грн. і складався з 1 100 000 повністю 

оплачених простих іменних акції. (2017: 55000 тис. грн.). Номінальна вартість однієї простої іменної акції 

становила 50,00 грн. 

 

 2018 2017 

 Кількість акції Номінальна вартість Кількість акції Номінальна вартість 

 

Прості іменні акції 1100 55 000 1100 55 000 

Привілейовані акції без права голосу -  -  
Всього: 1100 55 000 1100 55 000 

 

 

Акціонери 

  

Найменування 2017 2018 

 Кількість акції Частка акції в статутному фонді, % Кількість акції Частка акції в статутному 

фонді, % 

 

ВАТ "Київмедпрепарат" 99 000 9,00% 99 000 9,00% 

ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод" 99 000 9,00% 99 000 9,00% 
ВАТ "Суднобудівний завод "Залів" 99 000 9,00% 99 000 9,00% 

ВАТ"Токмацький ковальсько-штампувальний завод" 33 000 3,00% 33 000 3,00% 

ЗАТ"Білоцерківська теплоелектроцентраль" 99 000 9,00% 99 000 9,00% 

ЗАТ "Ділові партнери" 99 000 9,00% 99 000 9,00% 

ПАТ  ""Росава" 99 000 9,00% 99 000 9,00% 

 Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртехвуглець"  

                     

           99 000  

             

       9,00%  

 

        99 000 
  

         

            9,00% 

 

ХК "АвтоКрАЗ" 99 000 9,00% 99 000 9,00% 

Хливнюк Володимир Григорович 49 500 4,50% 49 500 4,50% 

Черкас Світлана Василівна 67 100 6,10%   

Голуб Микола Федорович 

           67 100            6,10% 



Шапкін Олег Анатолійович 49 500 4,50% 49 500 4,50% 

ТОВ "Агрібізнес"  

108 900 

  

9,90% 

  

108 900  

9,90% 
 

Всього: 1 100 000 100% 1 100 000 100% 

 

 

 

 

Дивіденди 

У 2017 та 2016 роках Компанія не розраховувала та не розподіляла дивіденди. 

27. Забезпечення 

 2018 2017 

Забезпечення по невикористаним відпусткам на початок року 1 997 1 374 

Використане забезпечення протягом року -1 489 -939 
Нараховане забезпечення 1 322 1 562 

Забезпечення по невикористаним відпусткам на кінець року 1 830 1 997 

 

Забезпечення виплат по невикористаними відпусткам створюється Компанією з метою рівномірного розподілу 

витрат на оплачувані відпустки персоналу протягом року. 

 

28. Страхові резерви 

Рух у страхових резервах за мінусом частки перестраховиків протягом 2018 року може бути представлений 

таким чином: 

 

Резерв незароблених премій 2018 Зміни у звіті про фінансові результати 2017 
Резерв незароблених премій  38 743 -8 918 47 661 

Частка перестраховиків у РНП -2 931 -3 459 - 6 390 

 

 

 

    

 

Резерви інші, ніж резерви незароблених премій 2018 Зміни у звіті про фінансові результати 2017 

Резерв заявлених,  але не виплачених збитків  11 181 4882 16 062 

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені 5 671 1020 6 692 

    
    

 2018 Зміни у звіті про власний капітал 2017 

Резерв коливань збитковості 741  -978 1 719 

 

 

 

29. Зобов'язання по відкладеному податку 

          2018          2017 

Зобов'язання по відстроченому податку на 1 січня 0 1 095 

Зміна відстрочених податків протягом звітного періоду (страхова діяльність) -  

Зміна відстрочених податків протягом звітного періоду (інша діяльність) - - 1 0953 

Результат змін відстроченого податку в витратах на прибуток - - 1 095 
Зобов'язання по відстроченому податку на 31 грудня 0,0 0,0 

 

 

 

 

30. Кредиторська заборгованість за страховими операціями 

 

 2018 2017 

Кредитори з перестрахування 



Кредитори зі страхувальниками 4 270 

7 327 9 701 

360 

Всього: 11 597 10 061 

 

31. Інші поточні зобов'язання 

 2018 2017 

Розрахунки з підзвітними особами 2 0,0 
Розрахунки з працівниками 2 9 

Розрахунки по нез'ясованим платежам 145 2 694 

Інша поточна кредиторська заборгованість 4 554 773 

Всього: 4 704 3 476 

 

 

 

32. Поточна кредиторська заборгованість  

 2018 2017 

За товари (роботи, послуги)  11 351 11 386 

По розрахункам з бюджетом 1 009 974 

По розрахункам зі страхування 130 150 
По розрахункам з оплати праці 365 405 

Всього: 12 855 12 915 

 

33. Пов'язані сторони 

Пов'язані сторонами є акціонери і члени ради і правління Компанії, їх близькі родичі, а також підприємства, в 

яких вони мають суттєвий вплив. 

Компанія брала участь у наступних значних операціях із зв'язаними сторонами: 

Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за звітний період 

  

      

Найменування статті Материнська компанія Найбільші учасники (акціонери) компанії Компанії під 
спільним контролем Провідний управлінський персонал Асоційовані компанії Інші пов'язані 

сторони 

страхові премії отримані            14,0       

  28,0 

відшкодування сплачені     2,0  0 

 

 

Виплати провідному управлінському персоналу 

   

 2017 2018 

Найменування статті нараховане зобов'язання нараховане зобов'язання 
Поточні виплати працівникам 1 628,4 2112,3 

 

 

 

34. Позабалансові статті та умовні зобов'язання 

Умовні активи і зобов'язання  

Товариство здійснює свою діяльність в галузі страхування і бере участь в судових процесах у межах своєї 

звичайної діяльності. Незважаючи на недоцільність прогнозування або визначення остаточного результату всіх 

незакінчених або майбутніх судових розглядів керівництво вважає що подібні випадки (включаючи судові 

процеси) не мають вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства.  

По судовим позовам, де існує висока вірогідність виникнення зобов'язань  АСК "ОМЕГА", станом на 

31.12.2018 р. визнало умовне зобов'язання  в сумі 1 745,0 тис. грн. відповідно до вимог МСБО №37 
"Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи".  

 

35. Події після дати балансу 

На дату підписання цієї фінансової звітності не відбулося події, які потребують додаткового розкриття або 

можуть мати вплив на дану фінансову звітність.  

 

 

 

Т.в.о.Президента АСК "ОМЕГА"                                                      П.А.Карагаєв  



 

 

 

Головний бухгалтер АСК "ОМЕГА"            І.В. Дзюба                                                         
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