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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

 

1. Загальні відомості
 
1.1. Повне найменування емітента  Вiдкрите акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна 

страхова компанiя "Оранта"
 
1.2. Організаційно-правова форма емітента  Відкрите акціонерне товариство
 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

 00034186

 
1.4. Місцезнаходження емітента  01032, М.Київ, Голосiївський, м. Київ, вул. Жилянська, 75
 
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

 (044)  537-58-00, 537-58-00

 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  corp@oranta.ua
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
 
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  27.04.2012
  (дата)
2.2. Річна інформація опублікована у  82 (1335), Вiдомостi ДКЦПФР  30.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого 

видання)
 (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на 
власній сторінці

 oranta.ua/ukr/investor_relations_annual_reports.php  27.04.2012

  (адреса сторінки)  (дата)

mailto:corp@oranta.ua


Зміст

 
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
 
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство X
є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
г) інформація про похідні цінні папери  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) 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
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в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та 
інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 
складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. 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

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для 
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності)

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва)

 

30. Примітки
Борговi цiннi папери не випускались, вiдповiдно гарантiї третiх осiб за випусками таких цiнних паперiв не 
надавались.
Данi про мiсцезнаходження включених до звiту юридичних та фiзичних осiб-нерезидентiв наводяться у обсязi, в 
якому цi данi було надано самими особами.
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв дивiденди за звiтний та попереднiй перiоди не нараховувались та не 
виплачувались.
До форми "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" внесені дані про основні засоби, що
належать товариству на праві власності, а також про орендовані основні засоби, частина з яких може не 
відображатись у рядку 030 балансу товариства.
Товариство не відноситься до категорії підприємств, зазначених в пп. 13.4, 13.5 Положення , затвердженого 
Рішення ДКЦРФР № 1591 від 19.12.2006 р. ( із змінами).
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3. Основні відомості про емітента

 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна 
страхова компанiя "Оранта"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) НАСК "Оранта"

3.1.3. Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс 01032

3.1.5. Область, район М.Київ, Голосiївський

3.1.6. Населений пункт м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок вул. Жилянська, 75
 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 №258242

3.2.2. Дата державної реєстрації 16.09.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Печерська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 775125000,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 775125000,00
 
3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), 
який обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті

ПАТ "Укрсоцбанк"

3.3.2. МФО банку 300023

3.3.3. Поточний рахунок 26506000001049

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

ПАТ "Укрсоцбанк"

3.3.5. МФО банку 300023

3.3.6. Поточний рахунок 26506000001049
 

3.4. Основні види діяльності Iншi послуги у сферi страхування 66.03.0, д/н д/н, д/н д/н
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3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності(*)

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії 
ліцензії (дозволу)

1 2 3 4 5
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) АВ №360277 05.09.2007 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України
безстрокова

Опис У формі добровільного страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
Страхування від нещасних випадків АВ №360278 05.09.2007 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України
безстрокова

Опис У формі добровільного страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
Страхування відповідальності власників водного 
транспорту (включаючи відповідальність 
перевізника)

АВ №360279 05.09.2007 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

безстрокова

Опис У формі добровільного страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
Страхування відповідальності перед третіми 
особами [крім цивільної відповідальності 
власників наземного транспорту, відповідальності 
власників повітряного транспорту, 
відповідальності власників водного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника)]

АВ №360280 05.09.2007 Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг України

безстрокова

Опис У формі добровільного страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
Страхування водного транспорту (морського 
внутрішнього та інших видів водного транспорту)

АВ №360281 05.09.2007 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

безстрокова

Опис У формі добровільного страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
Страхування майна [крім залізничного, наземного,
повітряного, водного транспорту (морського 
внутрішнього та інших видів водного транспорту), 
вантажів та багажу (вантажобагажу)]

АВ №360284 05.09.2007 Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг України

безстрокова

Опис У формі добровільного страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
Страхування наземного транспорту (крім 
залізничного)

АВ №360285 05.09.2007 Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг України

безстрокова

Опис У формі добровільного страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
Страхування фінансових ризиків АВ №360286 05.09.2007 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України
безстрокова
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Опис У формі добровільного страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
Страхування цивільної відповідальності власників 
наземного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника)

АВ №360287 05.09.2007 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

безстрокова

Опис У формі добровільного страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
Страхування медичних витрат АВ №360288 05.09.2007 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України
безстрокова

Опис У формі добровільного страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
Страхування від вогневих ризиків та ризиків 
стихійних явищ

АВ №360289 05.09.2007 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

безстрокова

Опис У формi добровiльного страхування. Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається
Страхування цивільної відповідальності громадян 
України, що мають у власності чи іншому 
законному володінні зброю, за шкоду, яка може 
бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок 
володіння, зберігання чи використання цієї зброї.

АВ №360292 05.09.2007 Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг України

безстрокова

Опис У формі обов'язкового страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
Страхування відповідальності суб'єктів 
перевезення небезпечних вантажів на випадок 
настання негативних наслідків при перевезенні 
небезпечних вантажів

АВ №360293 05.09.2007 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

безстрокова

Опис У формі обов'язкового страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
Страхування цивільної відповідальності оператора 
ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути 
заподіяна внаслідок ядерного інциденту

АВ №360295 05.09.2007 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

безстрокова

Опис У формі обов'язкового страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
Страхування тварин на випадок загибелі, 
знищення, вимушеного забою, від хвороб, 
стихійних лих та нещасних випадків у випадках та 
згідно з переліком тварин, встановленими 
Кабінетом Міністрів України

АВ №360296 05.09.2007 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

безстрокова

Опис У формі обов'язкового страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
Страхування життя і здоров'я спеціалістів 
ветеринарної медицини

АВ №360297 05.09.2007 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

безстрокова

Опис У формі обов'язкового страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
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Страхування цивільної відповідальності суб'єктів 
господарювання за шкоду, яку може бути 
заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах 
підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежевибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, 
господарська діяльність на яких може привести до

АВ №360298 05.09.2007 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

безстрокова

Опис У формі обов'язкового страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
Особисте страхування від нещасних випадків на 
транспорті

АВ №360299 05.09.2007 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

безстрокова

Опис У формі обов'язкового страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
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)

АВ №360300 05.09.2007 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

безстрокова

Опис У формі обов'язкового страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
Особисте страхування медичних і фармацевтичних
працівників (крім тих, які працюють в установах і 
організаціях, що фінансуються з Державного 
бюджету України) на випадок інфікування вірусом 
імунодефіциту людини при виконанні ними 
службових обов'язків

АВ №360301 05.09.2007 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

безстрокова

Опис У формі обов'язкового страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
Страхування врожаю сільськогосподарських 
культур і багаторічних насаджень державними 
сільськогосподарськими підприємствами, врожаю 
зернових культур і цукрових буряків 
сільськогосподарськими підприємствами всіх 
форм власності

АВ №360291 05.09.2007 Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг України

безстрокова

Опис У формі обов'язкового страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
Страхування кредитів (у тому числі 
відповідальності позичальника за непогашення 
кредиту)

АВ №377657 26.01.2008 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

безстрокова

Опис У формi добровiльного страхування. Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається
Медичне страхування (безперервне страхування 
здоров'я)

АВ №396183 11.03.2008 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

бестрокова
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Опис У формі добровільного страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
Обов'язкове державне особисте страхування 
посадових осіб органів державної податкової 
служби

АВ №396335 21.03.2008 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

безстрокова

Опис У формі обов'язкового страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається. Після прийняття закону з 
урегулювання питань заміни обов'язкового державного страхування на безпосереднє здійснення компенсаційної виплати з 
державного бюджету головними розпорядниками бюджетних коштів за цільовими платежами за місцем роботи потерпілих.

Державне обов'язкове особисте страхування 
службових осіб державної контрольно-ревізійної 
служби

АВ №396336 21.03.2008 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

безстрокова

Опис У формі обов'язкового страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається. Після прийняття закону з 
урегулювання питань заміни обов'язкового державного страхування на безпосереднє здійснення компенсаційної виплати з 
державного бюджету головними розпорядниками бюджетних коштів за цільовими платежами за місцем роботи потерпілих.

Обов'язкове державне страхування життя і здоров'я
народних депутатів України

АВ №396337 21.03.2008 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

безстрокова

Опис У формі обов'язкового страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається. Після прийняття закону з 
урегулювання питань заміни обов'язкового державного страхування на безпосереднє здійснення компенсаційної виплати з 
державного бюджету головними розпорядниками бюджетних коштів за цільовими платежами за місцем роботи потерпілих.

Страхування залізничного транспорту АВ №396417 31.03.2008 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

безстрокова

Опис У формі добровільного страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
Страхування здоров'я на випадок хвороби АВ №398101 23.05.2008 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України
безстрокова

Опис У формі добровільного страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
Медичне страхування АВ №429630 19.08.2008 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України
безстрокова

Опис У формі обов'язкового страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
Авіаційне страхування цивільної авіації АВ №429889 03.11.2008 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України
безстрокова

Опис У формі обов'язкового страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
Обов'язкове державне страхування цивільно-
правової відповідальності власників транспортних 
засобів

АГ №569220 30.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

безстрокова

Опис У формі обов'язкового страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається. Після прийняття закону з 
урегулювання питань заміни обов'язкового державного страхування на безпосереднє здійснення компенсаційної виплати з 
державного бюджету головними розпорядниками бюджетних коштів за цільовими платежами за місцем роботи потерпілих.
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Страхування відповідальності повітряного 
транспорту(включаючи відповідальність 
перевізника)

АГ №569221 30.12.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України

безстрокова

Опис У формі добровільного страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається
Страхування повітряного транспорту АГ №569222 30.12.2010 Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових послуг України
безстрокова

Опис У формі добровільного страхування. Продовження терміну дії ліцензії не вимагається

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
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3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання Українська федерацiя убезпечення

Місцезнаходження об'єднання 01033, м. Київ, вул. Петра Нiщинського, 6

Опис Українська федерація убезпечення (УФУ) створена 2008 
року з метою сприяння та розвитку в Україні класичного 
страхування та гарантування високого рівня послуг 
страхування, що надаються членами Федерації, 
інтеграції українського та європейського ринків 
страхування, захист інтересів членів Федерації та 
недопущення недобросовісної діяльності її членів. 
Основними напрямками діяльності УФУ є підвищення 
інституційної спроможності регулятора ринку, сприяння 
унормуванню перестрахової діяльності, започаткування 
оприлюднення інформації про діяльність учасників 
УФУ, удосконалення оподаткування учасників 
страхового ринку, сприяння запровадженню 
обов'язкового медичного страхування за участі 
страховиків, реформування сільськогосподарського 
страхування за державної підтримки, сприяння 
проведенню пенсійної реформи, яка передбачає 
запровадження обов'язкового пенсійного страхування за 
участі страховиків. НАСК "Оранта" є одним з 
засновників та учасників УФУ.

Найменування об'єднання Моторне (транспортне) страхове бюро України

Місцезнаходження об'єднання 02002, м. Київ, Русанiвський бульвар, 8.

Опис МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, які 
здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних 
засобів за шкоду, заподіяну третім особам. НАСК 
"Оранта" - член МСТБУ з 2005р. Функції емітента 
регламентовані Законом України "Про обов'язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів". Компанія є 
членом МТСБУ, представлена та приймає участь у 
відповідних засіданнях.

Найменування об'єднання Ядерний страховий пул

Місцезнаходження об'єднання 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 11, оф. 620.
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Опис Ядерний страховий пул - це об'єднання страховиків-
резидентів України, які в установленому порядку 
отримали ліцензію на проведення обов'язкового 
страхування цивільної відповідальності його членів, 
пов'язаної з проведенням обов'язкового страхування 
цивільної відповідальності за ядерну шкоду. Мета 
утворення Пулу є координація діяльності його членів, 
пов'язаної з проведенням обов'язкового страхування 
цивільної відповідальності за ядерну шкоду і 
забезпечення фінансової надійності страхування. НАСК 
"Оранта" - ініціатор заснування та один з засновників 
об'єднання. НАСК "Оранта" - член ЯСП України з 
2003р. НАСК "Оранта" є уповноваженою компанією 
ЯСП, що від імені та за дорученням всіх інших членів 
ЯСП України здійснює операції з перестрахування 
ризиків або прийому ризиків у перестрахування до ЯСП 
України. НАСК "Оранта" входить до складу Ради Пулу, 
фінансового комітету по законодавству та нормативно-
правовим питанням.
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3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства 
(уповноважене, міжнародне)

Дата визначення або поновлення 
рейтингової оцінки емітента або цінних 

паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента або 
цінних паперів емітента

1 2 3 4
Рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство 29.09.2011Призупинено
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4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або учаснику

(від загальної кількості) 
Фонд державного майна України 00032945 01133, М.Київ, Печерський, м. Київ, вул. 

Кутузова, 18/9
0,000000

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт * Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або учаснику

(від загальної кількості) 
Усього 0,000000

* не обов'язково для заповнення
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5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників: 5 502 осіб;
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників: 1722 особа;
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 221 осіб;
Фонд оплати праці: 155 505,6 тис. грн.
У 2011 році були проведені комплексні заходи, пов'язані з оптимізацією адміністративних витрат в Компанії, 
зокрема, фонду оплати праці та штатної чисельності. Вдосконалення організаційної структури Компанії шляхом 
перерозподілу функцій між структурними підрозділами сприяло ліквідації нерентабельних структурних 
підрозділів.
Таким чином, зазначені зміни призвели до зменшення фонду оплати праці на 1 086 773 грн. відносно до 
попереднього року.
Кадрова програма Компанії, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам.
Система навчання та розвитку персоналу НАСК "Оранта" ґрунтується на використанні принципів, що 
максимально ефективно та у короткий термін дають змогу донести знання і сформувати навички у співробітників 
на всіх рівнях організаційної структури - від менеджерів головного офісу до страхових агентів відділень. Навчання
персоналу втілюється в життя наступними методами: дистанційні телеконференції та Skype-конференції, тренінги, 
семінари, тестування у СДН "Прометей", наставництво-коучинг.
Впродовж 2011 року відбувалося поступове вдосконалення напрацьованої системи навчання в Компанії, схема якої
довела свою ефективність: 
1) теле- або Skype-конференція на рівні ГО-дирекції; 
2) тестування в СДН "Прометей" на рівні дирекцій;
3) групове або індивідуальне навчання із наступним тестуванням у електронно-паперовому вигляді на рівні 
дирекція-відділення.
Основне вдосконалення торкнулося насамперед збільшення аудиторії слухачів на першому етапі навчання шляхом 
організації супутніх заходів для начальників відділень на базі дирекції в день навчання та розвитку інформаційних
технологій, що дозволили в пасивному режимі підключати до навчальної конференції майже всі відділення деяких
дирекцій НАСК "Оранта".
Для покращення процесу засвоєння інформації приділялася висока увага розробці методичних навчальних 
матеріалів по кожній темі, що вивчалася. Типовий комплект методичних матеріалів складається з:
1) затверджених нормативних документів за програмою навчання;
2) навчальної презентації;
3) робочого зошиту учасника навчання;
4) тестових завдань для перевірки знань. 
Завдяки комплексному підходу у впровадженні зазначеної системи навчання здобувався високий контрольований 
рівень знань усіх співробітників Компанії як з продуктової лінійки, так і з навичок продажів. Загальна кількість 
навчених співробітників за підсумками одного циклу навчання - від 4800 до 6100 осіб.
У 2011 році було проведено комплексні цикли навчання на такі теми:
" курс навчання за програмою "Майновий оберіг";
" курс навчання за програмою "Порядок заповнення розрахункових книг КОРО і РК при проведенні готівкових 
розрахунків за договорами страхування";
" курс навчання за оновленими програмами з особистого страхування;
" курс навчання за процедурою укладання договорів ОСЦПВВНТЗ;
" курс навчання за продуктом із добровільного страхування транспортних засобів КАСКО "12+2".
Дистанційне навчання методами теле- та Skype-коференції за звітний період проведено на такі теми:
" з питань організації роботи мережі страхових агентів у містах "Міський майновий агент";
" навчання осіб, що супроводжують договори цивільно-правового характеру в дирекціях Компанії;
" щодо встановлення мінімальних страхових платежів зі страхування майна та страхування від нещасних 
випадків;
" за програмою "Відпустка з "Орантою";
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" навчання працівників операційних відділів в дирекціях Компанії з нюансів роботи в ССО "Юпітер";
" за оновленими програмами з особистого страхування;
" навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу у відокремлених підрозділах 
НАСК "Оранта" з питань нової редакції Правил Програми проведення фінансового моніторингу;
" навчання працівників юридичних відділів в дирекціях Компанії з питань оформлення та підписання договорів зі 
страховими агентами;
" навчання працівників відділів обліку та звітності в дирекціях Компанії;
" за акційною програмою "Діти - наше майбутнє";
" навчання працівників дирекцій НАСК "Оранта", відповідальних за внесення інформації з супроводження справ у
судах;
" з технології продажів договорів страхування на умовах програми "Святкові ціни" до 90-річчя НАСК "Оранта";
" з особливостей введення договорів страхування за програмою "Святкові ціни" до 90-річчя НАСК "Оранта" в 
ССО "Юпітер".
Один з найефективніших методів навчання, що активно застосовувався в 2011 році, - це бізнес-тренінг. З метою 
підвищення особистої ефективності роботи співробітників дирекцій та загальної результативності роботи дирекцій 
за рахунок вивчення та засвоєння технології продажів страхових продуктів та підвищення внутрішньої мотивації 
на досягнення успіху було розроблено та впроваджено тренінгову програму "Моя особиста технологія продажів 
страхових продуктів". До основних задач, що вирішувалися під час тренінгу слід віднести:
1) ознайомлення із сучасними світовими техніками та технологіями продажів страхових послуг;
2) створення своєї особистої технології продажів, що базується на досвіді, здібностях та індивідуальних 
особливостях учасників;
3) розвиток вмінь керувати результативністю продажу шляхом оперативного реагування на потреби клієнта на 
кожному етапі продажу;
4) формування навичок розпізнавання типу особистості клієнта та вміння "розмовляти однією мовою" з клієнтом;
5) засвоєння технології здійснення "холодних дзвінків";
6) вирішення проблемних моментів, які виникають у повсякденній роботі;
7) формування корпоративних стандартів обслуговування клієнтів та командного духу колективу дирекції.
За звітний період тренінг "Моя особиста технологія продажів страхових продуктів" було проведено у 7 дирекціях 
НАСК "Оранта". Загальна кількість навчених співробітників - 194 особи.
Впродовж 2011 року було організовано зовнішнє обов'язкове навчання та складання іспиту працівниками, 
відповідальними за проведення фінансового моніторингу в дирекціях Компанії на базі спеціалізованих навчальних
закладів.
З метою підтримання високого рівня якості сервісу в НАСК "Оранта" впродовж звітного періоду в плановому 
порядку проводилася перевірка знань продуктової лінійки та якості обслуговування клієнтів співробітниками 
дирекцій Компанії методом "Таємний покупець" за такими критеріями:
" знання страхових продуктів;
" уміння працювати із запереченнями;
" уміння здійснювати крос-продажі;
" дотримання корпоративних правил ділового спілкування;
" орієнтованість на клієнта.
В цілому по Компанії відмічено позитивну стабільність результатів перевірки - близько 80% перевірених відділень
продемонстрували відмінні знання продуктів та професійні ділові якості при спілкуванні з потенційними 
клієнтами. Шляхом методичної роботи над помилками у формі додаткового навчання вдалося, у першу чергу, 
підняти рівень навичок крос-продажів, роботи із запереченнями та корпоративної культури співробітників 
Компанії. Усього за звітний період було перевірено майже 150 відділень.
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6. Інформація про посадових осіб емітента
  6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Спілка Олег Вікторович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження** 1970

6.1.5. Освіта** Вища, Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема, 
економіст; Харківська державна юридична академія ім. 
Я. Мудрого, юрист

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

НАСК "Оранта", Голова Правління

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом НАСК
"Оранта". Розмір виплаченої винагороди визначається 
згідно з рішення Наглядової ради. Посадова особа не 
дала згоди на оприлюднення інформації стосовно 
розміру виплаченої винагороди за 2011 рік та розкриття 
паспортних даних. Спілка О.В. обраний на посаду 
Голови Наглядової ради за рішенням Загальних зборів 
акціонерів НАСК "Оранта" від 25.01.2008р. (Рішення № 
3). Зазначена посадова особа НАСК "Оранта" 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Стаж керівної роботи складає 20 років. Спілка О.
В. обіймав наступні посади: заступник голови Правління 
ЗАТ "Українська страхова група", Керівник служби 
Міністерства фінансів, Голова Правління ЗАТ 
"Холдингова компанія "ТЕКО-Дніпрометиз", директор 
Київського філіалу АБ "Кредит Дніпро", директор 
філіалу в м. Харкові КБ "Приват Банк", Голова 
Правління НАСК "Оранта". На даний момент обіймає 
наступні посади: Президент ТОВ "ІМГ інтернешнл 
холдинг компані", що знаходиться за адресою: 01032, м. 
Київ, вул. Жилянська, 75, 3-тій поверх; Голова 
Наглядової ради АТ "СК "Оранта-Життя", що 
знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, пров. 
Несторівський, 7.

6.1.1. Посада Заступник Голови Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Просянкін Павло Юрієвич

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження** 1971
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6.1.5. Освіта** Вища, Московський державний інститут міжнародних 
відносин, економіст; Оксфордський університет (Школа 
бізнесу Саід) (Said Business School), магістр ділового 
адміністрування (MBA)

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан), консультант

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом НАСК 
"Оранта". Розмір виплаченої винагороди визначається 
згідно з рішенням Наглядової ради. Посадова особа не 
дала згоди на оприлюднення інформації стосовно 
розміру виплаченої винагороди за 2011 рік та розкриття 
паспортних даних. Просянкін П. Ю. обраний на посаду 
заступника Голови Наглядової ради за рішенням 
Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта" від 30.10.
2009р (Рішення № 6). Зазначена посадова особа НАСК 
"Оранта" непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Стаж керівної роботи складає 
15 років. Просянкін П.Ю. обіймав наступні посади: віце-
президент Дойче Банк (Deutsche Bank) (РФ), начальник 
управління структурних продуктів ЗАТ "Тройка Діалог" 
(РФ), директор управління структурних продуктів ЗАТ 
"Ренесанс Капітал" (РФ), директор управління 
структурних продуктів ЗАТ "Банк Кредит Свісс" (РФ). 
На даний момент обіймає посаду консультанта в АТ 
"БТА Банк" (Республіка Казахстан), що знаходиться за 
адресою: Республіка Казахстан, м. Алмати, мкр-н 
Самал-2, вул. Жолдасбекова, 97.

6.1.1. Посада Заступник Голови Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Дудник Андрій Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження** 1976

6.1.5. Освіта** Вища, Київський інститут міжнародних відносин 
факультет міжнародних економічних відносин, 
економіст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ТОВ "ІстВан", Член Правління

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXII



6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом НАСК 
"Оранта". Посадова особа не дала згоди на 
оприлюднення інформації стосовно розміру виплаченої 
винагороди за 2011 рік та розкриття паспортних даних. 
Дудник А.П. обраний на посаду заступника Голови 
Наглядової ради за рішенням Загальних зборів 
акціонерів НАСК "Оранта" від 10.08.2010р. (Рішення № 
5). Зазначена посадова особа НАСК "Оранта" 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Стаж керівної роботи складає 6 років. Дудник А.
П. обіймав наступні посади: фінансовий аналітик 
інвестиційної компанії "Тект", старший консультант в 
компанії "Arthur Andersen AG" (Швейцарія), менеджер 
практики аудиторських та консультаційних послуг 
компанії "Ernst & Young Ukraine", заступник Голови 
Правління Науково-виробничої Інвестиційної Групи 
"Інтерпайп", член Ради директорів "Інтерпайп лімітед", 
член Ради директорів ВСАТ "Росія", член Наглядової 
Ради ЗАТ "Аеросвіт", член Наглядової Ради АКБ 
"Укрсоцбанк"
На даний момент обіймає наступні посади: член 
Правління інвестиційно-консалтингової компанії 
"ІстВан", що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, 
вул. Мечнікова, 2;
член Наглядової ради АТ "Концерн Оранта", що 
знаходиться за адресою: 05052, м. Київ, пров. 
Нестерівський, будинок 7, кімната 14;
член Наглядової ради АТ "СК "Оранта-Життя", що 
знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, пров. 
Несторівський, 7.

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Тимінський Олександр Іванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження** 1963

6.1.5. Освіта** Вища, аспірантура Московського Державного 
Відкритого Педагогічного Університету, кандидат 
філологічних наук

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 24

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ТОВ "ІПГ "Євразія Україна", директор зі стратегічного 
розвитку.
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6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом НАСК 
"Оранта". Розмір виплаченої винагороди визначається 
згідно з рішенням Наглядової ради. Посадова особа не 
дала згоди на оприлюднення інформації стосовно 
розміру виплаченої винагороди за 2011 рік та розкриття 
паспортних даних. Тимінський О.І. обраний на посаду 
члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів 
акціонерів НАСК "Оранта" від 18.05.2007р. (Рішення № 
8). Зазначена посадова особа НАСК "Оранта" 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Стаж керівної роботи складає 24 роки. 
Тимінський О.І. обіймав посаду директор зі 
стратегічного розвитку ТОВ "ІПГ "Євразія Україна". На 
даний момент обіймає наступні посади:
Голова Наглядової ради ТОВ "ІМГ інтернешнл холдинг 
компані", що знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, 
вул. Жилянська, 75, 3-тій поверх;
член Наглядової ради АТ "СК "Оранта-Життя", що 
знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, пров. 
Несторівський, 7.

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Варенко Микола Віталійович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження** 1971

6.1.5. Освіта** Вища, Московський державний інститут міжнародних 
відносин, економіст; Оксфордський університет , магістр
ділового адміністрування (MBA)

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан), Перший 
Заступник Голови Правління
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6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом НАСК 
"Оранта". Розмір виплаченої винагороди визначається 
згідно з рішення Наглядової ради. Посадова особа не 
дала згоди на оприлюднення інформації стосовно 
розміру виплаченої винагороди за 2011 рік та розкриття 
паспортних даних. Варенко М. В. обраний на посаду 
члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів 
акціонерів НАСК "Оранта" від 30.10.2009р (Рішення № 
6). Зазначена посадова особа НАСК "Оранта" 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Стаж керівної роботи складає 14 років. Варенко 
М.В. обіймав наступні посади: директор Департаменту 
корпоративного фінансування ВАТ "Казкоммерц 
Секьюритиз" (Республіка Казахстан), Директор ТОО 
"VISOR investment Solutions" (Республіка Казахстан), 
виконавчий директор ТОО "Contour Real Estate" 
(Республіка Казахстан), перший віце-президент АТ 
"Банк Развития Казахстана" (Республіка Казахстан), 
заступник Голови Правління АТ "БТА Банк" (Республіка
Казахстан). На даний момент обіймає посаду першого 
заступника Голови Правління АТ "БТА Банк" 
(Республіка Казахстан), що знаходиться за адресою: 
Республіка Казахстан, м. Алмати, мкр-н Самал-2, вул. 
Жолдасбекова, 97.

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Мохортов Віктор Борисович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження** 1966

6.1.5. Освіта** Вища, Українська академія Внутрішніх справ МВС 
України, юрист; Інститут післядипломної освіти 
Київського національного університету технологій та 
дизайну, фінансист

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ТОВ "ІстВан", Член Правління
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6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом НАСК 
"Оранта". Розмір виплаченої винагороди визначається 
згідно з рішення Наглядової ради. Посадова особа не 
дала згоди на оприлюднення інформації стосовно 
розміру виплаченої винагороди за 2011 рік та розкриття 
паспортних даних. Мохортов В.Б. обраний на посаду 
члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів 
акціонерів НАСК "Оранта" від .10.08.2010р. (Рішення №
5). Зазначена посадова особа НАСК "Оранта" 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Стаж керівної роботи складає 12 років. Мохортов
В.Б. обіймав наступні посади: заступник Голови 
Правління АКБ "Укрсоцбанк", директор Дирекції 
безпеки КФ НВІГ "Інтерпайп". На даний момент обіймає
наступні посади: директор департаменту ТОВ "ІстВан", 
член Правління ТОВ "ІстВан", що знаходиться за 
адресою: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, 2;
член Наглядової ради АТ "СК "Оранта-Життя", що 
знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, пров. 
Несторівський, 7.

6.1.1. Посада Голова Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Акімбекова Алія Карабеківна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження** 1968

6.1.5. Освіта** Вища, Московський економіко-статистичний інститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан), радник Голови 
Правління

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом НАСК 
"Оранта". Розмір виплаченої винагороди визначається 
згідно з рішенням Наглядової ради. Посадова особа не 
дала згоди на оприлюднення інформації стосовно 
розміру виплаченої винагороди за 2011 рік та розкриття 
паспортних даних. Акімбекова А. К. обрана на посаду 
голови Ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів 
акціонерів НАСК "Оранта" від 18.05.2007р. (Рішення 
№8). Зазначена посадова особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної 
роботи складає 15 років. Акімбекова А.К. обіймала 
посаду радника Голови Правління АТ "БТА Банк" 
(Республіка Казахстан). Акімбекова А. К. на даний 
момент обіймає посаду
радника Голови Правління АТ "БТА Банк" (Республіка 
Казахстан), що знаходиться за адресою: Республіка 
Казахстан, м. Алмати, мкр-н Самал-2, вул. 
Жолдасбекова, 97.
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6.1.1. Посада Голова Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Пугачов Ігор Генріхович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження** 1964

6.1.5. Освіта** Вища, Запорізький машино - будівний інститут, 
обладнання і технологія зварювального виробництва; 
Запорізький інститут економіки та інформаційних 
технологій, банківська справа.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 23

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

НАСК "Оранта", Голова Правління

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом НАСК 
"Оранта". Розмір виплаченої винагороди визначається 
згідно з штатним розписом Компанії. Посадова особа не 
дала згоди на оприлюднення інформації стосовно 
розміру виплаченої винагороди за 2011 рік та розкриття 
паспортних даних. Пугачов І.Г. обраний на посаду 
Голови Правління за рішенням Загальних зборів 
акціонерів НАСК "Оранта" від 10.08.2010 р. (Рішення 
№4). Зазначена посадова особа НАСК "Оранта" 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Стаж керівної роботи складає 23 рік. Пугачов І.Г.
обіймав наступні посади: в.о. Голови Правління НАСК 
"Оранта", директор Південно-східної Головної 
регіональної дирекції НАСК "Оранта", член Правління 
НАСК "Оранта", радник Голови Правління КБ 
"ПРИВАТБАНК". На даний момент обіймає наступні 
посади: 
Голова Наглядової ради АТ "Концерн Оранта", що 
знаходиться за адресою: 05052, м. Київ, пров. 
Нестерівський, будинок 7, кімната 14; член Наглядової 
ради АТ "СК "Оранта-Життя", що знаходиться за 
адресою: 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 7.

6.1.1. Посада Заступник Голови Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Грабина В'ячеслав Іванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження** 1976

6.1.5. Освіта** Вища, Білоцерківський державний аграрний університет,
агрономія, агроном

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 12
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6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

НАСК "Оранта", Директор Департаменту розробки 
продуктів корпоративного сегмента

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом НАСК 
"Оранта". Розмір виплаченої винагороди визначається 
згідно з штатним розписом Компанії. Посадова особа не 
дала згоди на оприлюднення інформації стосовно 
розміру виплаченої винагороди за 2011 рік та розкриття 
паспортних даних. Грабина В.І. обраний на посаду 
заступника Голови Правління за рішенням Загальних 
зборів акціонерів НАСК "Оранта" від 25.04.2008р. 
(Рішення № 9). Зазначена посадова особа НАСК 
"Оранта" непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Стаж керівної роботи складає 
12 років. Грабина В.І. обіймав посаду директора 
Департаменту розробки продуктів корпоративного 
сегмента НАСК "Оранта".

6.1.1. Посада Заступник Голови Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Грищенко Валерій Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження** 1958

6.1.5. Освіта** Вища, Київський технологічний інститут легкої 
промисловості, автоматизація і комплексна механізація 
хіміко-технологічних процесів, інженер по автоматизації
хіміко-технологічних процесів; Українська академія 
внутрішніх справ, правознавство, юрист

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 22

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ТОВ "Бізнес Менеджмент Груп", начальник 
інформаційно - аналітичного відділу

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом НАСК 
"Оранта". Розмір виплаченої винагороди визначається 
згідно з штатним розписом Компанії. Посадова особа не 
дала згоди на оприлюднення інформації стосовно 
розміру виплаченої винагороди за 2011 рік та розкриття 
паспортних даних. Грищенко В.М. обраний на посаду 
заступника Голови Правління за рішенням Спостережної
ради НАСК "Оранта" від 19.08.2003р. (Рішення №9). 
Зазначена посадова особа НАСК "Оранта" непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж
керівної роботи складає 22 років. Грищенко В.М. 
обіймав посаду начальника інформаційно-аналітичного 
відділу ТОВ "Бізнес Менеджмент Груп". На даний 
момент обіймає наступні посади: член Наглядової ради 
АТ "Концерн Оранта", що знаходиться за адресою: 
05052, м. Київ, пров. Нестерівський, будинок 7, кімната 
14; Голова Ревізійної комісії АТ "СК "Оранта-Життя", 
що знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, пров. 
Несторівський, 7.
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6.1.1. Посада Заступник Голови Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Овчинніков Олександр Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження** 1981

6.1.5. Освіта** Вища, Європейський університет фінансів, 
інформаційних систем , менеджменту та бізнесу, 
інженер-системотехнік

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

НАСК "Оранта", в. о. заступника Голови Правління

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом НАСК 
"Оранта". Розмір виплаченої винагороди визначається 
згідно з штатним розписом Компанії. Посадова особа не 
дала згоди на оприлюднення інформації стосовно 
розміру виплаченої винагороди за 2011 рік та розкриття 
паспортних даних. Овчинніков О. М. обраний на посаду 
заступника Голови Правління за рішенням Загальних 
зборів акціонерів НАСК "Оранта" від 30.10.2009р. 
(Рішення № 6). Зазначена посадова особа НАСК 
"Оранта" непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Стаж керівної роботи складає 6
роки. Овчинніков О. М. обіймав наступні посади: 
Начальник Департаменту ІТ ТОВ "СКМ Фінас", 
заступник Генерального директора ТОВ "Ві Ді Груп", в.
о. заступника Голови Правління НАСК "Оранта".

6.1.1. Посада Член Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Мушинський Володимир Омельянович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження** 1958

6.1.5. Освіта** Вища, Український ордена Дружби народів Інститут 
інженерів водного господарства, гідромеліорація, 
інженер - меліорації

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

Директор Київської обласної дирекції НАСК "Оранта"
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6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом НАСК 
"Оранта". Розмір виплаченої винагороди визначається 
згідно з штатним розписом Компанії. Посадова особа не 
дала згоди на оприлюднення інформації стосовно 
розміру виплаченої винагороди за 2011 рік та розкриття 
паспортних даних. Мушинський В.О. обраний на посаду 
члена Правління за рішенням Загальних зборів 
акціонерів НАСК "Оранта" від 30.10.2009р. (Рішення № 
6). Зазначена посадова особа НАСК "Оранта" 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Стаж керівної роботи складає 19 років. 
Мушинський В.О. обіймав посаду директора Київської 
обласної дирекції НАСК "Оранта".

6.1.1. Посада Заступник Голови Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Іваніна Людмила Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження** 1964

6.1.5. Освіта** Вища, Запорізький інститут економіки та інформаційних
технологій, фінанси та кредит.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

НАСК "Оранта", в.о. заступника Голови Правління

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом НАСК 
"Оранта". Розмір виплаченої винагороди визначається 
згідно з штатним розписом Компанії. Посадова особа не 
дала згоди на оприлюднення інформації стосовно 
розміру виплаченої винагороди за 2011 рік та розкриття 
паспортних даних. Іваніна Л. М. обрана на посаду 
заступника Голови Правління за рішенням Загальних 
зборів акціонерів НАСК "Оранта" від 10.08.2010р. 
(Рішення № 4). Зазначена посадова особа НАСК 
"Оранта" непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Стаж керівної роботи складає 
18 років. Іваніна Л. М. обіймала наступні посади: в. о. 
заступника Голови Правління НАСК "Оранта"; 
заступник директора Запорізької дирекції ПАТ 
"Райфайзен Банк Аваль".

6.1.1. Посада Заступник Голови Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Розгон Олександр Вікторович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження** 1966
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6.1.5. Освіта** Вища, Харківський політехнічний інститут ім. В.І. 
Леніна, інженер; Харківський регіональний інститут 
державного управління Української Академії 
державного управління при Президентові України

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

НАСК "Оранта", в.о. заступника Голови Правління

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені статутом НАСК 
"Оранта". Розмір виплаченої винагороди визначається 
згідно з штатним розписом Компанії. Посадова особа не 
дала згоди на оприлюднення інформації стосовно 
розміру виплаченої винагороди за 2011 рік та розкриття 
паспортних даних. Розгон О.В. обраний на посаду 
заступника Голови Правління за рішенням Загальних 
зборів акціонерів НАСК "Оранта" від 20.04.2011р. 
(Рішення №7). Зазначена посадова особа НАСК 
"Оранта" непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Стаж керівної роботи складає 
18 років. Розгон О.В. обіймав наступні посади: в. о. 
заступника Голови Правління НАСК "Оранта"; директор
Сумської обласної дирекції НАСК "Оранта"; заступник 
голови Правління СМАТ "Надія"

6.1.1. Посада Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Онищук Олена Олександрівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження** 1972

6.1.5. Освіта** Вища, Київський державний економічний університет, 
бухгалтерський облік, економіст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ЗАТ "Терра Банк", головний бухгалтер
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6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера НАСК 
"Оранта" вказані в Законі України "Про бухгалтерський 
облік" та посадовій інструкції головного бухгалтера 
НАСК "Оранта". Розмір виплаченої винагороди 
визначається згідно з штатним розписом Компанії. 
Посадова особа не дала згоди на оприлюднення 
інформації стосовно розміру виплаченої винагороди за 
2011 рік та розкриття паспортних даних. Онищук О.О. 
призначена на посаду Головного
бухгалтера згідно з наказом Голови Правління від 02.02.
2009р. (№ 60-к). Зазначена посадова особа НАСК 
"Оранта" непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Стаж керівної роботи складає 
13 років. Онищук О.О. обіймала наступні посади: 
заступник начальника Управління ЗАТ УБМС "ІНВЕСТ"
Кривбас Банк; Головний бухгалтер ЗАТ "Терра Банк".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 

особи

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на п
ред'явника

привілейов
ані іменні

привілейов
ані на пред'
явника

Кількість за видами акцій

Голова Наглядової ради Спілка Олег Вікторович 07.04.2006 368283 0,277949 368283 0 0 0
Заступник Голови Наглядової
ради

Просянкін Павло Юрієвич 0 0,000000 0 0 0 0

Заступник Голови Наглядової
ради

Дудник Андрій Петрович 10 0,000008 10 0 0 0

Член Наглядової ради Тимінський Олександр 
Іванович

23.04.2008 168 0,000127 168 0 0 0

Член Наглядової ради Варенко Микола Віталійович 0 0,000000 0 0 0 0
Член Наглядової ради Мохортов Віктор Борисович 13 0,000010 13 0 0 0
Голова Ревізійної комісії Акімбекова Алія Карабеківна 0 0,000000 0 0 0 0
Голова Правління Пугачов Ігор Генріхович 414 0,000312 414 0 0 0
Заступник Голови Правління Грабина В'ячеслав Іванович 25.11.2009 1413 0,001066 1413 0 0 0
Заступник Голови Правління Грищенко Валерій 

Михайлович
23.04.2008 1380 0,001042 1380 0 0 0

Заступник Голови Правління Овчинніков Олександр 
Миколайович

413 0,000312 413 0 0 0

Член Правління Мушинський Володимир 
Омельянович

25.11.2009 1414 0,001067 1414 0 0 0

Заступник Голови Правління Іваніна Людмила Миколаївна 413 0,000312 413 0 0 0
Заступник Голови Правління Розгон Олександр Вікторович 414 0,000312 414 0 0 0
Головний бухгалтер Онищук Олена 

Олександрівна
25.11.2009 1000 0,000755 1000 0 0 0

Усього 375335 0,283272 375335 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаці
йний код за 
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата 
внесення до 
реєстру 

Кількість 
акцій (штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейова
ні іменні

привілейова
ні на 

пред'явника

Кількість за видами акцій

Акцiонерне товариство "БТА 
Банк"

3903-1900 Республiка Казахстан, д/в, д/в, м.
Алмати, мкр. Самал-2, вул. 
Жолдасбекова, 97

06.12.2007 46603315 35,172313 46603315 0 0 0

БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД 
(BACKWOOD HOLDINGS 
LIMITED)

БЕКВУД 
ХОЛ

Кіпр, 2406, д/в, Нiкосiя, 
Посейдонос 1, ЛЕДРА БIЗНЕС 
ЦЕНТР, Егкомi А/С 2406

25.11.2009 18204124 13,738962 18204124 0 0 0

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав паспорт**

Дата 
внесення до 
реєстру

Кількість 
акцій (штук)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейова
ні іменні

привілейова
ні на 

пред'явника

Кількість за видами акцій

Усього 64807439 48,911275 64807439 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXII



8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів чергові позачергові
(*) X

Дата проведення 30.09.2011

Кворум зборів ** 0,000000

Опис Позачергові Загальні збори акціонерів НАСК "Оранта" 
не відбулися у зв'язку з не прийняттям рішень 
Наглядовою радою про затвердження форми та текстів 
бюлетенів, складу реєстраційної комісії.

Вид загальних зборів чергові позачергові
(*) X

Дата проведення 20.04.2011

Кворум зборів ** 97,083200
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Опис На загальних зборах розглядався наступний перелік 
питань:
1) Про затвердження питань порядку денного та 
регламенту їх розгляду на чергових Загальних зборах 
акціонерів НАСК «Оранта»;
2) Про обрання робочих органів і затвердження порядку 
голосування на чергових Загальних зборах акціонерів 
НАСК «Оранта»;
3) Про затвердження звіту Правління НАСК «Оранта» 
про результати фінансово-господарської діяльності 
НАСК «Оранта» за 2010 рік;
4) Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії
про фінансово-господарську діяльність НАСК «Оранта» 
за 2010 рік;
5) Про затвердження річного звіту та балансу НАСК 
«Оранта» за 2010 рік;
6) Про затвердження порядку розподілу прибутку НАСК 
«Оранта» за підсумками роботи у 2010 році;
7) Про відкликання та обрання членів Правління НАСК 
«Оранта»;
8) Про зміну найменування (типу) НАСК «Оранта» у 
зв’язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у 
відповідність із Законом України «Про акціонерні 
товариства»;
9) Про внесення змін до Статуту НАСК «Оранта» 
шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку із 
приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність 
із Законом України «Про акціонерні товариства»;
10) Про приведення внутрішніх документів НАСК 
«Оранта» у відповідність до вимог Закону України «Про 
акціонерні товариства» та нової редакції Статуту 
Товариства.
Акціонер БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD
HOLDINGS LIMITED) подав пропозиції по питаннях 
№№9, 10 порядку денного.
Результати розгляду питань порядку денного: 
- з приводу питання №1 вирішили: затвердити 
зазначений вище порядок дений та регламент розгляду 
питань порядку денного загальних зборів;
- з приводу питання №2 вирішили:
1) обрати: Головою Загальних зборів - Манєвського 
Владислава Валерійовича, акціонера НАСК «Оранта»; 
Секретарем Загальних зборів - Трипольського Георгія 
Олеговича, акціонера НАСК «Оранта»; 
2) обрати: робочу Президію Загальних зборів у такому 
складі: Манєвського Владислава Валерійовича, 
акціонера НАСК «Оранта», Голови Зборів; Спілки Олега
Вікторовича, Голови Наглядової ради НАСК «Оранта»;
3) обрати: редакційну комісію Загальних зборів у такому
складі: Грищенка Валерія Михайловича, заступника 
Голови Правління НАСК «Оранта»; 
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Ващенка Олександра Васильовича, акціонера НАСК 
«Оранта»;
4) обрати: лічильну комісію Загальних зборів у такому 
складі: Хоменка Євгенія Володимировича (голова 
комісії); Кучерявого Ігоря Анатолійовича; Єфімова 
Максима Аркадійовича; Ткаченко Наталі Анатоліївни; 
Корнієнко Оксани Василівни; Безсонової Ірини 
Олегівни;
5) Затвердити порядок голосування на Загальних зборах, 
а саме: голосування проводити у формі відкритого 
голосування шляхом підняття мандатів;
- з приводу питання №3 вирішили:
1) затвердити звіт Правління НАСК «Оранта» про 
результати фінансово-господарської діяльності Компанії 
за 2010 рік;
2) визнати роботу Правління НАСК «Оранта» у 2010 
році задовільною;
- з приводу питання №4 вирішили: затвердити звіт та 
висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську 
діяльність НАСК «Оранта» за 2010 рік;
- з приводу питання №5 вирішили: затвердити річну 
фінансову звітність НАСК «Оранта» за 2010 рік у складі:
Балансу; Звіту про фінансові результати; Звіту про рух 
грошових коштів; Звіту про власний капітал; 
Аудиторського висновку незалежного аудитора про 
фінансову звітність за 2010 рік;
з приводу питання №6 вирішили: 
1) спрямувати чистий прибуток Компанії у розмірі 100 %
- 8 млн. 570 тис. грн. на часткове покриття збитків 
минулих років;
2) Спрямувати кошти сформованого резервного капіталу 
Компанії у розмірі 100% - 16 млн. 877 тис. грн. на 
часткове покриття збитків минулих років;
- з приводу питання №7 вирішили:
1) затвердити рішення Наглядової ради НАСК «Оранта» 
від 29 березня 2011 року № 4 «Про звільнення посадової 
особи НАСК «Оранта» та вважати Михайленка С.В. 
таким, що вибув зі складу Правління у зв’язку зі 
звільненням за власним бажанням з Компанії 11 березня
2011 року;
2) Обрати Розгона Олександра Вікторовича членом 
Правління НАСК «Оранта» на посаду заступника Голови
Правління; 
- з приводу питання №8 вирішили:
1) змінити найменування (тип) Відкритого акціонерного 
товариства Національної акціонерної страхової компанії 
«Оранта» на Публічне акціонерне товариство 
«Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» у 
зв’язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у 
відповідність із Законом України «Про акціонерні 
товариства»;
2) визначити Публічне акціонерне товариство 
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«Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» 
правонаступником усіх прав та зобов’язань Відкритого 
акціонерного товариства Національної акціонерної 
страхової компанії «Оранта» (до 2004 року Національна 
акціонерна страхова компанія «Оранта»);
- з приводу питання №9 рішення не прийнято;
- з приводу питання №10 рішення не прийнято.

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

ПАТ "Ерсте Банк"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34001693

Місцезнаходження 03056, М.Київ, д/в, м. Київ, вул. Польова, 24 Д

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АГ 572192

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.10.2007

Міжміський код та телефон (044) 593-00-00

Факс 585-92-97

Вид діяльності Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

Опис Професійна діяльність на фондовому рику - депозитарна 
діяльність

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889

Місцезнаходження 04107, М.Київ, д/в, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АВ 498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009

Міжміський код та телефон (044) 585-42-40

Факс 585-42-40

Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

Опис Професійна діяльність на фондовому рику - депозитарна 
діяльність

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КОМПАНІЯ 
ПРОФІНФОРМАУДИТ"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31746980

Місцезнаходження 03040, М.Київ, Голосіївський, м. Київ, вул. 
Васильківська, буд. 13

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

Св-во №2821
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Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.01.2002

Міжміський код та телефон (044) 257-69-13

Факс 257-69-13

Вид діяльності 74.12.0 діяльність у сфері бухгалтерського обліку та 
аудиту

Опис д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

ТОВ "Кредит - Рейтинг"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31752402

Місцезнаходження 04070, М.Київ, Подiльский, м. Київ, вул. Верхнiй Вал, 
72

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

2

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.12.2006

Міжміський код та телефон (044) 490-25-50

Факс 490-25-54

Вид діяльності Спецiалiзоване рейтингове агентство, яке уповноважене 
здiйснювати рейтингову оцiнку та визначати кредитний 
рейтинг емiтента за Нацiональною рейтинговою шкалою.

Опис д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРТАЙМ"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36616194

Місцезнаходження 83049, Донецька, д/в, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 109 
Б, к.2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АГ № 572176

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.02.2011

Міжміський код та телефон д/в

Факс д/в

Вид діяльності здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - 
діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської 
діяльності)

Опис д/в
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Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАН 
КАПІТАЛ"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37134676

Місцезнаходження 83017, Донецька, д/в, м. Донецьк, бул. Шевченка, 27

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АГ 399246

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.09.2010

Міжміський код та телефон 062-345-68-64

Факс 345-68-74

Вид діяльності здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - 
діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської 
діяльності)

Опис д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09807750

Місцезнаходження 61005, Харківська, д/в, м. Харків, вул. Московський, 60

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АВ 507201

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.01.2010

Міжміський код та телефон 057-738-80-53

Факс 738-80-53

Вид діяльності здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - 
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів

Опис д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕРША 
ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33417537

Місцезнаходження 83017, Донецька, д/в, м. Донецьк, бул. Шевченка, 27, к.
901

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АВ 362137
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Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.08.2007

Міжміський код та телефон 062-348-44-85

Факс 348-44-85

Вид діяльності здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - 
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів

Опис д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

ПАТ "Укрсоцбанк"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00039019

Місцезнаходження 03150, М.Київ, Печерський, м. Київ, вул. Ковпака, 29

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АВ 534212

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.07.2010

Міжміський код та телефон (044) 230-34-43

Факс 230-32-58

Вид діяльності здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - 
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів

Опис д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

ТОВ "Юридична фірма "Охрімчук, Грушин, Хандурін"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34662956

Місцезнаходження 03150, М.Київ, Голосіївський, м. Київ, вул. Боженка, 83, 
кв. 26

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

А00 № 061997

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Голосіївська районна у м. Києві державна адміністрація

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2006

Міжміський код та телефон (044) 390-35-23

Факс 390-35-24

Вид діяльності Адвокатська діяльність, нотаріальна та інша юридична 
діяльність, консультування з питань комерційної 
діяльності та управління, надання секретарських послуг з
перекладу, надання інших комерційних послуг

Опис д/в
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11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації 
випуску

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 
випуск

Міжнародний ід
ентифікаційний 

номер

Тип цінного 
папера

Форма існування
та форма 
випуску

Номінальна 
вартість (грн.)

Кількість акцій 
(штук)

Загальна 
номінальна 
вартість (грн.)

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27.08.2010 708/1/10 Державна 

комiсiя з цiнних 
паперiв та 
фондового ринку

UA4000084511 Іменні прості Бездокументарна
, іменні

5,85 132500000 775125000,00 100,000000

Опис У звітному періоді здійснювався продаж акцій товариства на ПФТС та УБ. Інформацією щодо внутрішніх та зовнішніх ринків, на яких здійснювалася 
торгівля цінними паперами емітента, Компанія не володіє.
Додатковий випуск акцій у звітному періоді не проводився.
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12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
З метою реформування відокремлених підрозділів для підвищення ефективності діяльності Компанії та 
оптимізації витрат на ведення справи Загальними зборами акціонерів НАСК "Оранта" на підставі п. 10.3 ст. 10 
Статуту НАСК "Оранта" прийнято рішення від 10 серпня 2010 р. № 10 про ліквідацію відокремлених структурних 
підрозділів у вигляді республіканської, обласних та міських дирекцій НАСК "Оранта" та створення на їх базі 
безбалансових структурних підрозділів у складі головного офісу Компанії.
Правонаступником усіх майнових прав та обов'язків ліквідованих дирекцій (включаючи зобов'язання за угодами, 
укладеними дирекціями) призначено головний офіс Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної 
страхової компанії "Оранта".
Станом на 31 грудня 2011 року по переважній кількості дирекцій завершено зовнішні перевірки та здійснено 
зняття з обліку в місцевих державних контролюючих органах як платників загальнодержавних та місцевих 
податків (державні податкові інспекції, фонди соціального страхування, Пенсійний фонд, місцеві управління 
статистики).
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.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені 
структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, 
зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Станом на 31.12.2011 року організаційна структура НАСК "Оранта" складалася з:
- головного офісу;
- регіональної мережі, що налічувала 658 підрозділи, в тому числі 28 дирекцій, 589 відділень, 41 територіальних 
відділів продажу.
Регіональна мережа Компанії забезпечує близько 91% надходжень страхових платежів НАСК "Оранта".
У 2011 році, порівняно з попереднім звітним періодом змін в організаційній структурі НАСК "Оранта" не 
відбувалося.
Перелік дочірніх підприємств НАСК "Оранта"
   Найменування компанії% володіння засновникомМісцезнаходження 
   АТ "Концерн Оранта"100пров. Несторівський, 7, м. Київ
   АТ "СК "Оранта -Життя"99,9988пров. Несторівський, 7, м. Київ
   ЗАТ УЦПЗ "Експерт - Сервіс"40вул. Патріса Лумумби, 5, м. Київ, 
   ТОВ "Гарант - АССІСТАНС"99просп. Перемоги, 57, м. Київ
   ТОВ "Оранта Онлайн"99вул. Жилянська, 75, м. Київ

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови 
та результати цих пропозицій
Протягом звітного періоду пропозиції про реорганізацію з боку третіх осіб до Компанії не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облікова політика на 2011 рік була затверджена наказом Голови Правління від 30.12.2010 р. № 936. Облікова 
політика Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" розроблена 
відповідно до законів України "Про страхування", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", 
інших законодавчих актів України, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 
господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про застосування Плану рахунків, інших 
нормативних документів, міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку, внутрішніх документів
Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна страхова компанія "Оранта", що визначають порядок
обліку здійсненних фінансово-господарських операцій Компанії.
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Обліковий процес складається із таких етапів: збір інформації, аналіз кожної операції, відображення її результатів 
на аналітичних рахунках, здійснення процедур бухгалтерського контролю, формування балансу та складання 
фінансових звітів. Організація обліку вимагає оптимального вибору ступеню, на якому здійснюється формування 
тих чи інших інформаційних потоків для різних складових облікової системи Компанії.
Первинна інформація не породжується обліковою інформацією, вона є продуктом різних функціональних 
підрозділів Компанії. Якість облікової інформації зумовлюється, насамперед, якістю та своєчасністю саме 
первинної інформації. Правильне відображення операцій в обліку можливе тільки за наявності чіткої процедури їх
виконання; первинною являється технологія операції, бухгалтерська модель - вторинна.
Основні складові облікової політики Компанії визначено національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами 
фінансової звітності.
Користувачами облікової політики Компанії є працівники, які здійснюють облік та складають звітність, 
користувачі облікової інформації і звітності, а також розробники внутрішніх нормативних актів Компанії - 
положень, правил, інструкцій, технологічних карток тощо. 
Бухгалтерський облік та фінансова звітність у Компанії ґрунтуються на таких принципах: 
нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду потрібно 
порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання таких доходів; доходи і витрати 
відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати 
надходження або сплати коштів. У випадку, коли доходи звітного періоду неможливо порівняти з конкретними 
витратами, понесеними для отримання таких доходів, такі витрати відображаються у звітному періоді, в якому 
були здійснені;
безперервність - оцінка активів та зобов'язань Компанії здійснюється, виходячи з припущення, що її діяльність 
триватиме у неосяжному майбутньому. Якщо Компанія планує скоротити масштаби своєї діяльності, то це має 
відображатися у фінансових звітах; 
послідовність - постійне (із року в рік) застосування Компанією обраної облікової політики. Зміна облікової 
політики можлива лише у випадках, передбачених змінами у чинному законодавстві України та національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій 
звітності;
зрозумілість - з цією метою припускається, що користувачі облікової інформації та фінансової звітності мають 
відповідні знання з бізнесу, економічної діяльності та бухгалтерського обліку і прагнуть вивчати інформацію з 
достатньою ретельністю;
доречність - щоб бути корисною, інформація має бути доречною, відповідати потребам користувачів під час 
прийняття економічних рішень; на доречність інформації впливають її характер та суттєвість;
суттєвість - інформація є суттєвою, якщо її відсутність або викривлення, може вплинути на економічні рішення 
користувачів звітності. У фінансових звітах має відображатись уся істотна інформація; 
достовірність - у фінансових звітах відображається вся інформація, яка може бути використана керівництвом 
Компанії, інвесторами чи іншими користувачами для прийняття рішень; інформація повинна бути достовірною, 
тобто без суттєвих помилок і упередженості, відображати дійсний стан справ; 
правдиве подання - щоб бути достовірною, інформація має правдиво відображати операції та інші події, які вона 
розкриває, або, як очікується, зможе розкрити, з необхідними поясненнями у записках про правила оцінки активів 
і пасивів; операції повинні відповідати змісту статей фінансових звітів;
превалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх 
сутності та економічного змісту, а не лише за їх юридичною формою;
нейтральність - щоб бути достовірною, інформація, що міститься у фінансових звітах, має бути нейтральною, 
тобто неупередженою; 
обачність - означає застосування в обліку методів оцінки, відповідно до яких активи та/ або дохід не 
завищуватимуться, а зобов'язання та/ або витрати не занижуватимуться; 
повне висвітлення - означає, що усі операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-
яких винятків; фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки 
операцій, яка може впливати на рішення, що приймаються на її основі;
зіставність - облікова політика Компанії, принципові правила бухгалтерського обліку не змінюються (за 
виключенням випадків, які випливають зі змін у законодавчій та нормативно-правовій базі), що забезпечує 
можливість порівняння показників фінансових звітів різних звітних періодів;
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автономність - активи та зобов'язання Компанії мають бути відокремлені від активів і зобов'язань власників 
Компанії та інших підприємств, у зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання власників не повинні 
відображатися у фінансовій звітності Компанії;
прийнятність вхідного балансу - залишки за балансовими рахунками на початок звітного періоду повинні 
відповідати залишкам за такими рахунками на кінець попереднього звітного періоду;
конфіденційність - інформація, відображена у звітності, не повинна негативно впливати на інтереси Компанії, але 
має представляти весь її обсяг, що вимагається законодавством та МСБО, МСФЗ;
мультивалютність - операції в іноземній валюті відображаються за тими ж рахунками, що й операції в гривні;
історична (фактична) собівартість - активи і пасиви обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи 
виникнення. Активи та зобов'язання в іноземній валюті, за винятком немонетарних статей, мають 
переоцінюватись у разі зміни офіційного валютного курсу на звітну дату;
єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій Компанії у фінансовій 
звітності здійснюється у єдиній грошовій одиниці;
періодичність - можливість розподілу діяльності Компанії на певні періоди часу з метою складання фінансової 
звітності. 
Компанія веде бухгалтерський облік, складає фінансову звітність у національній валюті України. 
Бухгалтерський облік передбачає процес визнання конкретної статті балансу Компанії, основними елементами 
якого є активи, зобов'язання та власний капітал. 
Необхідною умовою для визнання активів і зобов'язань на балансі є оцінка, тобто можливість визначення грошової
суми, в якій елементи балансу мають бути відображені у звітності. 
Облікова політика Компанії в частині методів оцінки активів та зобов'язань, їх переоцінки, створення страхових та
спеціальних резервів на покриття можливих втрат реалізується Компанією та її відокремленими підрозділами 
відповідно до законодавства, МСБО, МСФЗ та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
внутрішніх правил і положень Компанії.
Активи і пасиви Компанії обліковуються за вартістю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в 
іноземній валюті, за винятком немонетарних статей, підлягають переоцінці при кожній зміні офіційного 
валютного курсу.
Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і пасиви Компанії оприбутковуються
та обліковуються за:
вартістю їх придбання чи створення - за історичною або первісною вартістю: активи - за сумою сплачених за них 
коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації; зобов'язання - за сумою мобілізованих коштів в обмін на такі 
зобов'язання або сумою коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення зобов'язань у процесі 
звичайної господарської діяльності;
справедливою (ринковою) вартістю: активи - за сумою, яку необхідно було б сплатити для придбання (обміну) 
таких активів, зобов'язання - за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результаті операції між 
обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами; вираз "обізнані, зацікавлені та незалежні сторони" означає
наявність добре поінформованого покупця, який має бажання купити, і добре поінформованого продавця, що має 
бажання продати, які є незалежними та діють у власних інтересах; приведення вартості активів у відповідність зі 
справедливою здійснюється шляхом їх переоцінки;
амортизованою собівартістю - вартістю, за якою оцінюються фінансовий актив, фінансове зобов'язання, і яка 
складається із собівартості придбання (виникнення), збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизації 
будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю погашення, розрахованої з використанням ефективної 
ставки відсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслідок зменшення корисності. 
Окрім вказаних, в обліковій політиці Компанії залежно від характеру та змісту завдань різних складових її 
облікової системи використовуються інші види оцінки окремих груп активів і зобов'язань, а саме: 
балансова вартість - це вартість, за якою актив, зобов'язання та власний капітал відображаються на балансі. 
Балансова вартість для фінансового активу та фінансового зобов'язання складається з основної суми, 
неамортизованої премії і дисконту, суми переоцінки, суми визнаного зменшення корисності;
договірна вартість - вартість активу, передбачена договорами, укладеними Компанією з його контрагентами;
залишкова вартість - різниця між первісною (переоціненою) вартістю активу і сумою його накопиченого зносу чи 
створеного резерву; 
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ліквідаційна вартість - сума коштів, або вартість інших активів яку передбачається отримати від реалізації 
(ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за 
вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією);
номінальна вартість - вартість, вказана на цінних паперах, банкнотах, монетах;
умовна вартість (оцінка) - вартість, за якою оцінюються документи і цінності, що не мають номінальної вартості;
переоцінена вартість - вартість активу після його переоцінки; 
поточна (відновлювана) вартість - сума грошових коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації, яку 
потрібно було б витратити для придбання (створення) такого самого або аналогічного активу на поточний момент 
(дату балансу);
ринкова вартість активу - сума, яку можна отримати від продажу або необхідно сплатити за придбання активу на 
активному ринку;
теперішня вартість - теперішня (дисконтована) сума майбутніх чистих грошових надходжень, які очікуються від 
використання активу; теперішня (дисконтована) вартість майбутніх платежів, які, як очікується, потрібні для 
погашення зобов'язання у процесі звичайної діяльності Компанії;
чиста вартість реалізації - ціна реалізації активу в умовах звичайної господарської діяльності за вирахуванням 
витрат на збут.
Активи і зобов'язання Компанії повинні бути оцінені так, щоб створені під них резерви та вжиті заходи виключали
можливість перенесення існуючих фінансових ризиків на майбутні звітні періоди.
 Перед складанням річного звіту була проведена суцільна річна інвентаризація активів і зобов'язань Компанії, що 
обліковуються на балансі, відповідно до наказу Голови Правління № 1603 від 28.09.2011 р.
Амортизація окремого об'єкта основних засобів та об'єкта тимчасових (нетитульних) споруд розраховується із 
застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка 
амортизується, на очікуваний період корисного використання об'єкта основних засобів, вираженого у роках. 
Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації на 12 або діленням вартості, яка 
амортизується, на очікуваний період корисного використання об'єкта основних засобів, вираженого у місяцях. 
Амортизація об'єкта необоротних активів розпочинається в місяці, наступному за місяцем, в якому такий об'єкт 
введено в експлуатацію. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів 
незалежно від очікуваного строку їх використання нараховується в першому місяці використання об'єкта в розмірі 
100 відсотків його вартості. 
Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів, інших матеріальних необоротних активів і нематеріальних 
активів не розраховується, і для цілей амортизації прирівнюється до нуля. 
Оцінка об'єктів основних засобів, що входять до складу групи "Будинки та споруди" здійснюється за справедливою
вартістю.
Справедлива вартість визнається на підставі поточної ринкової ціни. Визначення справедливої вартості 
здійснюється шляхом залучення незалежного суб'єкта оціночної діяльності. 
Інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартістю. 
Справедлива вартість визначається шляхом залучення незалежного суб'єкта оціночної діяльності. 
Зміна справедливої вартості обліковується в складі фінансових результатів.
Компанією було проведено ринкову оцінку вартості об'єктів нерухомості станом на 30.11.2011 року. Оцінка 
проводилась відповідно до договору № 87/10 від 30.11.2011р. незалежним експертом ТОВ "Консультаційний центр
"Анбер" (сертифікат № 9462/10 від 25.03.2010 р., діє до 25.03.2013 р.). Результати переоцінки нерухомості були 
затверджені наказом Голови Правління НАСК "Оранта" № 2258 від 30.12.2011 р. та відображені у обліку та 
фінансовій звітності за 2011 рік.
Амортизація окремого об'єкта нематеріальних активів розраховується із застосуванням прямолінійного методу, 
виходячи зі строку корисного використання об'єкта і вимог п. 26 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 
"Нематеріальні активи". Строк корисного використання об'єкта визначається, виходячи із юридичних прав 
Компанії на актив, та відображається в актах (протоколах) постійно діючої інвентаризаційної комісії. Прибутки та 
збитки від вибуття нематеріальних активів, які визначаються як різниця між сумою надходжень від вибуття активу
та його балансовою вартістю на момент вибуття, відносяться на фінансовий результат.
 Незавершені капітальні інвестиції відображаються в обліку за вартістю витрат, понесених Компанією на 
придбання, створення (будівництво) таких необоротних активів.
Незавершені капітальні інвестиції не підлягають амортизації.
Запаси товарно-матеріальних цінностей складаються з:
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  -господарських матеріалів (матеріальні цінності, необхідні для діяльності Компанії, а також для ремонту 
необоротних активів);
  -малоцінних і швидкозношуваних предметів - предметів, які використовуються Компанією не більше одного року 
(незалежно від їх вартості).
У бухгалтерському обліку матеріальні цінності оприбутковуються на відповідні рахунки бухгалтерського обліку за 
фактичними цінами придбання, тобто за первісною вартістю, з урахуванням витрат на транспортування від 
постачальника, податки, збори та інші обов'язкові платежі.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" запаси господарських матеріалів 
враховуються в бухгалтерському обліку за первісною вартістю і переоцінці не підлягають.
Інвентаризація запасів матеріальних цінностей у Компанії проводиться у відповідності з вимогами чинної 
нормативно-законодавчої бази України.
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 собівартістю, до якої додаються витрати на операції з придбання 
таких цінних паперів.
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.
Інвестиції в дочірні та асоційовані компанії відображаються на дату балансу за методом участі в капіталі.

Текст аудиторського висновку
Керівництву ВАТ НАСК "Оранта" для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
про фінансову звітність станом на (за) 31.12.2011 року (2011 рік)
Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна страхова компанія "Оранта"
Ми провели аудит фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна страхова 
компанія "Оранта" (далі - Товариство), що додається, яка включає Баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про 
фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал за 12 місяців 2011 року, а також 
Примітки до річної фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї звітності 
відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський 
персонал визнає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми 
провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання 
відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у 
фінансової звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор 
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання суб'єктом 
господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не 
з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає 
також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених 
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
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Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно - позитивної 
думки.
Підстава для висловлення умовно - позитивної думки
Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних запасів станом на 31 грудня 2011 року. Через характер облікових 
запасів Товариства ми не мали змоги отримати достатні і належні аудиторські докази щодо балансової вартості 
запасів станом на 31 грудня 2011 року та підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських 
процедур. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні зазначених сум.
Умовно - позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення 
умовно - позитивної думки" фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 
Товариства станом на 31 грудня 2011року та фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на 
зазначену дату, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Вимоги інших законодавчих і нормативних актів
Додатково ми розкриваємо інформацію, яка вимагається згідно з Розпорядженням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку №1528 від 19.12.2006р.

  Директор ТОВ АФ "КОМПАНІЯ ПРОФІНФОРМАУДИТ", аудитор
  (підпис)Г.В.Агафонова

07.03.2012р.
Україна, 03040 м. Київ, вул. Васильківська, буд.13 к. 4

Додаток до аудиторського висновку
(звіту незалежного аудитора)
ТОВ АФ "КОМПАНІЯ ПРОФІНФОРМАУДИТ"

про фінансову звітність станом на (за) 31.12.2011 року (2011 рік)
Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна страхова компанія "Оранта"
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  Місцезнаходження:Україна, 03040, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 13.
  Телефон, факс:257 69 13
  E-mail:profaudit@bigmir.net
   Керівник, склад робочої групи:"Директор -. Агафонова Галина Володимирівна
  "Аудитор - Агафонова Галина Володимирівна: сертифікат аудитора Серія А №004971, виданий Аудиторською 
палатою України згідно рішення №154/2 від 10.11.2005р, чинний до 30.11.2015р.
  "Аудитор - Нестеренко Сергій Анатолійович:сертифікат аудитора № 006648, виданий Аудиторською палатою 
України згідно рішення №209/3 від 24.12.2009р, чинний до 24.12.2014р.
  "Аудитор - Карамишева Марія Миколаївна:сертифікат аудитора № 006669, виданий Аудиторською палатою 
України згідно рішення №214/3 від 29.04.2010р, чинний до 29.04.2015р.
  "Бухгалтер - аудитор - Горбач Сергій Васильович.
  "Бухгалтер - аудитор - Ширай Анатолій Олександрович
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  2.МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ТА ДАТА ВИДАЧІ ВИСНОВКУ

  Місце проведення аудиту:Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75
  Дата видачі висновку:07 березня 2012 р.

  3.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО
  Повна назва:Відкрите акціонерне товариство Національна акціонерна страхова компанія "Оранта"
  Код за ЄДРПОУ:00034186
  Місцезнаходження:Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75
  Дата проведення державної реєстрації:28.12.1993р.

Основні види діяльності:

  Види діяльності за КВЕДНайменування виду діяльності
  66.03.0Інші послуги у сфері страхування

Товариством здійснювалась діяльність відповідно до отриманих ліцензій:
  № п/пСерія, номер дата видачі ліцензії
  1АВ №360277 від 05.09.2007
  2АВ №360278 від 05.09.2007
  3АВ №360279 від 05.09.2007
  4АВ №360280 від 05.09.2007
  5АВ №360281 від 05.09.2007
  6АВ №360284 від 05.09.2007
  7АВ №360285 від 05.09.2007
  8АВ №360286 від 05.09.2007
  9АВ №360287 від 05.09.2007
  10АВ №360288 від 05.09.2007
  11АВ №360289 від 05.09.2007
  12АВ №360291 від 05.09.2007
  13АВ №360292 від 05.09.2007
  14АВ №360293 від 05.09.2007
  15АВ №360295 від 05.09.2007
  16АВ №360296 від 05.09.2007
  17АВ №360297 від 05.09.2007
  18АВ №360298 від 05.09.2007
  19АВ №360299 від 05.09.2007
  20АВ №360300 від 05.09.2007
  21АВ №360301 від 05.09.2007
  22АВ №377657 від 26.01.2008
  23АВ №396183 від 11.03.2008
  24АВ №396335 від 21.03.2008
  25АВ №396336 від 21.03.2008
  26АВ №396337 від 21.03.2008
  27АВ №396417 від 31.03.2008
  28АВ №398101 від 23.05.2008
  29АВ №429630 від 19.08.2008
  30АВ №429889 від 03.11.2008
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  31АГ №569220 від 11.01.2011
  32АГ №569221 від 11.01.2011
  33АГ №569222 від 11.01.2011

  4.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Номер і дата договору на проведення аудиту: №б/н від 05.12.2011 року.

  Дата початку і дата закінчення проведення аудиту:з 05.12.2011 по 02.03.2012 року
  Масштаб проведення аудиту:Перевірка фінансової звітності за 12 місяців 2011 року, станом на 31 грудня 2011 
року
  Підстава для проведення аудиту:Закони України: "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", 
"Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства", "Про аудиторську діяльність", Рішення 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1528 від 19 грудня 2006р. та інших нормативних актів, 
що регулюють діяльність учасників фондового ринку

  5.ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА
  Бухгалтерський облік: Відповідає вимогам: Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні" №996-XIV від 16.07.1999р.; національним стандартам, іншим нормативно-правовим документам з 
питань бухгалтерського обліку.
Звітність складена своєчасно i відповідно до П(С)БО № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО № 2 
"Баланс", П(С)БО № 3 "Звіт про фінансові результати", П(С)БО № 4 "Звіт про рух грошових коштів", П(С)БО № 5 
"Звіт про власний капітал", тощо.
Бухгалтерський облік здійснювався з використанням плану рахунків, затвердженого наказом Мінфіну України № 
291 від 30.11.1999р.
Бухгалтерська звітність відповідає аналітичному бухгалтерському обліку та підтверджується документами 
первинного обліку
  Аудитор підтверджує:Правильність: ведення бухгалтерського обліку; класифікації та оцінки всіх видів активів 
Товариства; повноту та відповідність фінансової звітності встановленим нормативам бухгалтерського обліку, 
зокрема П(С)БО в Україні: № 7 "Основні засоби", № 8 "Нематеріальні активи", № 9 "Запаси", № 10 "Дебіторська 
заборгованість", № 12 "Фінансові інвестиції", тощо. Відповідно до вимог діючого законодавства, наказом 
керівництва прийнята та затверджена облікова політика, діюча на Товаристві. Протягом звітного періоду облікова 
політика не змінювалась
Необоротні активи
  Нематеріальні активи:станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи 
залишковою вартістю 6593 тис. грн.
  Аудитор підтверджує:правильність обліку надходження, вибуття та нарахування амортизації нематеріальних 
активів 
  Незавершені капітальні інвестиціїстаном на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства обліковуються 
незавершені капітальні інвестиції на суму 14593 тис. грн.
  Аудитор підтверджує:правильність обліку, надходження, вибуття капітальних інвестицій
  Основні засоби:станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства обліковуються основні засоби залишковою 
вартістю 243835 тис. грн.
  Аудитор підтверджує:достовірність оцінки та відповідність критеріям визнання за П(С)БО №7 "Основні засоби" 
основних засобів. Товариством, відповідно до вимог законодавства, відображається в обліку та звітності 
надходження, реалізація, ліквідація та інше вибуття основних засобів. Ремонт, модернізація та переоцінка 
відображаються в обліку відповідно до вимог П(С)БО №7
  Довгострокові фінансові інвестиціїстаном на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства обліковуються 
довгострокові фінансові інвестиції на суму 258248 тис. грн., в т.ч.:
  "які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств - 141548 тис. грн.;
  "інші фінансові інвестиції - 116700 тис. грн.
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  Аудитор підтверджує:відповідність законодавству обліку, надходження та вибуття довгострокових фінансових 
інвестицій
  Довгострокова дебіторська заборгованістьстаном на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства обліковується 
довгострокова дебіторська заборгованість в розмірі 5732 тис. грн.
  Аудитор підтверджує:відповідність законодавству обліку, надходження та вибуття довгострокової дебіторської 
заборгованості
  Інвестиційна нерухомістьстаном на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства обліковується інвестиційна 
нерухомість справедливою (залишковою) вартістю 44289 тис. грн.
  Аудитор підтверджує:відповідність законодавству обліку інвестиційної нерухомості
  Інші необоротні активистаном на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства обліковуються інші необоротні 
активи на суму 5 тис. грн.
  Аудитор підтверджує:відповідність законодавству обліку, надходження та вибуття інших необоротних активів
Оборотні активи
  Запаси:відображаються в обліку та звітності згідно П(С)БО №9 "Запаси". станом на 31 грудня 2011р. на балансі 
Товариства обліковуються запаси на суму 10703 тис. грн.
  Аудитор зауважує:ми не спостерігали за інвентаризацією наявних запасів станом на 31 грудня 2011 року. Через 
характер облікових запасів Товариства ми не мали змоги отримати достатні і належні аудиторські докази щодо 
балансової вартості запасів станом на 31 грудня 2011року та підтвердити кількість запасів за допомогою інших 
аудиторських процедур. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні зазначених сум.
  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:станом на 31 грудня 2011 року дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість) Товариства становить 52257 тис. грн.
  Аудитор підтверджує:правильність обліку дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги
  Дебіторська заборгованість за розрахунками:станом на 31 грудня 2011 року дебіторська заборгованість Товариства
складається з:
  "з бюджетом - 72 тис. грн.;
  "за виданими авансами - 50640 тис. грн.;
  "з нарахованих доходів - 2378 тис. грн.;
  "інша поточна дебіторська заборгованість - 132012 тис. грн.
  Аудитор підтверджує:повноту розкриття інформації про дебіторську заборгованість згідно з діючим 
законодавством
  Грошові кошти та їх еквівалентистаном на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства обліковуються грошові 
кошти в сумі 150 761 та складаються з грошових коштів:
  "в національній валюті - 109010 тис. грн.
  "в іноземній валюті - 41751 тис. грн.
  Аудитор підтверджує:відповідність законодавству обліку, надходження та вибуття грошових коштів та їх 
еквівалентів
  Інші оборотні активистаном на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства обліковуються інші оборотні активи на 
суму 791 тис. грн.
  Аудитор підтверджує:відповідність законодавству обліку інших оборотних активів
Витрати майбутніх періодів
  Витрати майбутніх періодівстаном на 31 грудня 2011р. на балансі Товариства обліковуються витрати майбутніх 
періодів на суму 157829 тис. грн.
  Аудитор підтверджує:відповідність законодавству обліку, надходження та вибуття витрат майбутніх періодів
Необоротні активи та групи вибуття
  Необоротні активи та групи вибуттястаном на 31 грудня 2011р. на балансі Товариства обліковуються необоротні 
активи та групи вибуття на суму 134 тис. грн.
  Аудитор підтверджує:відповідність законодавству обліку, надходження та вибуття необоротних активів та груп 
вибуття 
Аудитор підтверджує актив Балансу Товариства в розмірі 1130872 тис. грн. станом на 31 грудня 2011р.
Власний капітал
  Статутний капітал:станом на 31 грудня 2011р. розмір статутного капіталу Товариства становить 775 125 тис. грн.
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Статутний капітал Товариства поділено на 132 500 000 простих іменних акцій номінальною вартістю однієї акції - 
5,85 грн. Розмір статутного капіталу відповідає установчим документам. 
Станом на 31.12.2011р. статутний капітал Товариства сплачений повністю у терміни встановлені законодавством
  Аудитор підтверджує:відповідність законодавству, первинним документам й бухгалтерським даним розмір 
статутного капіталу
  Інший додатковий капіталстаном на 31 грудня 2011р. розмір іншого додаткового капіталу становить 218055 тис. 
грн.
  Аудитор підтверджує:відповідність законодавству, первинним документам й бухгалтерським даним розмір іншого 
додаткового капіталу
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)станом на 31 грудня 2011р. розмір нерозподіленого прибутку 
(непокритого збитку) становить (180933) тис. грн.
  Аудитор підтверджує:відповідність законодавству, первинним документам й бухгалтерським даним розмір 
нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)
Забезпечення наступних витрат і платежів
  Забезпечення виплат персоналустаном на 31 грудня 2011р. розмір забезпечень становить 1864 тис. грн.
  Аудитор підтверджує:відповідність законодавству, первинним документам й бухгалтерським даним розмір 
забезпечення виплат персоналу
  Страхові резервистаном на 31 грудня 2011р. розмір страхового резерву становить 262958 тис. грн.
  Аудитор підтверджує:відповідність законодавству, первинним документам й бухгалтерським даним розміру 
страхових резервів
  Частка перестраховиків у страхових резервахстаном на 31 грудня 2011р. розмір частки перестраховиків у 
страхових резервах становить (25304) тис. грн.
  Аудитор підтверджує:відповідність законодавству, первинним документам й бухгалтерським даним розмір частки 
перестраховиків у страхових резервах
  Цільове фінансуваннястаном на 31 грудня 2011р. розмір цільового фінансування Товариства становить 1285 тис. 
грн.
  Аудитор підтверджує:відповідність законодавству, первинним документам й бухгалтерським даним розмір 
цільового фінансування
Поточні зобов`язання
  Короткострокові кредити банківстаном на 31 грудня 2011р. розмір короткострокових кредитів банків становить 
1835 тис. грн.
  Аудитор підтверджує:відповідність законодавству, первинним документам й бухгалтерським даним розмір 
короткострокових кредитів банків
  Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:станом на 31 грудня 2011р. на балансі Товариства 
обліковується кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на суму 1083 тис. грн.
  Аудитор підтверджує:відповідність законодавству, первинним документам й бухгалтерським даним розмір 
кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги
  Поточні зобов`язання за розрахункамистаном на 31 грудня 2011р. на балансі Товариства обліковуються поточні 
зобов`язання за розрахунками, що складаються з:
  -одержаних авансів - 8500 тис. грн.;
  -бюджетом - 559 тис. грн.;
  -страхування - 956 тис. грн.;
  -оплати праці - 3447 тис. грн.;
  -з учасниками - 264 тис. грн.;
  Аудитор підтверджує:відповідність законодавству, первинним документам й бухгалтерським даним розмір 
відображених поточних зобов`язань за розрахунками
  Інші поточні зобов`язанняСтаном на 31 грудня 2011р. на балансі Товариства обліковуються інші поточні 
зобов`язання на суму 61178 тис. грн.
  Аудитор підтверджує:відповідність законодавству, первинним документам й бухгалтерським даним розмір 
відображених інших поточних зобов`язань
Аудитор підтверджує пасив Балансу Товариства в розмірі 1130872 тис. грн. станом на 31 грудня 2011р.
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  6.РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ 

У звітному періоді Товариство отримало чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на
суму 608997 тис. грн., інші операційні доходи на суму - 129231 тис. грн., дохід від участі в капіталі - 9 тис.грн., 
інші фінансові доходи на суму - 15798 тис. грн., інші доходи на суму - 4240 тис. грн.
Аналітичний та синтетичний облік доходів Товариства ведеться відповідно до Інструкції № 291. Порядок 
визнання, класифікації та оцінки доходу є достовірними і здійснюється у відповідності з чинними нормами 
законодавства, що регулюють дане питання.
Порядок формування витрат у Товариства та відображення їх в обліку у звітному періоді здійснюється, в цілому, у 
відповідності з вимогами П(С)БО №16 "Витрати". У звітному періоді витрати Товариства становлять: собівартість
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - (329579) тис. грн., адміністративні витрати - (124769) тис. грн., 
витрати на збут - (114957) тис. грн., інші операційні витрати - (155114) тис. грн.; фінансові витрати - (3067) тис. 
грн., втрати від участі в капіталі - (5618) тис. грн., інші витрати - (3240) тис. грн., податок на прибуток - (21465) 
тис. грн.
Фінансовий результат Товариства за 12 місяців 2011 року становить прибуток у розмірі 466 тис. грн.
Перевіркою встановлено, що фінансовий результат від діяльності Товариства визначений у відповідності з 
національними П(С)БО та Інструкцією № 291. Фінансовий результат відповідає даним бухгалтерського обліку.

  7.РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, 
затверджених Рішенням ДКЦПФР №485 від 17.11.2004 року, під вартістю чистих активів акціонерного товариства
розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його 
зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Дані Методичні рекомендації розроблені з метою впровадження єдиного 
підходу до розрахунку вартості чистих активів акціонерними товариствами.
Станом на 31.12.2011 року Відкрите акціонерне товариство Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" 
має наступні дані:

Сума активів, прийнятих до розрахунку складає: 1130872 тис. грн.
Сума зобов`язань, прийнятих до розрахунку складає: 318625 тис. грн.
Розрахункова вартість чистих активів становить: 812247 тис. грн.

Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу та відповідає вимогам чинного 
законодавства України.

  8.РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЇ, ЯКІ ВІДБУЛИСЯ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО РОКУ ТА МОЖУТЬ 
ВПЛИНУТИ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ТОВАРИСТВА ТА ПРИЗВЕСТИ ДО ЗНАЧНОЇ 
ЗМІНИ ВАРТОСТІ ЙОГО ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Протягом 2011р. в Товаристві відбулись наступні дії, які визначені ч.1 ст.41:
  "Зміна скаду посадових осіб емітента: 
  1.Відповідно до Наказу в.о. Голови Правління Пелипенко О.В. № 582-к від 11 березня 2011 року звільнено 
заступника Голови Правління Михайленка С.В. за власним бажанням, згідно зі ст. 38 Кодексу законів про працю 
України. Заступник Голови Правління Михайленко Сергій Вікторович (паспорт серія СА №692500, виданий 
Ордженікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області, 31.05.2007 р., не володіє акціями НАСК "Оранта", 
перебував на посаді з 10 серпня 2010 року).
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  2.Наглядовою радою НАСК "Оранта", засідання якої відбулося 29 березня 2011 року, на підставі підпункту 7 
пункту 11.14 статті 11 Статуту НАСК "Оранта" та відповідно до наказу в.о. Голови Правління НАСК "Оранта" 
Пелипенко О.В №727-к від 29 березня 2011 року призначено Розгона О.В. виконуючим обов'язки заступника 
Голови Правління НАСК "Оранта" з 30 березня 2011 року. Виконуючий обов'язки заступника Голови Правління 
НАСК "Оранта" Розгон Олександр Вікторович (паспорт серія МВ №084239, виданий Ковпаківським ВМСМВ 
УМВС України в Сумській обл., 05.08.2002р.), призначений на посаду до обрання Загальними зборами акціонерів 
нового члена Правління, не володіє часткою в статутному капіталі НАСК "Оранта", до призначення обіймав 
посаду директора Сумської обласної дирекції НАСК "Оранта"
  3.Загальними зборами акціонерів НАСК "Оранта", що відбулись 20 квітня 2011 року, на підставі підпункту 2 
пункту 10.3 статті 10 Статуту НАСК "Оранта" обрано Розгона О.В. членом Правління на посаду заступника Голови
Правління НАСК "Оранта". Заступник Голови Правління НАСК "Оранта" Розгон Олександр Вікторович (паспорт 
серія МВ №084239, виданий Ковпаківським ВМСМВ УМВС України в Сумській обл., 05.08.2002р.), обраний на 
посаду строком на п'ять років, не володіє часткою в статутному капіталі НАСК "Оранта", до призначення обіймав 
посаду виконувача обов'язків заступника Голови Правління НАСК "Оранта".
  4.Відповідно до Наказу в.о. Голови Правління Пелипенко О.В. № 1614-к від 20 червня 2011 року звільнено 
заступника Голови Правління Волкова С.О. за угодою сторін, згідно з п. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю 
України. Заступник Голови Правління Волков Сергій Олександрович (паспорт серія СН №205040, виданий 
Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 16.05.1996р., володіє часткою в статутному капіталі НАСК "Оранта" у 
розмірі 0,00032%, з 01 вересня 2010 року виконував обов'язки заступника Голови Правління НАСК "Оранта" 
згідно з рішенням Наглядової ради Компанії № 01 від 01 вересня 2010 року (протокол засідання Наглядової ради 
НАСК "Оранта" № 12 від 01 вересня 2010 року), з 15 грудня 2010 року обраний на посаду заступника Голови 
Правління НАСК "Оранта" згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів     № 9 від 15 грудня 2010 року).
  5.Відповідно до Наказу Голови Правління Пугачова І.Г. № 3047-к від 29 листопада 2011 року звільнено Першого 
заступника Голови Правління НАСК "Оранта" Пелипенко О.В. за угодою сторін, згідно з п. 1 ст. 36 Кодексу 
законів про працю України. Перший заступник Голови Правління Пелипенко Олена Володимирівна (паспорт серії 
СО № 629958, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 20 квітня 2001 року) володіє часткою в 
статутному капіталі НАСК "Оранта" у розмірі 0,0014%, з 16 квітня 2004 року перебувала на посаді заступника 
Голови Правління НАСК "Оранта", з 25 січня 2008 року перебувала на посаді Першого заступника Голови 
Правління НАСК "Оранта".
  6.Відповідно до Наказу Голови Правління Пугачова І.Г. № 3108-к від 1 грудня 2011 року звільнено Першого 
заступника Голови Правління НАСК "Оранта" Болотову О.В. 2 грудня 2011 року за угодою сторін, згідно з п. 1 ст. 
36 Кодексу законів про працю України. Перший заступник Голови Правління Болотова Олена Вікторівна (паспорт 
серії СМ №952791, виданий Подільськім РУ ГУ МВС України в м. Києві 16 жовтня 2007 року) володіє часткою в 
статутному капіталі НАСК "Оранта" у розмірі 0,0079%, з 16 квітня 2004 року перебувала на посаді заступника 
Голови Правління НАСК "Оранта", з 28 січня 2008 року перебувала на посаді Голови Правління НАСК "Оранта", 
з 1 грудня 2009 року перебувала на посаді Першого заступника Голови Правління НАСК "Оранта". 
  7.Відповідно до Наказу Голови Правління Пугачова І.Г. № 3337-к від 26 грудня 2011 року звільнено заступника 
Голови Правління НАСК "Оранта" Коломоєць В.В. 26 грудня 2011 року за власним бажанням, згідно з ст. 38 
Кодексу законів про працю України. Заступник Голови Правління Коломоєць Валентина Василівна (паспорт серія 
СН №325266, виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві, 22.10.1996р.) володіє часткою в статутному 
капіталі НАСК "Оранта" у розмірі 0,0003%, з 12 квітня 2010 року тимчасово виконувала обов'язки члена 
Правління НАСК "Оранта" згідно з рішенням Наглядової ради Компанії №2 від 12 квітня 2010 року (протокол 
засідання Наглядової ради НАСК "Оранта" №06 від 12 квітня 2011 року), з 10 серпня 2010 року обрана на посаду 
заступника Голови Правління НАСК "Оранта" згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів №4 від 10 серпня 
2010 року).

  "Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:
20.04.2011 від депозитарію ПрАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ" надійшла 
інформація стосовно змін у складі власників акцій НАСК "Оранта", яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій. На підставі даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів НАСК "Оранта" 
станом на 19.04.2011р., наданого депозитарієм ПрАТ "ВДЦП", відбулися зміни власників акцій, яким належать 10
і більше відсотків голосуючих акцій Компанії, а саме:
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- Пакет акцій, який належить "БЕКВУД ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (Кiпр, Егкомі а/с 2406, Нiкосiя вул. Посейдонос, 1,
буд. ЛЕДРА БIЗНЕС ЦЕНТР) збільшився на 363964 шт. акцій та становить 18204124 шт. акцій, що складає 13,
738961 % статутного капіталу НАСК "Оранта". 
- Пакет акцій, який належить АТ "БТА Банк" (050051, м. Алмати, мкр. Самал-2, вул. Жолдасбекова, 97) 
збільшився на 6331503 шт. акцій та становить 46603315 шт. акцій, що складає 35,172313 % статутного капіталу 
НАСК "Оранта".

Інших подій, визначених ч.1. ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-ІV від 23.02.
2006р. із змінами та доповненнями, протягом 2011 року не відбувалось.

  9.ВИСНОВОК

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних запасів станом на 31 грудня 2011 року. Через характер облікових 
запасів Товариства ми не мали змоги отримати достатні і належні аудиторські докази щодо балансової вартості 
запасів станом на 31 грудня 2011 року та підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських 
процедур. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні зазначених сум.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться вище, фінансова звітність подає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року та фінансові 
результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку.
Аудитор підтверджує баланс Товариства станом на 31.12.2011р. у розмірі 1130872 тис. грн. й фінансовий 
результат за 12 місяців 2011р. прибуток - 466 тис. грн.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Даний висновок складено для подання до ДКЦПФР разом із відповідними звітами.

  Директор ТОВ АФ "КОМПАНІЯ ПРОФІНФОРМАУДИТ"
  (підпис)Г.В.Агафонова
  Аудитор
  (підпис)С.А. Нестеренко
  Аудитор
  (підпис)М.М. Карамишева
  Бухгалтер - аудитор
  (підпис)С.В. Горбач
  Бухгалтер - аудитор
  (підпис)А.О. Ширай

Д О В І Д К А
про фінансовий стан
Відкритого акціонерного товариства 
Національна акціонерна страхова компанія "Оранта"
(код за ЄДРПОУ: 00034186)
станом на 31 грудня 2011 року

За результатом аналізу показників фінансового стану ВАТ Національна акціонерна страхова компанія "Оранта 
станом на 31 грудня 2011 року, встановлено наступне:
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    №Найменування показникаФормула розрахунку показникаЗначення показника станом на 31 грудня 2010р.
  Значення показника станом на 31 грудня 2011р.
     1.Коефіцієнт абсолютної ліквідностіК1 = ф.1(ряд.220 + ряд.230 + ряд.240) / ф.1 ряд.6202,271,94
     2.Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)К2 = ф.1 ряд.260 / ф.1 ряд.6204,495,13
    3.Коефіцієнт поточної ліквідностіК3 = ф.1(ряд.260 - ряд.100 - ряд.110 - ряд.120 - ряд.130 - ряд.140) / ф.1 ряд.6204,
  405,00
     4.Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії)К4 = ф.1 ряд.380 / ф.1 ряд.6400,690,72

Коефіцієнт абсолютної ліквідності:
Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує можливість Товариства терміново погасити короткострокові 
зобов'язання. Теоретичне значення коефіцієнта дорівнює 0,2-0,25. Станом на 31.12.2011р. коефіцієнт абсолютної 
ліквідності становить 1,94 що перевищує теоретичне значення цього показника.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття):
Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує, наскільки ліквідні активи забезпечують покриття короткострокових
зобов'язань. Теоретичне значення - не менше 1. Станом на 31.12.2011р. коефіцієнт загальної ліквідності становить 
5,13 що підтверджує здатність Товариства розраховуватися по зобов'язаннях. При аналізі даного коефіцієнта 
необхідно врахувати те, що коефіцієнт загальної ліквідності не є абсолютним показником здатності Товариства 
провести розрахунки по боргах, оскільки він свідчить лише про наявність оборотних активів, а не про їхню якість.
Коефіцієнт поточної ліквідності:
Коефіцієнт поточної ліквідності свідчить про можливість Товариства, включаючи дебіторську й іншу 
заборгованості, здійснити розрахунки за короткостроковими зобов'язаннями. Теоретичне значення коефіцієнта - не
менше 0,07. Станом на 31.12.2011р., коефіцієнт поточної ліквідності становить 5,00, що підтверджує досить 
високу ймовірність погашення боргів.

Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії):
Коефіцієнт автономії визначає питому вагу власних коштів у загальній масі ресурсів Товариства. Рекомендоване 
значення коефіцієнта автономії дорівнює 0,3-0,5. Наведене теоретичне значення визначає можливість Товариства 
погасити кредиторську заборгованість за рахунок власних коштів у повному обсязі. Станом на 31.12.2011р. 
коефіцієнт автономії становить 0,72.

Аналіз фінансового стану Товариства здійснювався на основі даних фінансової звітності, даних оперативного 
обліку та іншої інформації, а саме: Балансу, Звіту про фінансові результати, даних бухгалтерського обліку 
Товариства, додаткової інформації.
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Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність 
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про 
основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту
й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень 
впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в 
галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в 
загальному об'ємі постачання
НАСК "Оранта" є універсальною страховою компанією, що надає страхові послуги з ризикових видів страхування 
та провадить свою діяльність на страховому ринку України. 
Страховий ринок України характеризується наданням страхових послуг юридичним та фізичним особам з 
ризикових видів страхування та страхування життя. 
Сезонні коливання в основному не впливають на діяльність страхового ринку за виключенням надходжень зі 
страхування сільськогосподарських ризиків.
На кінець III кварталу 2011 року (інформація щодо діяльності страхового ринку за підсумками 2011 року на 
офіційному сайті Нацфінпослуг відсутня) на страховому ринку України діяло 445 страхова компанія, з них 380 
компанія, що надають послуги з ризикових видів страхування. 
Незважаючи на значну кількість компаній, фактично на страховому ринку основну частку валових страхових 
премій - 99,3% акумулюють 200 страхових компаній "non-life" (52,6% всіх страхових компаній "non-life") та 96,
4% - 20 страхових компаній "life" (30,8% всіх страхових компаній "life").
За попередніми оцінками Нацфінпослуг, загальний обсяг премій, залучених страховими компаніями у 2011 році, 
виріс у порівнянні з 2010 роком лише на 6-10% і все тому, що підстав для його активного росту у звітному періоді 
практично не було. 
Аналіз показників розвитку страхового ринку України за результатами діяльності 9 місяців 2011 року, I півріччя 
2011 року, I кварталу 2011 року (показники щодо діяльності страхового ринку за 12 місяців 2011 року, на момент 
підготовки даного звіту, відсутні) свідчить про те, що впродовж 2011 року український страховий ринок 
розвивався неоднорідно. 
Так, обсяг валових страхових премій з ризикових видів страхування: 
  "за 9 місяців 2011 року, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, зріс тільки на 4,8%, при цьому, обсяг чистих
страхових премій з ризикових видів страхування зріс аж на 36,7%;
  "за підсумками І півріччя 2011 року, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, зріс на 14,6%, при цьому, обсяг 
чистих страхових премій з ризикових видів страхування зріс на 34,7%;
  "за підсумками І кварталу 2011 року, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, зріс аж на 28,9%, при цьому, 
обсяг чистих страхових премій з ризикових видів страхування зріс тільки на 10,0%.
Така неоднорідність зростання обсягів валових та чистих страхових премій з ризикових видів страхування 
спричинена значним зниженням обсягів перестрахування пов'язаним, переважно, із введенням в дію з квітня 2011 
року нових норм оподаткування.
Третій рік поспіль зберігається тенденція зниження платежів зі страхування КАСКО (-2,3% за 9 місяців 2011 
року), що займає значну питому вагу у структурі страхових премій (майже 17%).
За підсумками 9 місяців 2011 року на 15,4% знизилися надходження премій зі страхування майна, при цьому 
надходження премій за цим видом страхування від клієнтів-фізичних осіб знизилися більше ніж на 18%.
Одними з основних класичних видів страхування, що стабільно розвивалися у 2011 році, як і в минулому році, 
були ОСАЦВ та медичне страхування. Збільшення страхових надходжень з ОСАЦВ на 33,3% за підсумком 2011 
року відбулося, переважно, за рахунок підвищення вартості полісів у вересні 2010 року, оскільки кількість виданих
полісів за цим видом страхування збільшилася лише 2,4%. Медичне страхування: зростання обсягів страхових 
надходжень відбулося по-перше, переважно, за рахунок підвищення вартості медичних послуг та лікарських 
препаратів і відповідного зростання вартості медичних страхових програм, по-друге, даний вид страхування є 
більш корпоративним видом і збільшення надходжень за ним відбулося переважно завдяки корпоративному 
сегменту.
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Ключовими причинами розвитку вищезазначених тенденцій на страховому ринку були: зменшення банками, 
другий рік поспіль, обсягів кредитування населення (загальний кредитний портфель банків України за підсумками 
2011 року виріс лише на 9,6%, при цьому, обсяг кредитів, наданих населенню знизився на 4,0%); стагнація ринку 
іпотечного кредитування; недовіра до страхової галузі з боку фізичних осіб, пов'язана з питаннями врегулювання 
збитків та досить низьким рівнем розкриття інформації про діяльність страхових компаній.
За таких тенденцій розвитку страхового ринку у 2011 році поглибилася проблема демпінгу, особливо при 
проведенні тендерів на закупівлю страхових послуг та в автострахуванні, як за рахунок зниження страхових 
тарифів, так і за рахунок підвищення рівня комісійних винагород та посилюється концентрація страхового ринку 
та конкуренція.
Концентрація страхового ринку "non-life"
   Перші (Тор)Частка ринку (%) за 9 місяців 2010 рокуЧастка ринку (%) за 9 місяців 2011 року
Тор 3 - 14,5% - 15,1%
Тор 10 - 33,1% - 35,9%
Тор 20 - 51,4% - 53,9%
Тор 50 - 76,5% - 77,5%
НАСК "Оранта" - класична ринкова страхова компанія з переважною часткою роздрібного клієнтського сегменту 
(більше 77% за підсумками 2011 року) була найбільш піддана впливу вищезазначених ринкових тенденцій. 
У таких умовах розвитку страхового сектору, обсяг страхових премій НАСК "Оранта" у 2011 році зменшився 
порівняно з 2010 роком на 1,1% і сягнув 637,1 млн. грн. (в 2010 році - 644,0 млн. грн.). Робота Компанії у звітному
році була націлена на збереження позицій на ринку та підвищенні ефективності її діяльності.
НАСК "Оранта" займає позицію провідної компанії на класичному страховому ринку України. Частка Компанії за 
підсумками 9 місяців 2011 року на валовому ризиковому ринку України становила 3,1%;
НАСК "Оранта" надає страхові послуги з усіх видів страхування та має 33 ліцензії на здійснення страхової 
діяльності, з них:
  "16 ліцензій - з обов'язкових видів страхування;
  "17 ліцензій - з добровільних видів страхування.
НАСК "Оранта" має розгалужену регіональну мережу, найбільшу агентську мережу. Реалізація страхових послуг 
Компанії здійснюється через різні канали продажу: агентський, офісний, посередницький (в т.ч. банківський) та 
інтернет-канал. У 2011 році лідируючу позицію у структурі страхових надходжень займав агентський канал 
(майже 54%).

Інформація про 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
В 2009 році НАСК "Оранта" здійснила наступні придбання:
- частку у статутному капіталі ТОВ "Гарант - АСІСАНС" (код за ЄДРПОУ 30405115) у розмірі 94% статутного 
капіталу ТОВ "Гарант - АСІСАНС";
- частку у статутному капіталі ТОВ "Оранта Онлайн" (код за ЄДРПОУ 3660059) у розмірі 98,958% статутного 
капіталу ТОВ "Оранта Онлайн";
- 989 120 шт. акцій загальною номінальною вартістю 49 456 000 грн., що складає 89,92% від статутного капіталу 
АТ "СК"Оранта-Життя";
Також в 2009 році НАСК "Оранта" придбано приміщення для потреб Дніпропетровської обласної дирекції НАСК 
"Оранта". Загальною площею 260,4 кв.м. вартістю 4 522 306 грн.
За звітний період Компанія не здійснювала значних інвестицій та відчужень активів. 
Значних інвестицій або придбань пов'язаних з господарською діяльністю Компанії не планується.
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Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, 
місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть 
позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, 
розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому 
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та 
очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Структурні підрозділи НАСК "Оранта" розміщені у власних та орендованих приміщеннях. 
Склад основних засобів обумовлений специфікою діяльності. Це переважно офісні меблі, офісне обладнання, 
обчислювальна техніка, автомобільний транспорт, засоби зв'язку тощо.
Основні засоби використовуються для надання страхових послуг в місцях розташування структурних підрозділів 
Компанії.
З метою підвищення ефективності процесу надання страхових послуг, зменшення часу на опрацювання даних 
страхових договорів, удосконалення процесу обліку результатів діяльності в Компанії проводиться робота щодо 
впровадження передових ІТ-технологій.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень
Діяльність Компанії тісно пов'язана із невизначеностями та ризиками. Основні види ризиків, що виникають у 
діяльності Компанії поділяються на:
  "Страхові, що безпосередньо виникають при проведенні страхування: андерайтинговий ризик, ризик недостатності
резервів, ризик катастроф;
  "Фінансові: ризик ліквідності, кредитний ризик, валютний ризик, ринковий ризик, ризик процентної ставки;
  "Операційні: ризик IT- систем, ризик безпеки, ризик контролю; функціональні ризики (юридичні, шахрайства), 
кадровий ризик;
  "Ризик дефолту контрагента: ризик того, що контрагент не зможе виконати свої зобов'язання через його дефолт;
  "Стратегічні: ризик стратегічного планування та реалізації стратегії, інвестиційний ризик;
  "Інші: ризики, пов'язані із зовнішніми чинниками, ризик втрати вартості бренду, системний ризик та ін..
Разом з цим, НАСК "Оранта" здійснює свою діяльність у правовому середовищі, що регулюється нормативно-
правовими актами України та міжнародними документами, ратифікованими на території України.
Відповідно зміна нормативних та законодавчих актів безпосередньо впливає на діяльність Компанії. До 
нормативно-законодавчих документів, зміни в яких в першу чергу впливають/можуть вплинути на діяльність 
Компанії, зокрема належать:
  -Закон України "Про страхування" (№85/96-ВР від 07/03/1996 р.);
  -Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (№2664-ІІІ від 12/07/
2001 р.);
  -Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів" (№1961-IV від 01/07/2004 р.);
  -Податковий кодекс України (N 2755-VI 2 грудня 2010 року); 
- Постанови Кабінету Міністрів України, якими встановлюються порядок та правила проведення обов'язкового 
страхування;
  -Нормативні акти Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України;
  -та інші.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 
законодавства
За результатами проведених в звітному періоді перевірок:
Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності донараховано 6,4 тис. грн., в т.ч. штрафних 
санкцій 2,1 тис. грн.;
За результатами податкових перевірок дирекцій Компанії було донараховано і сплачено до бюджету зобов'язань та
фінансових санкцій всього 155,5 тис. грн., а саме:
податок на прибуток - 75,4 тис. грн.;

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXII



податок з доходів фізичних осіб - 33,7 тис. грн;
порушення касової дисципліни - 38,3 тис. грн.;
інші обов'язкові податки та збори - 8,1 тис. грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних
потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Для фінансування діяльності НАСК "Оранта" використовує власні обігові кошти, кошти власного капіталу, 
кредити банків на вигідних для Компанії умовах.
Фінансові показники НАСК "Оранта":
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) характеризує, наскільки ліквідні активи забезпечують покриття 
короткострокових зобов'язань. Теоретичне значення - не менше 1. Станом на 31.12.2011 р. коефіцієнт загальної 
ліквідності становить 5,13, 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 свідчить про можливість Компанії, включаючи дебіторську та іншу 
заборгованості, здійснити розрахунки за короткостроковими зобов'язаннями. Теоретичне значення коефіцієнта - не
менше 0,07. Станом на 31.12.2011 р. коефіцієнт поточної ліквідності становить 5,00, що підтверджує досить 
високу ймовірність погашення боргів.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує можливість Компанії терміново погасити короткострокові 
зобов'язання. Теоретичне значення коефіцієнта дорівнює 0,2-0,25. Станом на 31.12.2011 р. коефіцієнт абсолютної 
ліквідності становить 1,94, що перевищує теоретичне значення цього показника.
Коефіцієнт автономії визначає питому вагу власних коштів у загальній масі ресурсів Компанії. Рекомендоване 
значення коефіцієнта автономії дорівнює 0,3-0,5. Наведене теоретичне значення визначає можливість Компанії 
погасити кредиторську заборгованість за рахунок власних коштів у повному обсязі. Станом на 31.12.2011 р. 
коефіцієнт автономії становить 0,72. Значення коефіцієнта автономії Компанії досягає теоретичних значень, тобто 
Компанії немає необхідності в залученні додаткових коштів для проведення розрахунків.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 
(загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
д/н

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)
На 2012 рік визначені такі основні стратегічні цілі НАСК "Оранта": 
  "збереження позиції провідної компанії класичного страхового ринку України;
  "забезпечення прибуткової та ефективної діяльності Компанії;
  "збільшення обсягів страхових надходжень на 11,9%.
З метою досягнення стратегічних цілей НАСК "Оранта", діяльність Правління Компанії у 2012 році буде 
зосереджено на таких основних напрямках:
  "маркетинг і продаж:
   здійснення постійного контролю за поновленням наявної договірної бази Компанії та досягнення рівня 
пролонгації не менше ніж 80 %;
   розробка і вдосконалення страхових продуктів та програм страхування цільових клієнтських сегментів; 
   розробка нових та модернізація діючих страхових продуктів для фізичних осіб - програм страхування будівель, 
рухомого майна, тварин, квартир та відповідальності громадян, які будуть відповідати вимогам різних клієнтських
сегментів з різним достатком;
   подальший розвиток крос-продажів;
   розвиток власних каналів продажу - агентського та офісного, відповідно за рахунок підвищення продуктивності 
праці працюючих агентів і залучення нових, підвищення продуктивності праці штатних працівників шляхом 
постійного моніторингу та оцінки результатів їх діяльності;
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   розширення партнерського каналу за рахунок укладення нових договорів про співпрацю зі страховими брокерами,
автосалонами, автодилерами, агенствами нерухомості, турагенствами; 
   активне просування продуктів з особистого страхування;
   активна участь в тендерах на закупівлю страхових послуг на усіх рівнях.
  "підвищення ефективності діяльності регіональної мережі:
   проведення комплексних заходів по санації нерентабельних підрозділів та виведення їх на беззбитковий рівень;
   здійснення контролю дотримання нормативів фінансування дирекцій в залежності від обсягів надходжень та 
своєчасне прийняття управлінських рішень з метою недопущення перевищення встановлених нормативів;
   реалізація системи мотивації за перевиконання плану надходжень, дотримання планового рівня рентабельності та 
економію витрат на ведення справи.
  "оптимізація адміністративних витрат та досягнення прибутковості діяльності Компанії
   приведення поточних фактичних витрат на ведення справи дирекцій до планового нормативного рівня;
   подальша оптимізація чисельності персоналу підтримки, стандартизація штатного розпису, переліку посад та 
посадових окладів;
   зниження рівня витрат на утримання приміщень за рахунок оптимізації використання власних приміщень та здачі
в оренду площі, яка не використовується;
   оптимізація транспортних витрат;
   проведення жорсткої політики контролю та скорочення господарських витрат.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за 
звітний рік
З метою визначення ринкових та конкурентних позицій Компанії, здійснення аналізу діяльності Компанії, 
визначення напрямків та показників подальшого розвитку НАСК "Оранта", а також у рамках реалізації процесу 
бюджетування, у 2011 році були проведені дослідження та здійснений аналіз відносно:
  "фактичних і прогнозних параметрів та показників розвитку макроекономічного середовища у 2011-2012 рр. на 
основі офіційних даних державних установ і визнаних незалежних міжнародних та профільних експертів;
  "тенденцій та показників розвитку суміжних галузей у 2011-2012 рр.: банківський сектор, промисловість, 
авторинок, тощо;
  "змін у законодавчій базі та підзаконних актах, які безпосередньо та опосередковано здійснюють вплив на 
розвиток страхової діяльності;
  "фактичних та прогнозних параметрів, тенденцій та показників розвитку валового та класичного страхового ринку 
України у 2011-2012 рр. (в цілому та в розрізі видів страхування) на основі офіційних даних Нацфінпослуг та 
профільних експертів;
  "тенденцій і параметрів розвитку конкурентного середовища та основних показників діяльності компаній-
конкурентів в цілому та у розрізі видів страхування; напрямків та показників розвитку компаній-конкурентів до 
кінця 2011 року; впровадження нових страхових продуктів та програм страхування компаніями-конкурентами та 
ін.;
  "позицій Компаннії в розрізі регіонів за І квартал 2011року та за І півріччя 2011 року.
Проведення маркетингових досліджень у НАСК "Оранта" здійснюється власними силами.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його 
посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, 
найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових 
справ про це зазначається
Одним із пріоритетів системи правового забезпечення НАСК "Оранта" залишається удосконалення супроводу 
справ у судах, договірно-правової роботи, організація ефективної системи захисту інтересів Компанії та протидії 
зловживанням.
За звітний період правова підтримка Компанії була спрямована на забезпечення правової політики, вдосконалення
юридичного супроводу справ у судах, договірно-правової роботи, налагодження ефективної системи захисту 
інтересів та гарантування безпеки НАСК "Оранта", захист її комерційних, фінансово-економічних та інших 
законних інтересів, збір та узагальнення інформації, виявлення, запобігання та викриття протиправних посягань з 
боку конкурентів. 
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Юридичним управлінням продовжено ведення та вдосконалення електронної бази щодо обліку та супроводу 
судових справ у цілому по Компанії, механізму взаємодії юридичних служб у процесі ведення судових справ на 
всіх стадіях їх розгляду. Це дало змогу працівникам Юридичного управління, при забезпеченні контролю за 
станом супроводження судових справ у цілому по НАСК "Оранта", зосередити основну увагу на судових справах, 
що мають для неї прецедентний характер і є найважливішими.
У 2011 році юридичні служби Компанії (загалом по Компанії з урахуванням головного офісу) здійснювали 
супровід 2697 судових справ на загальну суму 84195852,13 грн. (у т.ч. тих, в яких НАСК "Оранта" виступає 
відповідачем - 2527 справ на суму 80764536,78 грн.; у яких НАСК "Оранта" виступає позивачем (крім регресних 
справ), - 31 справа на суму - 3431315,35 грн. та 135 справ у яких НАСК "Оранта" виступає третьою особою). 
Станом на 31 грудня 2011 року НАСК "Оранта" супроводжувала 785 судових справ на суму 53750398,66 грн. (у т.
ч. тих, у яких НАСК "Оранта" виступає відповідачем - 656 справ на суму 47522859,43 грн.; у яких НАСК "Оранта"
виступає позивачем - 16 справи на суму 2712293,56 грн.; у яких НАСК "Оранта" виступає третьою особою - 98 
справ). 
У звязку з великою кількістю судових справ, стороною в яких виступає НАСК "Оранта", зазначаємо судові справи 
сума позову по яких становить 500 тис. грн. і більше.
Позивач: Громадянин Б.; Відповідач: НАСК "Оранта"; Сума позову: 4742441,26 з них 51 тис. страхове 
відшкодування, решта - пеня, інфляційні, 3% річних; Дата відкриття провадження: 10.10.2011; Зміст позовних 
вимог: внаслідок дтп заподіяна шкода кредитному ТЗ, НАСК "Оранта" відмовлено у виплаті, оскільки позивачем 
порушено умови договору; Суд: д/в; Поточний стан розгляду: НАСК "Оранта виграно 2 інстанції, інформація про 
касаційне оскарження відсутня.
Позивач: ВАТ "Завод Фрегат"; Відповідач: НАСК "Оранта"; Сума позову: 1 976 475,00 грн.; Дата відкриття 
провадження: 05.04.2011; Зміст позовних вимог: знищено майно внаслідок пожежі, НАСК "Оранта" відмовлено у 
виплаті, оскільки позивачем порушено у мови договору в частині дотримання правил пожежної безпеки; Суд: 
апеляційний суд; Поточний стан розгляду: господарський суд м. Києва відмовив у задоволенні позову у повному 
обсязі, позивач оскаржив рішення суду в апеляційному порядку.
Позивач: Громадянин Д.; Відповідач: НАСК "Оранта"; Сума позову: 1 739 354,00 грн.; Дата відкриття 
провадження: 26.10.2011; Зміст позовних вимог: стягення стахового відшкодування за укладеним договором 
страхування; Суд: апеляційний суд Харківської області; Поточний стан розгляду: рішенням першої інстанції 
задоволено позов частково - стягнено 118 тис. грн. НАСК "Оранта" подано апеляційну скаргу.
Позивач: Громадянин Л.; Відповідач: НАСК "Оранта", Громадянин З.; Сума позову: 510 204,00 грн.; Дата 
відкриття провадження: 03.06.2010; Зміст позовних вимог: стягення стахового відшкодування за укладеним 
договором страхування; Суд: апеляційний суд Харківської області; Поточний стан розгляду: рішенням першої 
інстанції задоволено позов частково - стягнено 176 тис. грн. НАСК "Оранта" подано апеляційну скаргу.
Позивач: НАСК "Оранта"; Відповідач: АСТ "Вексель"; Сума позову: 1 238 164,00 грн.; Дата відкриття 
провадження: 05.04.2011; Зміст позовних вимог: справа про банкрутство; Суд: перша інстанція; Поточний стан 
розгляду: НАСК "Оранта" визнани кредитором на заявлену суму.
Позивач: НАСК "Оранта"; Відповідач: ТОВ "Сітіком"; Сума позову: 936 851,00 грн.; Дата відкриття провадження:
30.09.2010; Зміст позовних вимог: справа про банкрутство; Суд: перша інстанція; Поточний стан розгляду: НАСК 
"Оранта" визнани кредитором на заявлену суму.
Позивач: НАСК ОРАНТА; Відповідач: Б-Дністровська міськ рада; сума позову: 803 296,00 грн.;
Дата відкриття провадження: 30.06.2011; Зміст позовних вимог: стягнення збитків за незаконний продаж 
приміщення, яке належало НАСК "Оранта"; Суд: перша інстанція; Поточний стан розгляду: дві інстанції не на 
користь НАСК "Оранта", ВГСУ скасував рішення і направив на новий розгляд.
Позивач: ПАТ "МТС Україна"; Відповідач: НАСК "Оранта"; сума позову: 10 000 000,00; Дата відкриття 
провадження: 08.07.2010; Зміст позовних вимог: НАСК "Оранта" відмовтила у виплаті страхового відшкодування,
оскільки для отримання коштів були підроблені документи, в звязку з чим порушено кримінальну справу; Суд: 
перша інстанція; Поточний стан розгляду: зупинено розгляд в зв'язку з розглядом кримінальної справи.
Позивач: ПАТ "МТС Україна"; Відповідач: НАСК "Оранта"; Сума позову: 10 000 000,00; Дата відкриття 
провадження: 17.05.2010; Зміст позовних вимог: НАСК "Оранта" відмовтила у виплаті страхового відшкодування,
оскільки для отримання коштів були підроблені документи, в звязку з чим порушено кримінальну справу; Суд: 
перша інстанція; Поточний стан розгляду: зупинено розгляд в зв'язку з розглядом кримінальної справи
Позивач: Громадянка С.; Відповідач: НАСК "Оранта", КБ "Правекс -банк"; сума позову: 1 412 246,00; Дата 
відкриття провадження: 01.09.2010; Зміст позовних вимог: позивач отримала страхове відшкодування через 
тривалий час і звернулася до суду про стягнення пені; Суд: апеляційний суд;
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Поточний стан розгляду: відмовлено в задовленні позову в судах 2-х інстанцій, інформація про оскарження в 
касаційному порядку відсутня.
Позивач: ФОП Р.; Відповідач: НАСК "Оранта"; Сума позову: 2 072 599,00; Дата відкриття провадження: 18.10.
2010; Зміст позовних вимог: стягення стахового відшкодування за укладеним договором страхування; Суд: перша 
інстанція; Поточний стан розгляду: дві інстанції не на користь НАСК "Оранта", ВГСУ скасував рішення і 
направив на новий розгляд.
Позивач: Громадянин М.; Відповідач: НАСК "Оранта"; Сума позову: 12 651 799,00; Дата відкриття провадження: 
05.11.2010; Зміст позовних вимог: позивач в період дії договору страхування отримав інвалідність, НАСК 
"Оранта" відмовлено у виплаті, оскільки це не є страховим випадком; Суд: перша інстанція; Поточний стан 
розгляду: призначено експертизу.
Позивач: ТОВ "Агромакс"; Відповідач: НАСК "Оранта"; Сума позову: 900 000,00; Дата відкриття провадження: 
31.05.2010; Зміст позовних вимог: НАСК "Оранта" відмовила у виплаті страхового відшкодування, оскільки 
відсутні ознаки страхового випадку в події, що сталася (зникло застраховане майно - зерно); Суд: апеляційний суд;
Поточний стан розгляду: суд першої інстанції стягнув кошти, апеляція зупинила провадження по справі до 
з'ясування обставин у кримінальній справі. У кримінальній справі перекваліфікували діяння на такі, що не 
підпадають під ознаку страхового випадку.
Позивач: Громадянин К.; Відповідач: НАСК "Оранта"; Сума позову: 1 082 858,00; Дата відкриття провадження: 
08.01.2010; Зміст позовних вимог: Позивач не згоден з сумою обрахованого НАСК "Оранта" страхового 
відшкодування за пошкоджене застраховане майно; Суд: касаційна інстанція; Поточний стан розгляду: суди 
першої і апеляційної інстанцій задовольнили вимги частков стягнувши 580 тис. НАСК "Оранта" подано касацію.
Судові справи щодо дочірніх підприємств емітента або його посадових осіб відсутності.

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
д/в
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних 

засобів 
на початок 
періоду 

на кінець 
періоду

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

Основні засоби, всього (тис.
грн.) 

1 3 4 5 6 7 8
1. Виробничого 
призначення: 

273053 283889 57399 55574 330452 339463

будівлі та споруди 258055 270909 43865 43220 301920 314129
машини та обладнання 5383 3101 6062 5791 11445 8892
транспортні засоби 3581 2627 4518 3204 8099 5831
інші 6034 7252 2954 3359 8988 10611
2. Невиробничого 
призначення: 

6144 4235 0 0 6144 4235

будівлі та споруди 5762 4235 0 0 5762 4235
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 382 0 0 0 382 0
Усього 279197 288124 57399 55574 336596 343698

Опис Первісна вартість власних основних засобів  Компанії  
складає 614789 тис. грн.., з якої інвестиційна 
нерухомість - 44289 тис. грн., а знос становить 326665 
тис. грн. (використовується прямолінійний метод 
нарахування зносу). 
Залишкова вартість власних основних засобів  Компанії 
становить 288124 тис. грн., в тому числі залишкова 
вартість нерухомого майна - 275144 тис. грн., з якої  
інвестиційна нерухомість - 44289 тис. грн. та інша 
нерухомість - 230855 тис. грн.. Залишкова вартість 
нерухомого майна складає 95,5 % всіх власних основних
засобів.
Незавершені капітальні вкладення Компанії становлять 
14 593 тис. грн., з них - капітальне будівництво 2604 тис.
грн., придбання основних засобів, інших необоротних 
матеріальних  активів та нематеріальних активів 11989 
тис. грн.
Згідно з обліковою політикою Компанії орендовані 
основні засоби, вказані в графах 4 та 5 вище вказаної 
таблиці в Балансі не відображаються.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період

1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 812247 801922
Статутний капітал (тис. грн.) 775125 775125
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 775125 775098
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Опис Розрахунок чистих активів за звітний та попередній 
періоди здійснено згідно з Методичними 
рекомендаціями щодо визначення вартості чистих 
активів акціонерного товариства, схвалених рішенням 
ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено
за даними Балансу: розрахункова вартість чистих 
активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; 
статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний 
капітал - різниця рядків 300, 360 та 370.

Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує 
статутний капітал на 37122 тис.грн. Розрахункова 
вартість чистих активів перевищує скоригований 
статутний капітал на 37122 тис.грн. Вимоги частини 
третьої статті 155 Цивільного кодексу України 
дотримані. Зменшення статутного капіталу не 
вимагається.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 
(тис. грн.)

Відсоток за 
користування 
коштами 
(відсоток 
річних)

Дата погашення

Кредити банку X 1835,00 X X
у тому числі:
Зобов'язання за договором кредиту за 
овердрафтом для поповнення обігових коштів, 
укладений з ПАТ "Ук

23.05.2011 1835,00 13,000000 22.05.2012

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 559,00 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X X X
Інші зобов'язання X 75428,00 X X
Усього зобов'язань X 77822,00 X X
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Опис До рядка "Інші зобов'язання" віднесені (в тис. грн.):
Заборгованість за товари, роботи, послуги - 1083
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів та за нез'ясованими платежами - 8500
зі страхування - 956
з оплати праці - 3447
з учасниками - 264
Інші зобов'язання:
розрахунки з МТСБУ - 1538
розрахунки із страхувальниками - 3979
розрахунки з перестрахування - 3428
розрахунки за виконавчими документами - 21
розрахунки з підзвітними особами - 223
розрахунки з членами Ядерного Пулу України - 408
розрахунки з перестрахування щодо їх частки у виплатах - 574
розрахунки зі страховими агентами-нерезидентами - 7
розрахунки з дочірніми організаціями - 28
розрахунки за цінні папери - 50003
розрахунки по комісійній винагороді юридичним особам - 697
Інші - 272
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15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення
у стрічці новин

Вид інформації

1 2 3
11.03.2011 14.03.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.03.2011 30.03.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.04.2011 21.04.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.04.2011 21.04.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
20.06.2011 21.06.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.11.2011 30.11.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.12.2011 02.12.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.12.2011 27.12.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2011 1 0
2 2010 2 1
3 2009 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так (*) Ні (*)

Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в 
останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

Так (*) Ні (*)
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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 (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так (*) Ні (*)

Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове 
припинення їх повноважень 

X

Інше (запишіть) Обрання членів 
Правління

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
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Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/
ні) ні

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 6
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 4
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років? 24

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так (*) Ні (*)

Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інше (запишіть)
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? 
(так/ні) так

Яким чином 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 (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах товариства?
Так (*) Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть) У внутрішніх 

документах не 
викладено вимог до 
членів наглядової 
ради

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
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Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками?

Так (*) Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 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/не було обрано нового 
члена

X

Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено у вашому акіонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 5
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних 

зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*
Загальні збори 
акціонерів

Засідання наглядової 
ради

Засідання правління

Члени правління (директор) Ні Ні Ні
Загальний відділ Ні Ні Так
Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) 

Ні Ні Ні

Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за 
роботу з акціонерами 

Так Так Ні

Інше (запишіть) Ні Ні Ні
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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 Так Ні Ні

Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів) 

Ні Так Ні Ні

Затвердження річного фінансового 
звіту або балансу чи бюджету 

Ні Так Ні Ні

Обрання та відкликання голови 
правління 

Так Ні Ні Ні
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Обрання та відкликання членів 
правління 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови та 
членів ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів правління 

Ні Так Ні Ні

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів наглядової ради 

Ні Ні Ні Так

Прийняття рішення про притягнення 
до майнової відповідальності членів 
правління 

Ні Так Ні Ні

Прийняття рішення про додатковий 
випуск акцій 

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, 
реалізацію та розміщення власних 
акцій 

Ні Так Ні Ні

Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких 
існує конфлікт інтересів 

Ні Так Ні Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 
товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею 
осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так (*) Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства (*)?
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Інформація роз
повсюджується 
на загальних 
зборах

Публікується у 
пресі, оприлюд
нюється в загал
ьнодоступній 
інформаційній 
базі даних 

ДКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів 

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 

Так Так Так Так Так

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Ні Так Ні Ні Так

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Так Так Так Так

Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Ні Ні Так Ні Так

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Ні Ні Ні Ні Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім 

аудитором протягом останніх трьох років?
Так (*) Ні (*)

Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так (*) Ні (*)

Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так
З якої причини було змінено аудитора?

Так (*) Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови угоди з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
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Інше (запишіть) Акціонерне 
товариство не 
змінювало 
зовнішнього аудитора 
протягом останніх 
трьох років

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому 
році?

Так (*) Ні (*)
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Впродовж 2011 року 

були здійснені 
наступні перевірки 
НАСК «Оранта»: 
Державною Комісією 
з регулювання ринків 
фінансових послуг; 
Київським міським 
центром зайнятості; 
Управлінням 
Пенсійного Фонду 
України в 
Деснянському районі 
м. Києва; 
Фондом соціального 
страхування з 
тимчасової втрати 
працездатності; 
Органами державної 
податкової служби 
України.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
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 (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у 
сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні
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Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років?
Так (*) Ні (*)

Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох 
років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились Х
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі 

України (далі - особа)?
Так (*) Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:  
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) Особу було змінено 

відповідно до вимого 
чинного 
законодавства у 
зв'язку зі зміною 
форми існування 
акцій НАСК "Оранта"

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління вкажіть 
дату його прийняття:

30.11.2006

яким органом управління прийнятий: Наглядовою радою
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Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) ні

укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання 
кодексу корпоративного управління (принципів, правил) 
в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело 
розміщення їх тексту), відхилення та причини такого 
відхилення протягом року 

в основному дотримується
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Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Метою діяльності НАСК "Оранта" є одержання прибутку шляхом надання послуг з усіх видів страхового захисту 
майнових інтересів громадян і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених 
законодавством та статутом емітента.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) 
(для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - 
прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу 
за рік.
Станом на 31.12.2011 року власниками істотної участі є: Акціонерне товариство "БТА Банк" (Республіка 
Казахстан, 050051, м. Алмати, мкр. Самал-2 р, вул. Жолдасбекова, 97) - 35,17 % статутного капіталу; 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. За звітний період зміни власників 
істотної участі не відбувалось.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого 
органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або 
споживачам фінансових послуг.
Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу НАСК "Оранта" внутрішніх правил, що 
призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг, відсутні.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких 
заходів.
Протягом 2011 року до НАСК "Оранта":
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України було застосовано 110 заходів впливу. 
Заходи впливу, застосовані Держфінпослуг до НАСК "Оранта" протягом 2011 року, виконані Компанією в 
повному обсязі.
Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, донараховано 6,4 тис. грн., в т.ч. штрафних 
санкцій  2,1 тис. грн.;
За результатами податкових перевірок дирекцій Компанії було донараховано і сплачено до бюджету зобов'язань та
фінансових санкцій всього 155,5 тис. грн., а саме:
податок на прибуток - 75,4 тис. грн.;
податок з доходів фізичних осіб - 33,7 тис. грн;
порушення касової дисципліни - 38,3 тис. грн.;
інші обов'язкові податки та збори - 8,1 тис. грн.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики
або про відсутність такої системи.
НАСК "Оранта" будує систему наскрізного управління усіма видами ризиків відповідно до вимог діючого 
законодавства та міжнародних стандартів.
Для зниження ризиків в НАСК "Оранта" застосовуються такі прийоми, як:
  "диверсифікованість;
  "запит (придбання) додаткової інформації;
  "лімітування.
Компанія контролює страхові ризики шляхом:
  "стратегії андерайтингу та активного моніторингу ризику;
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  "укладання відповідних договорів перестрахування. Діяльність Компанії з перестрахування здійснюється 
централізовано. Компанія прагне диверсифікувати діяльність, використовуючи як договори облігаторного так і 
факультативного перестрахування, укладаючи їх із перестраховиками, що мають високий рейтинг надійності;
  "оцінки резервів. При розрахунках вартості резервів Компанія використовує комбіновані методи розрахунків, що 
ґрунтуються на коефіцієнті збитковості та розрахунках реального досвіду виплат відшкодувань.
Крім того, для мінімізації операційних ризиків у НАСК "Оранта" та з метою удосконалення бізнес-процесів 
Компанії, оптимізації витрат і підвищення ефективності роботи регіональної мережі у Компанії протягом 2011 
року здійснювався подальший процес централізації підтримуючих функцій дирекцій на рівні головного офісу. 
З метою збереження позиції провідної компанії класичного страхового ринку та активізації продажу страхових 
продуктів у звітному році:
  "розроблена Програма страхування "Здоровий відпочинок";
  "впроваджений Продукт із добровільного страхування транспортних засобів "12+2";  
  "для розвитку страхування майна та відповідальності фізичних осіб, а також страхування від нещасного випадку 
громадян, протягом звітного року в Компанії: 
   були розроблені та впроваджені в дію: акція з укладання договорів страхування майна, що належить громадянам 
та відповідальності перед третіми особами "Майновий оберіг" та акція "Оберіг до ювілею" з укладання договорів 
страхування з фізичними особами, приурочена до 90-річчя Компанії;
   здійснювалося страхування за програмами, розробленими протягом минулих років: "Весняна акція", акція 
"Дачник - 2011", акція "У відпустку - з "Орантою", акція "Діти - наше майбутнє", "Маєток - маємо, дбаємо", 
"МегаПоліс";
  "розроблено Програму комплексного страхування посівів сільськогосподарських культур на період перезимівлі 
2011р. - 2012р.;
  "в умовах подальшого зниження рівня страхових надходжень за банківським каналом страхування, зусилля 
Компанії були направлені на підвищення ефективності діяльності прямих каналів продажу; 
  "для підтримання належного рівня якості обслуговування клієнтів Компанії сформовано 24 відділи медичного 
асистансу на базі регіональних дирекцій НАСК "Оранта", а також - медичний ассистанс головного офісу в м.Києві;
побудовано трьохрівневу систему договірних лікувально-профілактичних установ, що дозволяє організовувати 
медичну допомогу застрахованим особам у кожному куточку України; 
У рамках удосконалення бізнес-процесів та централізації підтримуючих функцій:
  "завершено процес централізації страхового обліку; 
  "повністю централізовано бухгалтерський облік 28 дирекцій Компанії на рівні головного офісу в СБО "1С: 
Підприємство, версія 8.2";
  "проведено завершальний етап процесу централізації функцій з врегулювання збитків;
У напрямку розвитку інформаційних технологій:
  "здійснено впровадження нової єдиної облікової системи СБО "1С: Підприємство, версія 8.2" та передачу 
залишків бухгалтерських рахунків та первинних даних аналітичного обліку з 29 окремих баз СБО "1С: 
Підприємство, версія 7.7" в централізовану єдину систему СБО "1С: Підприємство, версія 8.2";
  "розпочато розробку спеціалізованого програмного забезпечення з врегулювання збитків "Уран".
  "вдосконалено інформаційну систему страхового обліку та обслуговування договорів добровільного медичного 
страхування "Авіцена".

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 
(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності 
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Діяльність Контрольно-ревізійного управління головного офісу НАСК "Оранта" протягом 2011 року 
здійснювалася відповідно до затвердженого плану перевірочної роботи та з урахуванням поточних завдань 
керівництва Компанії, які виникали у процесі фінансово-господарської діяльності.
Протягом звітного періоду працівниками Контрольно-ревізійного управління було проведено:
9 ревізій операційної та фінансово-господарської діяльності: Вінницької, Донецької, Житомирської, 
Кіровоградської, Львівської, Кримської, Севастопольської, Харківської, Черкаської дирекцій НАСК "Оранта";
за дорученням керівництва - перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ "Гарант-АСІСТАНС" за 2010-
2011 роки, за результатами якої підготовлено Звіт;
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Результати проведених протягом 2011 року ревізій засвідчили, що в діяльності дирекцій та їх структурних 
підрозділів продовжує існувати ряд типових (в окремих випадках - систематичних) недоліків та порушень.
Проведені ревізії, перевірки завершувалися підготовкою проекту рішення Правління або відповідного наказу 
Голови Правління.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Факти відчуження активів, що перевищує встановлений у статуті розмір протягом звітного року відсутні.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
У зв'язку з відсутністю фактів відчуження активів, що перевищує встановлений у статуті розмір протягом звітного 
року, оцінка таких активів не здійснювалась.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-
фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною 
таємницею), або про їх відсутність.
Розрахунки по операцiям з оренди основних засобiв та поворотної фiнансової допомоги.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Рекомендації не надходили.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для
фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).
Наглядовою радою Компанії (рішення Наглядової ради №5 від 20.05.2011 р., Протокол №04 від 20.05.2011 р.)  як 
незалежну компанію-аудитора затверджено ТОВ "Аудиторська фірма "Компанія ПРОФІНФОРМАУДИТ" (Код за 
ЄДРПОУ: 31746980; місцезнаходження: Україна, 03040, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 13; Свідоцтво про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за № 2821 рішенням Аудиторської палати України № 106 
від 30.01.2002 р. Рішенням № 244/4 від 22.12.2011 р. термін дії Свідоцтва подовжено до 22.12.2016 р.).
Аудитор - Агафонова Г.В. (сертифікат аудитора серія А № 004971, виданий рішенням Аудиторської палати 
України № 104 від 30.11.2001 р. та подовжений рішеннями АПУ № 154/2 від 10.11.2005 р., №220/2 від 23.09.2010
р., сертифікат дійсний до 30.11.2015р.; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити 
аудиторські перевірки фінансових установ, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 
України, серія А № 001360 від 15.05.2007р., строк дії продовжено по 30.11.2015 р. розпорядженням 
Держфінпослуг від 16.12.2010 № 964).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
10 років

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
3 роки

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
інші аудиторські послуги не надавались

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора відсутні
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ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
попереднього аудитора було змінено, із причини закінчення терміну співпраці (згідно вимог чинного 
Законодавства)

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання 
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені 
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
до аудитора протягом року не застосовувалися стягнення Аудиторською палатою України та відсутні факти 
подання аудитором недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, 
виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» Департаментом врегулювання збитків та контролю 
аутсорсингу НАСК «Оранта» (далі-Департамент) проводиться розгляд та опрацювання пропозицій, заяв та скарг 
громадян (далі - звернення). Отримані звернення розглядаються Заступником Голови Правління Грабиною В.І. та 
Директором Департаменту Копаєвою Т.О., приймаються рішення по суті звернень та передаються відповідальним 
виконавцям для надання відповіді на звернення в терміни передбачені законодавством.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
Заступник Голови Правління Грабина В.І., Директор Департаменту врегулювання збитків та контролю аутсорсингу
Копаєва Т.О.

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, 
кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
НАСК «Оранта» за 2011 р. станом на 31 грудня 2011р. було отримано 8 418 звернень, з яких: 
- звернення громадян щодо виплати страхового відшкодування за договорами КАСКО, МАЙНО, ОС та 
ОСЦПВВНТЗ (виплати, відмови, доплати, пеня, роз’яснення) складають 6 737 звернень; 
- запити НАЦКОМФІНПОСЛУГ складають 756 звернень; 
- запити МТСБУ складають 925 звернень. 
Станом на 09.04.2012р. Департаментом розглянуто та надано відповіді на всі звернення отримані за 2011р.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх 
розгляду.
У 2011 році юридичні служби Компанії (загалом по Компанії з урахуванням головного офісу) здійснювали 
супровід 2697 судових справ на загальну суму  84195852,13 грн. (у т.ч. тих, в яких НАСК "Оранта" виступає 
відповідачем - 2527 справ на суму 80764536,78 грн.; у яких НАСК "Оранта" виступає позивачем (крім регресних 
справ), - 31 справа на суму - 3431315,35 грн. та 135 справ у яких НАСК "Оранта" виступає третьою особою). 
Станом на 31 грудня 2011 року НАСК "Оранта" супроводжувала 785 судових справ на суму 53750398,66 грн. (у т.
ч. тих, у яких НАСК "Оранта" виступає відповідачем - 656 справ на суму 47522859,43 грн.; у яких НАСК "Оранта"
виступає позивачем - 16 справи на суму 2712293,56 грн.; у яких НАСК "Оранта" виступає третьою особою - 98 
справ).

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
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коди
Дата (рік, місяць, число) 11 12 31

Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна 
страхова компанiя "Оранта"

за ЄДРПОУ 00034186

Територія м. Київ за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма 
господарювання

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231

Орган державного управління - за СПОДУ 08474
Вид економічної діяльності Iншi послуги у сферi страхування за КВЕД 66.03.0
Середня кількість працівників 
(1)

5502

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 01032, Голосiївський, м. Київ, вул. Жилянська, 75
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс

На 31.12.2011
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код 
рядка

На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість 010 10630 6593
Первісна вартість 011 29182 32139
Накопичена амортизація 012 (18552) (25546)
Незавершені капітальні інвестиції 020 9868 14593
Основні засоби:
Залишкова вартість 030 238154 243835
Первісна вартість 031 534460 570500
Знос 032 (296306) (326665)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 147157 141548
Інші фінансові інвестиції 045 110572 116700
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 5585 5732
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 41043 44289
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 41043 44289
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 5 5
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 563014 573295
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 9315 10700
Поточні біологічні активи 110 0 0
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXII



Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 3
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 37460 52257
первісна вартість 161 37460 52257
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 133 72
за виданими авансами 180 50767 50640
з нарахованих доходів 190 6859 2378
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 118358 132012
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 110672 109010
у тому числі в касі 231 10 2
в іноземній валюті 240 117495 41751
Інші оборотні активи 250 716 791
Усього за розділом II 260 451775 399614
III. Витрати майбутніх періодів 270 124237 157829
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 15447 134
Баланс 280 1154473 1130872

Пасив Код 
рядка

На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 775125 775125
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 200006 218055
Резервний капітал 340 16877 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (190059) (180933)
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 (27)
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 801922 812247
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 7013 1864
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - сума страхових резервів 415 261569 262958
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових 
резерва

416 (17982) (25304)

Цільове фінансування (2) 420 1444 1285
Усього за розділом II 430 252044 240803
III. Довгострокові зобов`язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов`язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов`язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов`язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов`язання

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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Короткострокові кредити банків 500 34995 1835
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3081 1083
Поточні зобов`язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 8486 8500
з бюджетом 550 8183 559
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 2158 956
з оплати праці 580 5017 3447
з учасниками 590 269 264
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами 
вибуття, утримуваними для продажу

605 0 0

Інші поточні зобов`язання 610 38318 61178
Усього за розділом IV 620 100507 77822
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 1154473 1130872

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі 
статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Керівник Пугачов Ігор Генріхович

Головний бухгалтер Онищук Олена Олександрiвна
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коди
Дата (рік, місяць, число) 11 12 31

Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна 
страхова компанiя "Оранта"

за ЄДРПОУ 00034186

Територія м. Київ за КОАТУУ 8038200000
Орган державного управління - за СПОДУ 08474
Організаційно-правова форма 
господарювання

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231

Вид економічної діяльності Iншi послуги у сферi страхування за КВЕД 66.03.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати

За 2011 р.
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати
Стаття Код 

рядка
За звітній період За попередній період

1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 608997 579700
Податок на додану вартість 015 0 0
Акцизний збір 020 0 0

025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

035 608997 579700

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (329579) (390310)
Валовий:
               прибуток 050 279418 189390
               збиток 055
Інші операційні доходи 060 129231 232024
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

061 0 0

Адміністративні витрати 070 (124769) (142477)
Витрати за збут 080 (114957) (132747)
Інші операційні витрати 090 (155114) (126253)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

091 0 0

Фінансові результати від операційної діяльності:
               прибуток 100 13809 19937
               збиток 105
Доход від участі в капіталі 110 9 3250
Інші фінансові доходи 120 15798 28054
Інші доходи (1) 130 4240 23873
Фінансові витрати 140 (3067) (8489)
Втрати від участі в капіталі 150 (5618) (7840)
Інші витрати 160 (3240) (29884)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
               прибуток 170 21931 28901
               збиток 175
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності

176 0 0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності

177 0 0

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (21465) (20331)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
               прибуток 190 466 8570
               збиток 195
Надзвичайні:
               доходи 200 0 0
               витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
               прибуток 220 466 8570
               збиток 225
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

II. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код 

рядка
За звітній період За попередній період

1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 27496 20131
Витрати на оплату праці 240 157050 154347
Відрахування на соціальні заходи 250 35871 49610
Амортизація 260 20922 21330
Інші операційні витрати 270 483080 546369
Разом 280 724419 791787

III. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття Код 

рядка
За звітній період За попередній період

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 132498,10600000 132497,89500000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 132498,10600000 132497,89500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0,00350000 0,06470000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0,00350000 0,06470000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0,00000000 0,00000000

Примітки:
Значення в рядках 300 та 310 наведені в тис. штук акцій, позаяк реальна кількість не може бути введена через обмеження 
електронного формату

Керівник Пугачов Ігор Генріхович

Головний бухгалтер Онищук Олена Олександрiвна
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коди
Дата (рік, місяць, число) 11 12 31

Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна 
страхова компанiя "Оранта"

за ЄДРПОУ 00034186

Територія м. Київ за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма 
господарювання

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231

Вид економічної діяльності Iншi послуги у сферi страхування за КВЕД 66.03.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів

За 2011 р.
Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 659361 572026
Погашення векселів одержаних 015 649
Покупців і замовників авансів 020 264 59798
Повернення авансів 030
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 68 1354
Бюджету податку на додану вартість 040
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 219
Отримання субсидій, дотацій 050
Цільового фінансування 060 11
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070
Інші надходження 080 333872 601832
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 (117679) (175137)
Авансів 095 (65207) (47172)
Повернення авансів 100 (13) (37)
Працівникам 105 (139208) (152602)
Витрат на відрядження 110 (1028) (1667)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (3835) (2056)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (25682) (20731)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (61209) (53972)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (24832) (23723)
Цільових внесків 140 (     ) (91)
Інші витрачання 145 (643067) (864129)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 (88184) (105439)
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 (88184) (105439)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
 фінансових інвестицій 180 16053
 необоротних активів 190 714 16334

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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 майнових комплексів 200
Отримані:
 відсотки 210 4967
 дивіденди 220
Інші надходження 230 50051 13913
Придбання:
 фінансових інвестицій 240 (6128) (26824)
 необоротних активів 250 (5652) (12763)
 майнових комплексів 260 (     ) (     )
Інші платежі 270 (     ) (17419)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 43952 (10706)
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 43952 (10706)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310
Отримані позики 320 36854 35960
Інші надходження 330 27
Погашення позик 340 (70014) (36324)
Сплачені дивіденди 350 (     ) (     )
Інші платежі 360 (1) (27)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 (33134) (391)
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 (33134) (391)
Чистий рух коштів за звітний період 400 (77366) (116536)
Залишок коштів на початок року 410 228167 344910
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 (40) (207)
Залишок коштів на кінець року 430 150761 228167

Керівник Пугачов Ігор Генріхович

Головний бухгалтер Онищук Олена Олександрiвна
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коди
Дата (рік, місяць, число) 11 12 31

Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна страхова компанiя "Оранта" за ЄДРПОУ 00034186
Територія м. Київ за КОАТУУ 8038200000
Орган державного управління - за СПОДУ 08474
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності Iншi послуги у сферi страхування за КВЕД 66.03.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про власний капітал

За 2011 р.
Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код Статутний 
капітал

Пайовий 
капітал

Додатковий 
вкладений 
капітал

Інший 
додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподілений
прибуток 

(непокритий 
збиток)

Неоплачений 
капітал

Вилучений 
капітал

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 775125 0 0 200006 16877 (190059) 0 (27) 801922
Коригування: 
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на 
початок року

050 775125 0 0 200006 16877 (190059) 0 (27) 801922

Переоцінка активів: 
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 46676 0 0 0 0 46676
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 (24538) 0 0 0 0 (24538)
Дооцінка незавершеного 
будівництва

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка незавершеного 
будівництва

090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Дооцінка нематеріальних  
активів

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка нематеріальних  активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 0 0 0 (4066) (16877) 19787 0 0 (1156)

Чистий прибуток (збиток) за 
звітній період

130 0 0 0 0 0 466 0 0 466

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до 
статутного капіталу

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного 
капіталу

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з 
капіталу

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій 
(часток)

220 0 0 0 0 0 0 0 27 27

Анулювання викуплених акцій 
(часток)

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості
акції

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих 
збитків

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 (23) 0 (11127) 0 0 (11150)

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 18049 (16877) 9126 0 27 10325
Залишок на кінець року 300 775125 0 0 218055 0 (180933) 0 0 812247

Керівник Пугачов Ігор Генріхович
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Головний бухгалтер Онищук Олена Олександрiвна
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коди
Дата (рік, місяць, число) 11 12 31

Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна страхова компанiя "Оранта" за ЄДРПОУ 00034186
Територія м. Київ за КОАТУУ 8038200000
Орган державного управління - за СПОДУ 08474
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності Iншi послуги у сферi страхування за КВЕД 66.03.0
Одиниця виміру: тис. грн.

Примітки до річної фінансової звітності

За 2011 р.
Форма № 5 Код за ДКУД 1801008
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I. Нематеріальні активи
Група нематеріальних активів Код р

ядка
первісна (п
ереоцінена
) вартість

накопичен
а амортиза

ція

Залишок на початок 
року

Надійшло 
за рік

первісної (
переоцінен

ої 
вартості)

накопичен
ої амортиз

ації

Переоцінка (дооцінка 
+, уцінка -) первісна (п

ереоцінена
) вартість

накопичен
а амортиза

ція

Вибуло за рік Нарахован
о амортиза
ції за рік

Втрати від 
зменшення
корисності 
за рік

первісної (
переоцінен

ої 
вартості)

накопичен
ої амортиз

ації

Інші зміни за рік

первісна (п
ереоцінена
) вартість

накопичен
а амортиза

ція

Залишок на кінець 
року

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними 
ресурсами

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об’єкти промислової 
власності

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Авторське право та сумісні з ним 
права

050 26482 17126 2034 0 0 61 60 6159 0 -67 121 28388 23346

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 2700 1426 0 0 0 15 15 439 0 1066 350 3751 2200
Разом 080 29182 18552 2034 0 0 76 75 6598 0 999 471 32139 25546
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 081 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів 082 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів 083 0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань 084 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 

права власності
085 0

II. Основні засоби
Група основних засобів Кодр

ядк
а первісна(
переоцін
ена) 
вартість

знос

Залишок на 
початок року

Надійшл
о за рік

первісно
ї (переоц
іненої ва
ртості)

зносу

Переоцінка 
(дооцінка +, 
уцінка -)

первісна(
переоцін
ена) 
вартість

знос
Вибуло за рік Нарахов

ано амор
тизації 
за рік

Втрати 
від змен
шення к
орисност

і

первісно
ї (переоц
іненої ва
ртості)

зносу
Інші зміни за рік

первісна(
переоцін
ена) 
вартість

знос

Залишок на 
кінець року

первісна(
переоцін
ена) 
вартість

знос

одержані за 
фінансовою 
орендою

первісна(
переоцін
ена) 
вартість

знос

передані в 
оперативну 
оренду

у тому числі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
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Інвестиційна нерухомість 105 41043 0 0 3375 0 129 0 0 0 0 0 44289 0 0 0 44289 0
Капітальні витрати на 
поліпшення земель

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої

120 473942 251168 301 44345 22187 4727 3300 7349 0 -8099 -2497 505762 274907 0 0 0 0

Машини та обладнання 130 21533 16150 517 0 0 1917 1881 2956 0 1060 867 21193 18092 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 12508 8927 0 0 0 517 472 923 0 25 11 12016 9389 0 0 0 0
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)

150 10244 6654 50 0 0 146 133 1723 0 -2035 -1506 8113 6738 0 0 0 0

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 3876 2523 11 0 0 420 417 425 0 -33 575 3434 3106 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 3 3 0 0 0 2 2 0 0 5 5 6 6 0 0 0 0
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

200 9566 9566 32 0 0 584 584 32 0 -1182 -1182 7832 7832 0 0 0 0

Тимчасові (нетитульні) 
споруди

210 2780 1315 2 0 0 0 0 114 0 102 5 2884 1434 0 0 0 0

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні 
матеріальні активи

250 0 0 141 0 0 47 47 802 0 9158 4406 9252 5161 0 0 0 0

Разом 260 575503 296306 1054 47720 22187 8489 6836 14324 0 -999 684 614789 326665 0 0 44289 0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним 
законодавством обмеження права власності

261 0

вартість оформлених у заставу основних засобів 262 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються 
(консервація, реконструкція тощо)

263 0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів 264 30870
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів 2641 0

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу 265 134
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 2651 0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування 266 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду 267 55574
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності 268 0
З рядка 260 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю 269 44289
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III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 126 2604
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 1926 1812
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 454 306
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 5313 9871
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 7819 14593

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість 341 17
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій 342 0

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік

довгострокові поточні
На кінець року

1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: 
асоційовані підприємства 350 0 0 0
дочірні підприємства 360 10 141548 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
акції 390 6128 89404 0
облігації 400 0 27296 0
інші 410 0 0 0
Разом(розд.А+розд.Б) 420 6138 258248 0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю 421 41734
за справедливою вартістю 422 74966
за амортизованою собівартістю 423 0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю 424 0
за справедливою вартістю 425 0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXII



за амортизованою собівартістю 426 0
V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440 5015 0
Операційна курсова різниця 450 1043 931
Реалізація інших оборотних активів 460 827 16487
Штрафи, пені, неустойки 470 0 2044
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 122346 135652
у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 x 0
непродуктивні витрати і втрати 492 x 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 500 0 0
дочірні підприємства 510 9 5618
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 0 x
Проценти 540 x 3067
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 15798 0
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 2 x
Списання необоротних активів 620 x 502
Інші доходи і витрати 630 4238 2738

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, 
роботами, послугами)

631 0
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Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за
товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними 
сторонами (%)

632 0

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до 
собівартості продукції основної діяльності

633 0

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3
Каса 640 2
Поточний рахунок у банку 650 56610
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 94149
Разом 690 150761

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено 691 663
VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код 
рядка

Залишок на 
початок року нараховано 

(створено)
додаткові 
відрахування

Збільшення за звітний рік Використано у 
звітному році

Сторновано 
невикористану суму у 

звітному році

Сума очікуваного відшкодування
витрат іншою стороною, що 

врахована при оцінці 
забезпечення

Залишок на 
кінець року

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток 
працівникам

710 7013 7041 0 12190 0 0 1864

Забезпечення наступних витрат на 
додаткове пенсійне забезпечення

720 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на 
виконання гарантійних зобов’язань

730 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на 
реструктуризацію

740 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на 
виконання зобов’язань щодо обтяжливих 
контрактів

750 0 0 0 0 0 0 0

760 261569 2831884 0 2830495 0 0 262958
770 -17982 -7322 0 0 0 0 -25304

Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 250600 2831603 0 2842685 0 0 239518
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VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець 

року збільшення чистої 
реалізаційної вартості*

уцінка
Переоцінка за рік

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 9896 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 229 0 0
Тара і тарні матеріали 830 1 0 0
Будівельні матеріали 840 2 0 0
Запасні частини 850 193 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 379 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 3 0 0
Разом 920 10703 0 0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації 921 0
переданих у переробку 922 0
оформлених в заставу 923 0
переданих на комісію 924 0

Активи  на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок
02) 

925 0

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу 926 134
IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код рядка Всього на кінець року
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців

у т. ч. за строками непогашення

1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 52257 52257 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 132012 111550 17558 2904

Списано у звітному році безнадійної дебіторської 
заборгованості

951 5304
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Із рядків 940 і 950 графа 3  заборгованість з пов'язаними 
сторонами

952 83018

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 
072)

980 0

XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників 1120 0
валова замовникам 1130 0
з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 21465
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 0
на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 0
на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати – усього 1240 21465
у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 21465
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
збільшення(зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу – усього 1250 0
у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
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Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3

Нараховано за звітний рік 1300 20922
Використано за рік – усього 1310 7819
у тому числі на: будівництво об'єктів 1311 126
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 2380
з них машини та обладнання 1313 891
придбання (створення) нематеріальних активів 1314 5313
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0

1316 0
1317 0

XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активів Код р

ядка

первісна 
вартість

накопиче
на аморти
зація

залишок на початок 
року

надійшло
за рік первісна 

вартість
накопиче
на аморти
зація

вибуло за рік нарахова
но аморт
изації за 
рік

втрати 
від змен
шення ко
рисності

вигоди 
від віднов
лення кор
исності

первісна 
вартість

накопиче
на аморти
зація

залишок на кінець 
року

Обліковуються за первісною вартістю
залишок 
на 

початок 
року

надійшло
за рік

зміни 
вартості 
за рік

вибуло за
рік

залишок 
на кінець 
року

Обліковуються за справедливою вартістю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні 
активи - усього

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в тому числі:
робоча худоба 1411 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0

1414 0 0 0
інші довгострокові біологічні 
активи

1415 0 0 0

Поточні біологічні активи - 
усього

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

в тому числі:
тварини на вирощуванні та 
відгодівлі

1421 X X X 0 X 0

біологічні активи в стані 
біологічних перетворень (крім
тварин на вирощуванні та 
відгодівлі)

1422 X X X 0 X 0
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1423 X X X 0 X 0
інші поточні біологічні активи 1424 X X X 0 X 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування 1431
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість 

поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, 
утрачених унаслідок надзвичайних подій

1432

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені 
законодавством обмеження права власності

1433

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Найменування показника Код 

рядка
Вартість 
первісного 
визнання

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними п
еретвореннями

дохід витрати

Результат від первісного 
визнання

Уцінка Виручка від 
реалізації

Собівартість 
реалізації

реалізації первісного 
визнання та 
реалізації

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи 
рослинництва - усього

1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

у тому числі:
зернові і зернобобові 1510 0 0
з них:
пшениця 1511 0 0
соя 1512 0 0
.
соняшник 1513 0 0
ріпак 1514 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0
картопля 1516 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи 
тваринництва - усього

1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0

у тому числі:
приріст живої маси - усього 1530 0 0
з нього:

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXII



великої рогатої худоби 1531 0 0
свиней 1532 0 0
молоко 1533 0 0
вовна 1534 0 0
яйця 1535 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0
продукція рибництва 1538 0 0

1539 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові 
біологічні активи - разом

1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Керівник Пугачов Ігор Генріхович

Головний бухгалтер Онищук Олена Олександрiвна
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