
Звіт Ревізійної комісії НАСК «ОРАНТА» за результатами перевірки фінансово - 

господарської діяльності НАСК «ОРАНТА» за 2015 рік 

 

Ревізійна комісія НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ "ОРАНТА" 

(далі – НАСК «ОРАНТА») у складі, затвердженому позачерговими Загальними зборами 

акціонерів НАСК «ОРАНТА» від 19 лютого 2016 року: Кравчук Сергій Володимирович, Тарас 

Марія Андріївна, Сидик Каршига, Дубас Юрій Миколайович,  Польський  Олександр, здійснила 

перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії та підготувала висновки за результатами 

діяльності НАCК «ОРАНТА» за 2015 рік. 

При перевірці ревізійна комісія керувалася Статутом НАСК «ОРАНТА», чинним 

законодавством України, нормативними актами Кабінету Міністрів України та Міністерства 

фінансів України, внутрішніми документами НАСК «ОРАНТА». 

У процесі роботи були вибірково перевірені первинні документи бухгалтерського обліку, 

журнали-ордери, головна книга, акти контрольно-ревізійного управління, інші документи. 

 

Відповідно до наказу №1843-к від 04.12.2014 р. тимчасове виконання обов’язків Голови 

Правління НАСК «Оранта» було покладено на члена Правління НАСК «Оранта» Грищенка В.М. 

 

Загальними зборами акціонерів (протокол 1/2015 річних Загальних зборів акціонерів ВАТ 

НАСК «Оранта» від 23.04.2015 р.) було: 

• прийнято рішення про зміну найменування НАСК «Оранта» у зв’язку з 

приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність до вимог Закону України «Про 

акціонерні товариства» з Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна страхова 

компанія «Оранта» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА 

АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА». ПАТ «НАСК «ОРАНТА» є 

правонаступником усіх прав та зобов’язань ВАТ НАСК «Оранта»; 

• прийнято рішення про внесення змін до Статуту НАСК «Оранта» шляхом 

викладення його в новій редакції; 

• підтверджено повноваження членів Правління, обраних загальними зборами 

акціонерів НАСК «Оранта» 04 грудня 2014 р.; 

• обрано Головою Правління НАСК «Оранта» Грищенка В.М. 

Керівництво НАСК «ОРАНТА» відповідає за підготовку та достовірне надання 

фінансових звітів згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерської звітності. Ця 

відповідальність охоплює: розробку, впровадження та здійснення внутрішнього контролю 

стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих 

викривлень внаслідок надання свідомо неправдивих даних або помилок; вибір та застосування 

відповідної політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. 

 

Основні офіційні курси гривні до іноземних валют, по яких відображені монетарні статті 

балансу, були наступними: 

 

Валюта Курс НБУ  

на 31.12.2015 р. 

Курс НБУ  

на 31.12.2014 р. 

1 долар США 24,000667 15,768556 

1 євро 26,223129 19,232908 

10 російських рублів 3,2931 3,0304 

1 англійський фунт стерлінгів 35,533176 24,525514 

1 чеська крона 0,970185 0,693903 

1 канадський долар 17,285036 13,560536 

1 швейцарський франк 24,249241 15,990113 

1 польський злотий 0,61847 4,470378 

 

Середньооблікова чисельність працюючих станом на звітну дату становить: 

 на 31 грудня 2014 року 5 197 осіб; 



 на 31 грудня 2015 року 4 440 осіб. 

 

Компанія є членом таких організацій: 

 Всеукраїнська громадська організація «Український союз промисловців і 

підприємців»; 

 Моторне (транспортне) страхове бюро України; 

 об’єднання «Ядерний страховий пул»; 

 Українська федерація убезпечення. 

 

Станом на 31.12.2015 р. до складу Компанії входять 29 безбалансових дирекцій (в тому 

числі дирекції м. Києва), 502 безбалансових відділення у містах і районах областей України. 

Структурні підрозділи Компанії не є самостійними юридичними особами та діють у 

відповідності до Положень, затверджених Загальними зборами акціонерів. 

 

З 01 січня 2011 року бухгалтерський та податковий облік в Компанії здійснюється в 

єдиній обліковій системі на рівні Головного офісу Компанії у розрізі підпорядкованих 

безбалансових дирекцій. 

 

Станом на кінець 2015 року Компанія володіє такими частками в статутних фондах 

суб’єктів господарської діяльності, які є її дочірніми та асоційованими підприємствами: 

 

 Найменування  
% володіння 

засновником 

ПрАТ «Концерн «Оранта» 100 

АТ «СК «Оранта – Життя» 99,9988 

ТОВ «Гарант – АСІСТАНС» 99 

ТОВ «Оранта Онлайн» 99 

ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПІСЛЯАВАРІЙНОГО 

ЗАХИСТУ "ЕКСПЕРТ-СЕРВІС" 
40 

 

Депозитарій, який надає послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів                 

НАСК «ОРАНТА»: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (код 

ЄДРПОУ 30370711), адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, заява про приєднання № 01-01-

12/22612 від 14.10.2013 р. до умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів. 

 

Зберігач, який надає послуги власникам акцій НАСК «ОРАНТА», дематеріалізованого 

випуску акцій Компанії, за рахунок НАСК «ОРАНТА» до переукладення договорів про відкриття 

рахунків в цінних паперах власниками акцій НАСК «ОРАНТА»: Публічне акціонерне товариство 

«Райффайзен Банк Аваль»; код ЄДРПОУ 14305909, місцезнаходження:  01011, Україна, м. Київ, 

вул. Лєскова, 9; ліцензія НБУ № 10 від 05.10.2011 р., ліцензія НКЦПФР АЕ № 262301 від 

13.08.2013 р.; договір про відкриття рахунків в цінних паперах № 57-00/08-1009-Е від 

13.09.2013р.  

 

Станом на 31.12.2015 року власниками істотної участі НАСК «ОРАНТА» є:  

 Акціонерне товариство «БТА Банк» (Республіка Казахстан, 050051, м. Алмати,  

мкр. Самал-2 р, вул. Жолдасбекова, 97) - 35,17 % статутного капіталу НАСК «ОРАНТА»;  

 БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED) (Кiпр 2406 

Нiкосiя Посейдонос 1, ЛЕДРА БIЗНЕС ЦЕНТР, Егкомi А/С 2406 (Poseidonos 1, LEDRA B) - 

13,74% статутного капіталу НАСК «ОРАНТА»;  

 Geswood Holdings Limited (Кіпр, Nicosia Poseidonos 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, 

Egkomi, P.C. 2406) - 11,2842% статутного капіталу НАСК «ОРАНТА». 

 

Протягом 2015 року Компанія дотримувалася наступних принципів діяльності та 

складання фінансової звітності: автономності, безперервності, періодичності, історичної 



собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, 

обачності та єдиного грошового вимірника. 

Облікова політика на 2015 рік була затверджена наказом Тимчасового виконувача 

обов’язків Голови Правління від 31.12.2014 р. № 711.       

У 2015 році наказом Голови Правління від 22.09.2015 р. №415 до Облікової політики було 

внесено зміни в частині визначення вартісної межі віднесення до складу необоротних активів. 

 

Фінансова звітність Компанії складена за міжнародними стандартами фінансової звітності 

(далі - МСФЗ), чинними протягом звітного періоду. 

Особливості складання фінансової звітності Компанії за МСФЗ у перші звітні  періоди 

визначає МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" (далі - 

МСФЗ 1). 

 Для складання фінансової звітності Компанії за МСФЗ за 2015 рік застосовані МСФЗ,  

чинні на 31.12.2015, з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1. 

 

Ревізійною комісією було встановлене наступне. 

 

1. Облік основних засобів. 

 

Облік основних засобів, необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів 

ведеться в бухгалтерському обліку згідно з вимогами чинного законодавства України та 

міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Нарахування зносу основних засобів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, 

починаючи з місяця, що настає за місяцем введення в експлуатацію основних засобів. 

Перед складанням річного звіту була проведена суцільна річна інвентаризація активів і 

зобов’язань Компанії, що обліковуються на балансі, відповідно до наказу Голови Правління       

№ 430 від 28.09.2015 р. «Про суцільну річну інвентаризацію активів і зобов’язань                  

НАСК «ОРАНТА».  Результати інвентаризації відображені на балансі Компанії, складеному 

станом на 31.12.2015 р. 

          

Компанією було проведено ринкову оцінку вартості об’єктів нерухомості станом на 

30.11.2015 року. Оцінка проводилась відповідно до договору № 08-03-26/31-15 від 23.10.2015 р. 

незалежним експертом ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП» (сертифікат № 17131/14 від 29.10.2014 р., 

виданий ФДМУ).  

Результати переоцінки відображено у звітності за 2015 рік.  

На 31.12.2015 р.: 

 залишкова вартість об’єктів нерухомого майна, які передані в операційну оренду, 

складає 30 236,4 тис. грн. 

 вартість основних засобів, прийнятих в операційну оренду, складає 17 544,5 тис. 

грн. 

 

Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів на 31.12.2015 

року складає 33 939,0 тис. грн. 

 

Станом на кінець дня 31.12.2015 р.: 

 на балансі Компанії об’єкти необоротних активів, що утримуються для продажу, 

відсутні;  

 на балансі Компанії основні засоби, передані в заставу, відсутні; 

 у Компанії відсутні контрактні зобов’язання щодо придбання основних засобів.  

 

 

 

 



 2. Облік запасів товарно-матеріальних цінностей. 

 

Облік запасів товарно-матеріальних цінностей ведеться згідно з МСБО 2 «Запаси». Облік 

списання запасів ведеться із застосуванням методу ФІФО (списання перших за часом 

надходження запасів). 

Договори на матеріальну відповідальність складені з матеріально відповідальними 

особами Компанії згідно з чинним законодавством. 

Балансова вартість запасів на 31.12.2015 року наведена в таблиці: 

ЗАПАСИ 
  

Найменування показника  
Балансова вартість на 

кінець року, тис. грн. 

Сировина і матеріали  3 761,4 

Паливо  218,3 

Тара і тарні матеріали  0,5 

Будівельні матеріали  1,8 

Запасні частини  211,2 

Малоцінні та швидкозношувані предмети  305,6 

Разом  4 498,8 

з них - активи на відповідальному 

зберіганні (позабалансовий рахунок 02)  
0,0 

  

Станом на кінець дня 31.12.2015 р. на балансі Компанії не обліковуються запаси, передані 

у заставу.  

 

3. Грошові кошти та їх еквіваленти. 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець дня 31.12.2015 р. складають  69 272,2 тис. грн. 

в тому числі: 

Найменування показника  
На кінець року,  

тис. грн. 

Каса  0,6 

Поточний рахунок у банку  69 271,6 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)  - 

Грошові кошти в дорозі  - 

Депозити  - 

Разом  69 272,2 

Наявні кошти в касі – 0,6 тис. грн. (в межах ліміту каси); 

Згідно з обліковою політики Компанії на 2015 рік інвентаризація каси проводилась 

щомісячно. За результатами інвентаризації надлишків чи недостач у касах Компанії станом на    

31 грудня 2015 року не виявлено. 

 

4. Фінансові інвестиції 

 

Цінні папери Компанії з метою їх оцінки та відображення в бухгалтерському обліку 

класифікуються таким чином: 

 цінні папери в торговому портфелі Компанії;  

 цінні папери в портфелі Компанії на продаж; 

 цінні папери в портфелі Компанії до погашення; 

 інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.    



Придбані цінні папери (окрім інвестицій в асоційовані та дочірні компанії) первісно 

оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю, до якої 

додаються витрати на операції з придбання таких цінних паперів (крім цінних паперів в 

торговому портфелі). 

На кожну наступну після визнання дату балансу всі цінні папери, що придбані Компанією, 

оцінюються за їх справедливою вартістю, крім: 

 цінних паперів, що утримуються до погашення; 

 акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж,  

справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити; 

 інвестицій в асоційовані та дочірні компанії. 

Усі цінні папери, крім цінних паперів, які обліковуються в торговому портфелі, 

переглядаються на зменшення корисності.  

У разі зміни справедливої вартості здійснюється переоцінка цінних паперів. Результат 

переоцінки обов’язково відображається в бухгалтерському обліку на дату балансу у складі 

прибутків/збитків (для цінних паперів в торговому портфелі) та у складі іншого сукупного 

доходу (для цінних паперів у портфелі на продаж).  

Зменшення корисності визнається на кожну дату балансу, якщо є об’єктивні докази однієї 

або кількох подій, які мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки за цінними паперами.  

За борговими цінними паперами окремо обліковуються дисконт або премія в разі їх 

наявності. За відсотковими борговими цінними паперами окремо обліковуються накопичені 

відсотки.  

Після первісного визнання боргові цінні папери в портфелі до погашення на дату балансу 

відображаються за їх амортизованою собівартістю.  

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії визнаються на дату отримання суттєвого 

впливу. 

Здійснені інвестиції в асоційовані та дочірні компанії первісно оцінюються та 

відображаються в бухгалтерському обліку за собівартістю. Витрати на операції, пов’язані з 

придбанням інвестиції, збільшують суму такої інвестиції на дату її придбання. 

Склад і суми довгострокових фінансових інвестицій на 31.12.2015 р.: 

 інвестиції в асоційовані та дочірні компанії – 141 215,7 тис. грн.; 

 акції – 100 617,6 тис. грн.; 

 облігації  – 27 296,2 тис. грн.; 

 резерв для відшкодування можливих втрат – 210 593,4 тис. грн. 

 

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ       

Найменування показника  
За рік, 

тис. грн. 

На кінець року, тис. грн. 

довгострокові  поточні  

А. Фінансові інвестиції в:  

асоційовані підприємства  
- 9,0 - 

дочірні підприємства  - 52 715,0 - 

спільну діяльність  - - - 

Б. Інші фінансові інвестиції в: частки 

і паї у статутному капіталі інших 

підприємств  

- - - 

акції  - 5 812,1 - 



облігації  - - - 

інші  22 254,5 - 113 988,5 

Разом (розд. А + розд. Б)  22 254,5 58 536,1 113 988,5 

З рядка 1035 графа 4 Балансу  

(Звіту про фінансовий стан)  
    

Інші довгострокові фінансові 

інвестиції відображені: 
   

за собівартістю 5 310,2  

за справедливою вартістю 501,9  

за амортизованою собівартістю  -  

З рядка 1160 графа 4 Балансу  

(Звіту про фінансовий стан) 
   

Поточні фінансові інвестиції 

відображені:  
   

за собівартістю  -  

за справедливою вартістю  -  

за амортизованою собівартістю  113 988,5  

 

На балансі Компанії в статті «Поточні фінансові інвестиції» відображено строкові 

депозитні вклади в сумі 113 988,5 тис. грн. Поточні фінансові інвестиції після первісного 

визнання відображаються за амортизованою собівартістю. 

Депозити розміщені в таких банківських установах: 

 ПАТ «Державний Ощадний банк України» – 26 800,5 тис. грн. (в т.ч. в іноземній 

валюті у гривневому еквіваленті – 18 600,5 тис. грн.); 

 АТ «Державний експортно-імпортний банк України» – 25 550,6 тис. грн. (в т.ч. в 

іноземній валюті у гривневому еквіваленті – 22 800,6 тис. грн.); 

 ПАТ «Банк Кредит Дніпро» – 61 637,4 тис. грн. (в т.ч. в іноземній валюті у 

гривневому еквіваленті – 50 197,4 тис. грн.). 

 

Заборгованість банків за станом на 31 грудня 2015 року за депозитами, які після закінчення 

терміну дії не були повернуті Компанії, складає 400,0 тис. грн., – «Банк регіонального розвитку». 

Компанію визнано кредитором. Створено резерв під сумнівну заборгованість. 

Компанія формує резерви для відшкодування можливих втрат за придбаними цінними 

паперами, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії. 

Станом на кінець дня 31.12.2015 р. Компанією сформовано резерв для відшкодування 

можливих втрат за придбаними цінними паперами по наступних фінансових інвестиціях: 

Вид 

фінансової 

інвестиції 

Емітент Вартість  

фінансової 

інвестиції,  

тис. грн. 

Сума  

сформованого 

резерву,  

тис. грн. 

Акція ВАТ «Укрхіменергія» 5 193,7 5 193,7 

Акція ВАТ «Сільроспродукт» 737,1 737,1 

Акція ЗНКІФ «Таурус Юкрейн 

девелопмент» 

4 913,3 4 913,3 

Акції ВАТ «Придністровський 

машинобудівний завод» 

980,3 980,3 



Акції ПАТ «Конструкційні 

матеріали» 

2 260,0 2 260,0 

Акції ПАТ «Гранітна Індустрія 

України» 

2 373,8 2 373,8 

Акції ПАТ «ДІКІФ «Соцінвест-

Гарант» 

27 903,3 27 903,3 

Акції ПАТ «Експо Нафта продукт» 22 501,7 22 501,7 

Акції ПАТ «ЗНВКІФ 

«РОСУКРІНВЕСТ» 

389,1 389,1 

Акції ПАТ «Інвестбудсервіс» 7 368,4 7 368,4 

Акції ПАТ "ЗНВКІФ "Європейські 

технології" 

20 184,8 20 184,8 

Акції АТ «СК «Оранта Життя» 88 491,7 88 491,7 

Облігації ТОВ «Караван» 1 648,8 1 648,8 

Облігації ТОВ «Сітіком» 813,4 813,4 

Облігації ПАТ «Експо Нафта продукт» 24 834,0 24 834,0 

 

Резерв для відшкодування можливих втрат по інвестиціях в дочірню компанію  

АТ «СК «Оранта Життя» сформовано за результатами проведеної суб’єктом оціночної діяльності 

ТОВ «Міжнародна консалтингова компанія – Оцінка» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

№120/15 від 12.02.2015 р.) оцінки ринкової (справедливої) вартості фінансових інвестицій в цінні 

папери (акції). Оцінку проведено на підставі договору №2610/15 від 26.10.2015 р. 

5. Дебіторська та кредиторська заборгованість. 

 

Дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю з урахуванням 

зменшення корисності. 

 

Зменшення корисності відображається у формуванні резерву сумнівних боргів. 

Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється групуванням дебіторської заборгованості 

за строками її непогашення 

 

Формування резерву під дебіторську заборгованість Компанія здійснює в повному обсязі 

відповідно до суми фактичної дебіторської заборгованості та розрахункової суми резерву станом 

на кінець кожного періоду.  

 

Резерв сумнівних боргів використовується на погашення безнадійної заборгованості після 

вжиття відповідно до законодавства всіх заходів із повернення боргу. 

 

Склад і суми дебіторської заборгованості, відображеної в балансі: 

тис. грн. 

Стаття Сума 

рядок 1040 “Довгострокова  дебіторська заборгованість”,  

з яких: 

 

5 709,5 

 Розрахунки за довгостроковими позиками працівникам Компанії 209,5 

 Довгострокові векселі 5 500,0 

рядок 1125 “Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги”,  

з яких: 

 

7 978,9 

 Нараховані за договорами страхування  страхові платежі, оплата яких 

здійснюється частинами  

 

12 161,3 

 Резерв під сумнівну дебіторську заборгованість за договорами страхування   



страхові платежі, оплата яких здійснюється частинами - 4 182,4 

рядок 1130 “Дебіторська заборгованість за виданими авансами”,  

з яких: 

 

2 605,0 

 На придбання необоротних активів 1 894,3 

 На ремонт, обслуговування авто, паливо 3,5 

 На рекламу страхових послуг 5,0 

 На придбання ТМЦ 392,2 

 На послуги зв’язку 17,3 

 На послуги по утриманню приміщень 1 057,0 

 На супроводження програмного забезпечення 60,0 

 На проведення аудиту   296,8 

 Інша заборгованість 542,1 

 Резерв під дебіторську заборгованість за виданими авансами - 1 663,2 

рядок 1140 “Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів”,  

з яких: 

 

3 092,8 

 Розрахунки за нарахованими доходами по депозитних вкладах 2 783,8 

 Розрахунки за нарахованими доходами у валюті 168,4 

 Розрахунки за нарахованими доходами по залишках на поточних рахунках в 

банках 

 

140,6 

 Розрахунки за нарахованими доходами по облігаціях 3 758,9 

 Резерв під дебіторську заборгованість з нарахованих доходів -3 758,9 

рядок 1155 “Інша дебіторська заборгованість”,  

з яких: 

 

1 492,9 

 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків 2 654,1 

 Розрахунки зі страховими агентами 14,6 

 Розрахунки за іншими операціями із співробітниками 2,4 

 Розрахунки за короткостроковими позиками працівникам Компанії 34,0 

 Розрахунки по нарахованій орендній платі 665,7 

 Розрахунки з перестраховиками щодо їх частки у виплатах 2 077,6 

 Розрахунки з банками по депозитних внесках, строк дії яких закінчився 400,0 

 Розрахунки з третіми особами за страховими відшкодуваннями 363,4 

 Розрахунки з Ядерним страховим Пулом 219,9 

 Розрахунки з державними цільовими фондами 121,4 

 Розрахунки з дочірніми організаціями 319,5 

 Розрахунки з  «ІМГ інтернешнл холдинг компані» 5,9 

 Розрахунки за компенсаційними виплатами 4,3 

 Інша заборгованість 113,0 

 Резерв під іншу дебіторську заборгованість -5 503,1 

 

Кредиторська заборгованість відображається за собівартістю, яка дорівнює справедливій 

вартості компенсації, що підлягає виплаті в майбутньому за отримані товари, роботи, послуги.  

Зобов’язання по виплаті страхових сум або страхового відшкодування визнаються за 

наявності затверджених страхових актів. 

 

Перелік і суми зобов’язань, які включені до статей балансу: 

тис. грн. 

Стаття Сума 

рядок 1615 “Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги”, з яких: 

 

2 137,4 

 За отримані послуги по утриманню та ремонту приміщень (в т.ч. оренда) 447,7 

 За отримані послуги по утриманню автотранспорту 3,0 

 За отримані послуги з розміщення реклами 80,0 



 З постачальниками за придбані необоротні активи та ТМЦ 9,4 

 За послуги зв’язку 105,8 

 За інформаційно-консультаційні, юридичні послуги 764,9 

 За членські внески до МТСБУ 525,6 

 За банківські послуги 109,0 

 За супроводження програмного забезпечення 62,8 

 Інша заборгованість 29,2 

рядок 1650  «Поточна кредиторська заборгованість за страховою 

діяльністю», з яких: 

 

27 586,7 

 Розрахунки зі страхувальниками за виплатами 17 615,6 

 Розрахунки за розірваними договорами, повернення 4 635,6 

 Розрахунки із перестрахування з вітчизняними страхувальниками 5 241,0 

 Розрахунки із перестрахування з іноземними страхувальниками 94,5 

рядок 1690  “Інші поточні зобов’язання”, 

з яких 

 

66 602,2 

 Розрахунки з іншими страховиками  з надання агентських  послуг 2,7 

 Розрахунки з МТСБУ у фонд захисту потерпілих у ДТП 1 475,1 

 Розрахунки з МТСБУ у фонд попереджувальних заходів 491,7 

 Розрахунки з МТСБУ у гарантійний фонд (Зелена картка) 3 192,1 

 Розрахунки за виконавчими документами 4,7 

 Розрахунки з підзвітними особами 97,1 

 Розрахунки по агентській винагороді з агентами – юридичними особами 4 384,1 

 Розрахунки з членами Ядерного страхового Пулу 39 101,4 

 Розрахунки за відшкодування завданих збитків 528,0 

 Розрахунки з дочірніми організаціями 6 098,2 

 Розрахунки з ІМГ інтернешнл холдинг компані 11 222,1 

 Розрахунки з іншими кредиторами 4,9 

 

Згідно з протоколом засідань постійно діючої інвентаризаційної комісії (наказ Голови 

Правління № 430 від 28.09.2015 р. «Про суцільну річну інвентаризацію активів і зобов’язань 

НАСК «ОРАНТА»), списана з балансу безнадійна дебіторська заборгованість у сумі 2 917,2 тис. 

грн., яка не буде повернута боржником і термін позовної давності якої минув, та кредиторська 

заборгованість у сумі 1 751,7 тис. грн., термін позовної давності якої минув. 

 

6. Кредити банків. 

 

Первісна оцінка кредитів проводиться за собівартістю, яка є вартістю отриманої 

компенсації. Проценти за кредитами визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони 

виникають. 

 

Станом на кінець дня 31.12.2015 р. на балансі Компанії відсутні довгострокові та 

короткострокові банківські кредити.   

 

7. Доходи і витрати. 

 

Страхові премії за договорами страхування (перестрахування), термін дії яких більше 

року, та премії за якими сплачуються частинами щорічно, визнаються доходами в  розмірі річних 

страхових премій. За вищевказаними договорами, які не припиняють своєї дії у разі несплати 

чергового річного платежу, чергові щорічні страхові премії визнаються доходами  в строки, які 

вказані в договорі, а надходження  чергових річних платежів за такими договорами доходом не 

визнаються і є погашенням дебіторської заборгованості. 

          



Доходи Компанії, що не пов’язані зі страховою діяльністю, визнаються і нараховуються 

згідно з нормами МСБО № 18 «Дохід». Доходи визнаються в міру впевненості в тому, що в 

результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, і суму доходу 

можна достовірно визначити. 

Доходи майбутніх періодів відображаються у тому випадку, коли сума доходів нарахована 

в поточному звітному періоді, але доходи будуть визнані в майбутніх звітних періодах. 

Витрати Компанії визнаються згідно з нормами міжнародних стандартів фінансової 

звітності. 

У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом 

поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів  

(аквізиційні витрати, передплата періодичних витрат тощо). 

Аквізиційні витрати, що можуть відстрочуватися, включають всі витрати, які прямо 

пов’язані з укладенням нових або подовженням дії договорів страхування і прямо пропорційно 

змінюються залежно від обсягу страхових премій. 

Відстрочені аквізиційні витрати класифікуються як актив. 

Відстроченню підлягають тільки ті витрати, які змінюються у зв’язку з укладенням нових 

або подовженням дії договорів страхування і є прямо пов’язані з укладенням нових або 

подовженням дії договорів страхування. Згідно з принципом відповідності актив з відстрочених 

аквізиційних витрат визнається і відноситься на витрати пропорційно розміру визнаного доходу 

від страхових  премій. 

Витрати в частині, що припадає на незароблені премії, складають 25 149,9 тис. грн., інші 

витрати майбутніх періодів (в т. ч. передплата періодичних видань, витрати на супроводження 

програмного забезпечення тощо) – 232,9 тис. грн. 

За 2015 рік: 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) отриманий у сумі 

404 282,2 тис. грн. 

Іншій операційний дохід  - 93 044,8 тис. грн., з яких: 

 дохід від реалізації іноземної валюти – 399,6 тис. грн.; 

 дохід від реалізації інших оборотних активів – 469,1 тис. грн.; 

 дохід від операційної оренди активів – 4 873,7 тис. грн.; 

 дохід від операційних курсових різниць – 71 137,8 тис. грн.; 

 одержані пені, штрафи, неустойки – 1,9 тис. грн.; 

 дохід від списання кредиторської заборгованості – 3 248,7 тис. грн.; 

 відшкодування раніше списаних активів – 4 113,8 тис. грн.; 

 дохід від безоплатно одержаних оборотних активів – 199,3 тис. грн.; 

 комісійна винагорода з перестрахування – 760,5 тис. грн; 

 дохід від зміни резерву сумнівних боргів – 3 265,8 тис. грн.; 

 дохід за розрахунками по нарахованих доходах (в т. ч. у валюті) – 2 301,3 тис. грн.; 

 дохід за розрахунками з орендарями по орендній платі – 1 292,9 тис. грн.; 

 дохід за розрахунками по нез'ясованих страхових платежах та авансах – 160,9 тис. 

грн.; 

 дохід від оприбуткування ТМЦ (паливо, бланки суворої звітності) – 102,7 тис. грн. 

 дохід від розрахунків з вітчизняними страхувальниками за страховими платежами – 

244,2 тис. грн.; 

 дохід від розрахунків з страховими  агентами – 90,1 тис. грн.; 

 дохід від розрахунків з МТСБУ – 124,8 тис. грн.; 

 інші доходи від операційної діяльності – 157,7 тис. грн. 

 

Фінансовий дохід – 21 960,7 тис. грн., з яких: 

 відсотки по депозитах – 14 990,6 тис. грн.; 

 відсотки по векселях – 218,4 тис. грн.; 

 відсотки по нарахованих доходах у валюті – 6 751,7 тис. грн. 

 



Інший дохід – 1 641,3 тис. грн., з яких: 

 дохід від реалізації металобрухту – 3,7 тис. грн.; 

 дохід від переоцінки інвестиційної нерухомості – 1 583,2 тис. грн.; 

 інші доходи – 54,4 тис. грн. 

 

Операційні витрати Компанії за 2015 рік становлять – 662 275,2 тис. грн., з яких: 

 матеріальні затрати – 17 886,0 тис. грн.; 

 витрати на оплату праці – 101 763,0 тис. грн.; 

 відрахування на соціальні заходи – 35 266,2 тис. грн.; 

 амортизація – 11 387,9 тис. грн.; 

 виплати страхового відшкодування  – 107 864,5 тис. грн.; 

 відрахування у резерв збитків – 19 040,1 тис. грн.; 

 агентська винагорода страховим агентам–юридичним особам – 38 085,2 тис. грн.; 

 витрати на рекламу – 76,5 тис. грн.; 

 витрати за зв’язок – 3 694,3 тис. грн.; 

 витрати на операційну оренду активів – 16 671,6 тис. грн.; 

 витрати на отримані професійні послуги – 31 238,1 тис. грн. 

 

Інші витрати – 21 168,2 тис. грн., з яких: 

 виконавчий збір, судові витрати – 2 519,0 тис. грн.; 

 списання необоротних активів – 361,5 тис. грн.; 

 благодійні внески – 48,5 тис. грн.; 

 уцінка необоротних активів – 17 852,3 тис. грн..; 

 інші витрати – 386,9 тис. грн. 

 

Перевіркою встановлено, що нарахування заробітної плати персоналу, відрахування 

податку з доходів фізичних осіб, воєнного збору і єдиного соціального внеску здійснюються 

своєчасно і в повному обсязі, згідно з чинним законодавством України.  

За 2015 рік нараховано: 

 податок з доходів фізичних осіб – 13 704,9 тис. грн.;  

 військовий збір – 1 500,1 тис. грн.; 

 єдиний соціальний внесок  - 38 829,3 тис. грн. 

Фактичний фонд оплати праці за 2015 рік склав 99 590,5 тис. грн. 

Прострочена заборгованість по заробітній платі, перед бюджетом та фондами по сплаті 

податків і внесків відсутня. 

При вибірковій перевірці обліку операційних витрат відхилень не встановлено. 

 

Тимчасові регламенти фінансування видатків та використання грошових коштів 

HACK «ОРАНТА» затверджені 

наказами т. в. о. Голови Правління від 5.12.2014р. № 664; від 11.02.2015р. №86; 

наказами Голови Правління від 28.04.2015р. №199; від 16.07.2015р. №299; від 

01.09.2015р.№381; від 28.10.2015р. №479; 

розпорядженням від 02.11.2015р. №44. 

 

8. Фінансові результати. Нормативи. 

 

Щомісячно фінансовий результат визначається у цілому по Компанії з урахуванням 

доходів і витрат усіх структурних підрозділів НАСК «ОРАНТА».  

Фінансовий результат формується в єдиній обліковій системі шляхом відображення 

доходів і витрат відповідного звітного періоду. 

Фінансовий результат Компанії зменшується на суму нарахованого податку на прибуток, 

який розраховується за правилами податкового обліку.  

Фінансовий результат до оподаткування складає 156 386,8 тис. грн. збитку. 

 



Податок на прибуток в цілому по Компанії склав: 

тис. грн. 

Податок на доходи (прибуток) страховика Нараховано у 2015 р.  

Податок на доходи від страхової діяльності 12 867,8 

Податок на операції з перестраховиками-нерезидентами 186,1 

Податок на прибуток від діяльності, не пов’язаної зі страховою  4 861,1 

Коригування ВПА 582,4 

Коригування ВПЗ 3 227,7 

Всього 21 725,1 

 

За підсумками подання Декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за 2015 рік. 

сума податкового зобов’язання з податку на доходи (прибуток) страховика склала               

21 725,1 тис. грн. 

Фактично сплачено до бюджету у 2015 р. – 17 378,4 тис. грн., остаточний розрахунок у 

сумі 4 346,7 тис. грн. здійснено 09.03.2016 р. 

 

Нормативний запас платоспроможності для страховиків, які здійснюють види 

страхування, інші, ніж страхування життя, та мають страхові зобов’язання за договорами 

страхування життя станом на  31 грудня 2015 року складає 78 118,6 тис. грн., а фактичний запас 

платоспроможності (нетто-активи)  Компанії – 174 325,2 тис. грн. Величина перевищення 

фактичного запасу платоспроможності Компанії над нормативним складає 96 206,6 тис. грн. 

Чисті активи по Компанії на звітну дату склали 182 076,1 тис. грн., а зареєстрований 

статутний капітал - 775 125,0 тис. грн. 

Для відображення зобов’язань за договорами страхування формуються страхові резерви. 

Загальна величина сформованих страхових резервів на 31.12.2015 року складає 

357 790,8 тис. грн., в тому числі: 

 

Назва страхового резерву Сума, тис.грн. 

резерв незароблених премій 158 063,4 

резерв заявлених, але не виплачених збитків 113 438,8 

резерв збитків, які виникли, але не заявлені  28 309,4 

резерв коливань збитковості 42 627,6 

резерви катастроф 15 000,0 

резерви із страхування життя   351,6 
у тому числі резерви довгострокових зобов’язань 351,6 

 

9. Власний капітал. 

 

Статутний капітал Компанії на 31.12.2015 року становить 775 125 тис. грн. і ділиться на 

132 500 тис. штук простих іменних акцій номінальною вартістю 5,85 грн. кожна. 

Станом на 31.12.2015 року статутний капітал Компанії сформований в повному обсязі, 

власний капітал Компанії становить 182 076,1 тис. грн., з якого: 

 статутний капітал – 775 125,0 тис. грн.; 

 капітал у дооцінках – 204 117,5 тис. грн.; 

 додатковий капітал – 45,0 тис. грн.; 

 резервний капітал – 27,0 тис. грн.; 

 нерозподілений прибуток (збиток) – (854 866,0) тис. грн.; 

 інші резерви – 57 627,6 тис. грн. 

 

10. Податковий облік. 

 

Ведення податкового обліку в Компанії відповідає вимогам чинного законодавства. 

Розрахунок податку на прибуток Компанії здійснюється відповідно до вимог Податкового 

кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами і доповненнями). Компанією 



сплачується податок на прибуток за базовою ставкою 18%  та  податок на дохід за ставкою 3% 

(згідно пунктів 136.1, 136.2 статті 136 Податкового кодексу України). 

Поточна заборгованість компанії перед бюджетом станом на 31 грудня 2015 року 

становить 5 070,7 тис. грн.  

 

11. Контрольно-ревізійна робота. 

 

Проведення внутрішніх аудиторських перевірок в Компанії протягом 2015 року 

здійснювалось працівниками Управління внутрішнього аудиту згідно з планом перевірочної 

роботи та з урахуванням поточних завдань.   

Впродовж 2015 року було здійснено внутрішні перевірки операційної та фінансово-

господарської діяльності 7 дирекцій, із них: відповідно до Плану перевірочної роботи – 6 

дирекцій; поза планом (у зв’язку зі зміною керівника дирекції) – 1 дирекція. 

У ході перевірок операційної та фінансово-господарської діяльності регіональних 

дирекцій перевірено наступні питання: 

 організація страхування, дотримання вимог страхового законодавства та 

внутрішніх нормативних документів Компанії в частині оформлення страхової документації, 

дотримання тарифної політики, дотримання порядку узгодження понадлімітних договорів 

страхування, забезпечення оприбуткування страхових платежів тощо; 

 організація співпраці та розрахунків із страховими агентами; 

 стан оформлення справ на виплату страхових відшкодувань та роботи з регресними 

справами; 

 дотримання дирекціями вимог Закону України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» 

та внутрішніх нормативів щодо наявності і належного зберігання документів по фінансовому 

моніторингу; 

 організація та ведення бухгалтерського обліку, зокрема контроль за наявністю, 

своєчасністю та якістю оформлення первинних документів, контроль витрат за господарськими 

операціями та використання коштів Компанії тощо; 

 організація роботи по веденню автоматизованої системи обліку (АС «Юпітер»), 

стан обліку, використання та списання бланків суворої звітності (страхових полісів), стан роботи 

з дебіторською заборгованістю за договорами страхування; 

 дотримання порядку укладання правочинів; 

 стан кадрово-адміністративної роботи та інші питання. 

За результатами проведених внутрішніх аудиторських перевірок складено звіти та довідки 

з відображенням виявлених недоліків та рекомендаціями щодо їх усунення.   

Також під час перевірок надавалась практична допомога працівникам структурних 

підрозділів дирекцій з окремих питань, в тому числі із наданням, при необхідності, нормативної 

документації. 

Протягом 2015 року також розроблено та затверджено Положення про порядок 

проведення внутрішнього аудиту у НАСК «ОРАНТА»; актуалізовано Положення про Управління 

внутрішнього аудиту та посадові інструкції працівників Управління внутрішнього аудиту. 

Проводився контроль за виконанням структурними підрозділами вказівок та рекомендацій 

щодо усунення недоліків, виявлених в ході перевірок. 

 

 



12. Виправлення помилок 

 

Загальні збори акціонерів Компанії затвердили фінансову звітність станом на 

31 грудня 2014 року і за 2014 рік, що закінчився цією датою, 23 квітня 2015 року. Протягом 

2015 року в обліку Компанії були відображені операції, які повинні були бути відображені у 

звітності за 2014 рік, але, зокрема, факт їх здійснення або підстави для їх відображення були 

виявлені у 2015 році. Зазначені операції вплинули на звіт про фінансовий стан на 

31 грудня 2014 року, звіт про сукупний дохід, звіт про рух грошових коштів Компанії за рік, що 

закінчився 31 грудня 2014 року. Ці операції було відображено ретроспективно у цій окремій 

фінансовій звітності станом на і за рік, який закінчився 31 грудня 2015 року. 

 

Операції, вплив по яких обумовив зміни окремих статей звітності: 

 представлення на балансі Компанії інформації про поточні фінансові інвестиції; 

 відображення доходів у періоді, до якого такі доходи відносяться; 

 відображення доходів в сумі, що відповідає первинним документам та валюті 

операції; 

 відображення витрат у періоді, до якого такі витрати відносяться. 

 

В цілому зміна вхідних залишків обумовила збільшення валюти балансу на 952,8 тис. грн. 

Після внесення змін валюта балансу на 01.01.2015 р. склала 743 556,9 тис. грн., чистий 

фінансовий результат за 2014 р. (р. 2350) – 1 186,4 тис. грн. прибутку.  

Загальна сума коригувань власного капіталу склала 1 956,1 тис. грн. 

 

Сумарний вплив на окремі статті звітності приведено в таблиці: 

 

Назва форми 

звітності 

Код 

рядка 

Дані  

звіту  

за 2014 р., 

тис. грн. 

Сума 

коригування, 

тис. грн. 

Відкоригова-

ний вхідний 

залишок на 

01.01.2015 р., 

 тис. грн. 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Баланс (Звіт про 

фінансовий стан) 

1100 

1101 

2 551,02 -0,4 2 550,6 Коригування 

залишку ТМЦ на 

суму списаних 

ПММ 

 

 1135 39,5 937,8 977,3 Переплата з 

податку на 

прибуток за 

підсумками 2014 р. 

 

 1136 2,0 937,8 939,8 

 1140 2598,0 -126,2 2 471,8 Коригування суми 

нарахованих 

доходів на суму, 

нараховану понад 

міру  

 



1 2 3 4 5 6 

 1155 4 987,1 141,6 5 128,7 Коригування по 

окремих 

господарських 

операціях 

(відновлення 

надміру 

нарахованих 

витрат)  

 

 1405 217 003,4 3 227,7 220 231,1 Коригування суми 

дооцінки на суму 

відстроченого 

податкового 

зобов’язання 

 

 1420 -666 329,1 -1 271,6 -667 600,7  

 1525 1 352,7 7,3 1 360,0 Коригування 

результатів 

операцій зі 

страхування 

 

 1615 1 679,2 8,4 1 687,6 Коригування 

витрат за 

господарськими 

операціями 

 

 1650 66 461,4 -1 013,1 65 448,3 Коригування на 

суму страхового 

відшкодування, 

розмір якої 

змінено/уточнено у 

2015 р. 

 

 1690 19 338,8 -5,9 19 332,9 Коригування 

витрат (операційна 

діяльність) 

 

      

Звіт про 

фінансові 

результати (Звіт 

про сукупний 

дохід) 

2350 539,2 647,2 1 186,4 Вплив сум 

коригування на 

фінансовий 

результат після 

оподаткування 

 

В результаті представлення поточних фінансових інвестицій (строкових банківських 

вкладів) в рядку 1160 форми «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» змінилися залишки статті 

«Гроші та їх еквіваленти, рахунки в банках» (рядок 1165 та 1167 графи 3).  



Назва форми 

звітності 

Код 

рядка 

Дані  

звіту  

за 2014 р., 

тис. грн. 

Сума 

коригування, 

тис. грн. 

Відкоригова-

ний вхідний 

залишок на 

01.01.2015 р., 

 тис. грн. 

Примітки 

Баланс (Звіт про 

фінансовий стан) 

1160 0 91 734,0 91 734,0 Представлення 

поточних 

фінансових 

інвестицій 

(строкові 

банківські вклади) 

 

 1165 

1167 

105 488,8 

105 488,2 

-91 734,0 13 754,8 

13 754,2 

Звіт про рух 

грошових коштів 

(за прямим 

методом) 

3200 0,0 9 952,0 9 952,0  

 3400 9 928,1 -9 904,2 23,9  

 3405 81 587,9 -69 382,3 12 205,6  

 3410 33 829,0 32 303,7 1 525,3  

 3415 105 488,8 97 734,0 13 754,8  

 

13. Події після дати балансу 

З метою приведення показників діяльності у відповідність до вимог чинного 

законодавства України про фінансові послуги, а саме виконання вимоги п.п. 2.5 Ліцензійних 

умов провадження страхової діяльності щодо розміру чистих активів акціонерного товариства, 

Компанією було проведено позачергові Загальні збори акціонерів.  

В протоколі позачергових Загальних зборів акціонерів Компанії, що відбулися 

19 лютого 2016 р., від 19.02.2016 р. №1/2016 зазначено наступне: 

1. Зменшити статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» з 775 125 000,00 грн. на 

суму 616 125 000,00 грн. шляхом зменшення номінальної вартості простої іменної акції з 

5,85 грн. до 1,20 грн. 

2. Після зменшення розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» 

становитиме 159 000 000,00 грн. 

3. Доручити Правлінню вжити належних заходів, пов’язаних зі зменшенням статутного 

капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА 

СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» шляхом зменшення номінальної вартості акцій відповідно 

до законодавства України. 

Розмір статутного капіталу Компанії буде приведений до рівня, визначеного вказаним 

вище протоколом позачергових Загальних зборів акціонерів Компанії, після державної реєстрації 

таких змін.  

 



14. Умовні активи та умовні зобов’язання  

 

Станом на 31.12.2015 р. тривав процес державної реєстрації права власності Компанії на 

торгові знаки, майнові права на які були передані ТОВ «ІМГ інтернешнл холдинг компані» у 

2008 році (договір про передання виключних майнових прав на знаки від 25.07.2008 р.).  

Відповідно до постанови Київського апеляційного господарського суду від 08 грудня 2015 

р. по справі 910/4731/15-2 визнано недійсними договір про передання виключних майнових прав 

на знаки від 25.07.2008 у частині передачі прав на знаки за свідоцтвами № 46385 від 21.01.2003, 

№ 46386 від 21.01.2003, № 36592 від 15.04.2002, № 36591 від 15.04.2002, № 6562 від 29.03.1993, 

№ 6561 від 29.03.1993, № 82725 від 02.06.2006 та № 86304 від 02.06.2006, та договори № 1 та № 2 

про передання права на отримання охоронного документу за заявкою від 03.09.2008, задоволено 

вимоги про визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів і послуг № 98009 від 28.08.2007 та 

№ 98010 від 18.09.2007. 

Після реєстрації прав на торгові знаки у відповідності до вимог Закону України «Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг» товарні знаки та супутні з таким правочином 

наслідки будуть відображені на балансі Компанії. 

Відповідно до постанови Вищого господарського суду України від 23.02.2016 р. процес 

реєстрації прав на торгові знаки призупинений, справа направлена на новий розгляд до суду 

першої інстанції. 

15. Перевірки НАСК «ОРАНТА» контролюючими органами: 

 

У 2015 році органами державної влади було застосовано до НАСК «ОРАНТА» наступні 

заходи впливу до Компанії: 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг, застосовано 28 заходів впливу, з яких: 

 15 розпоряджень про усунення порушень; 

 13 постанов про застосування штрафної санкції. 

Державною інспекцією України з питань праці (Територіальною державною інспекцією з 

питань праці у м. Києві) застосовано 1 захід впливу у формі припису.  

 

Аудит Компанії. 

 

Фінансова звітність НАСК «ОРАНТА» за 2015 рік складена згідно з Міжнародними 

стандартами фінансової звітності України і підтверджена незалежною компанією-аудитором 

ТОВ «КИЇВАУДИТ». 

ТОВ «КИЇВАУДИТ» здійснює свою діяльність на підставі:  

• свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм Аудиторської палати  

України № 1970, виданого за рішенням АПУ від 23.02.2001 р. № 99, продовженого за рішенням 

АПУ від 30.07.2015 р. № 313/3 до 30 липня 2020 року; 

• свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть 

проводити аудиторські перевірки фінансових установ, реєстраційний номер свідоцтва № 0069, 

виданого відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 26 вересня 2013 року № 3365, строк 

дії свідоцтва до 30.07.2020 року (відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 22.10.2015 

р. № 2585). 

 

В аудиторській перевірці брали участь: 

 Іщенко Надія Іванівна, сертифікат аудитора серії А № 005559, виданий за рішенням 

Аудиторської палати України від 30.10.2003 р. № 128, продовжений за рішенням Аудиторської 

палати України від 26.09.2013 р. № 279/2 терміном до 30 жовтня 2018 року; телефон (044) 287-42-

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_605279/ed_2015_04_09/pravo1/T368900.html?pravo=1#605279
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_605279/ed_2015_04_09/pravo1/T368900.html?pravo=1#605279


94; поштова адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306; електронна адреса: 

office@kievaudit.com; 

 Соловйова Марина Леонідівна, сертифікат аудитора № 005258, виданий за рішенням 

Аудиторської палати України від 30.05.2002 р. № 110, продовжений за рішенням Аудиторської 

палати України від 21.05.2012 р. № 250/2  терміном до 30 травня 2017 року; телефон (044) 287-42-

94;  поштова адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306; електронна адреса: 

office@kievaudit.com. 

 

ТОВ «КИЇВАУДИТ» надала позитивний висновок проведеного аудиту щодо фінансової 

звітності Компанії за 2015 рік. 

Незалежний аудитор здійснив перевірку достовірності фінансової звітності Компанії 

станом на 31.12.2015 р., що включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 

31 грудня 2015 року, Звіт про фінансові  результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух 

грошових коштів та Звіт про власний капітал за 2015 рік, стислий виклад суттєвих облікових 

політик та інші пояснювальні примітки.  

Аналіз показників фінансової звітності 

 

Ревізійна комісія вважає за необхідне привести такі показники, які характеризують 

фінансово-господарську діяльність Компанії: 

 

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття):  

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) характеризує, наскільки ліквідні активи 

забезпечують покриття короткострокових зобов'язань. Теоретичне значення - не менше 1. 

Станом на 31.12.2015 р. коефіцієнт загальної ліквідності становить 1,94,  що підтверджує 

здатність Компанії розраховуватися за зобов'язаннями. При аналізі цього коефіцієнта необхідно 

врахувати те, що коефіцієнт загальної ліквідності не є абсолютним показником здатності 

Компанії провести розрахунки за боргами, оскільки він свідчить лише про наявність оборотних 

активів, а не про їх якість. 

 

Коефіцієнт поточної ліквідності:  

 Коефіцієнт поточної ліквідності свідчить про можливість Компанії, включаючи 

дебіторську та іншу заборгованості, здійснити розрахунки за короткостроковими зобов'язаннями. 

Теоретичне значення коефіцієнта - не менше 0,8-0,9. Станом на 31.12.2015 р. коефіцієнт поточної 

ліквідності становить 1,90, що підтверджує досить високу ймовірність погашення боргів. 

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності: 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує можливість Компанії терміново погасити 

короткострокові зобов'язання. Теоретичне значення коефіцієнта дорівнює 0,2-0,35. Станом на 

31.12.2015 р. коефіцієнт абсолютної ліквідності становить 1,62, що перевищує теоретичне 

значення цього показника. 

 

В результаті аналізу показників фінансового стану Компанії станом на 

31 грудня 2015 року, встановлено наступне: 

 

№ 
Найменування показника 

Значення показника станом 

на 31 грудня 2014 р. 

Значення показника станом 

на 31 грудня 2015 р. 

1. 
Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності  
1,10 1,62 

2. 
Коефіцієнт загальної ліквідності 

(покриття) 
1,41 1,94 

3. Коефіцієнт поточної ліквідності 1,38 1,90 
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16. Висновки за результатами перевірки НАСК «ОРАНТА» 

 

Ревізійна комісія погоджується з висновками незалежної аудиторської фірми 

ТОВ «КИЇВАУДИТ», що фінансова звітність Компанії представлена об’єктивно у всіх суттєвих 

аспектах, в цілому відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України і 

відображає її фінансовий стан, станом на 31.12.2015 р., за результатами операцій за період з 

01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. 

Протягом 2015 року Компанія здійснювала діяльність на ринку фінансових послуг, на 

якому спостерігався спад ділової активності, обумовлений зокрема, веденням військових дій на 

сході України, анексією АР Крим, нестабільною політичною ситуацією, накопиченими протягом 

тривалого часу системними економічними деформаціями, відсутністю базових умов сталого 

економічного розвитку.  

У зв’язку з наявним балансовим збитком Компанії станом на 31 грудня 2015 року у 

розмірі 854 млн. 866 тис. грн., пропонуємо: 

- спрямувати резервний капітал у сумі 26,96 тис. грн. на погашення балансового збитку;   

- спрямувати кошти в сумі 616 125,0 тис. грн., отримані від зменшення номінальної 

вартості простої іменної акції, на часткове покриття збитків минулих років після державної 

реєстрації змін статутного капіталу НАСК «ОРАНТА».  

 

 

 

   

   

   

   

   

 


