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Аудиторський В И С Н О В О К 

(звіт незалежного аудитора) 
щодо фінансової звітності страховика 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ОРАНТА» 

станом на 31 грудня 2016 року 

Адресат: 
Акціонери ПАТ «НАСК «ОРАНТА» 
Управлінський персонал ПАТ «НАСК «ОРАНТА» 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
України 

Вступний параграф 
Незалежна аудиторська фірма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КИЇВАУДИТ» (далі - аудитор) на підставі договору № 371/15-16 від 16 червня 2015 року 
провела аудит окремої фінансової звітності страховика - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» (далі -
Компанія або ПАТ «НАСК «ОРАНТА»), що додається та яка включає: Баланс (Звіт про 
фінансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про 
сукупний дохід). Звіт про рух грошових коштів та Звіт про власний капітал за 2016 рік, 
стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки. 
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Основні відомості про аудиторську фірму: 
Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ». 
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1970, видане за 
рішенням Аудиторської палати України від 23.02.2001 р. № 99, продовжене за рішенням 
Аудиторської палати України від 30.07.2015 р. № 313/3 строком до 30.07.2020 р. 
Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть 
проводити аудиторські перевірки фінансових установ, № 0069 видане відповідно до 
розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.09.2013 р. № 3365 продовжене за розпорядженням 
Нацкомфінпослуг від 22.10.2015 р. № 2585 строком до 30.07.2020 р. 

Основні відомості про Компанію: 
Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА 
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА». 
Код за Сдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 00034186. 
Місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 7-Д. 
Компанія створена відповідно до Постанови КМУ від 07.09.1993 р. № 709 «Про створення 
Національної акціонерної страхової компанії «ОРАНТА» на умовах і у порядку, передбачених 
Указом Президента України від 15.06.1993 р. № 210/93 «Про корпоратизацію підприємств». 
Компанія була зареєстрована Київською міською державною адміністрацією 16.09.1994 р. 
за № 00034186. 
Компанія внесена до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій та установ за № 
00034186. 
Зміни до Статуту вносились: 26.06.1996 р., 18.07.1997 р., 25.06.1999 р., 07.06.2000 р., 
11.12.2000 р., 17.05.2001 р., 29.05.2002 р., 22.04.2003 р., 16.04.2004 р., 23.07.2004 р., 03.06.2005 
р., 17.03.2006 р., 01.09.2006 р., 18.05.2007 р., 14.10.2007 р., 25.01.2008 р., 25.04.2008 р., 
18.07.2008 р., 30.10.2009 р., 10.08.2010 р., 23.04.2015 р., 19.02.2016 р., 22.04.2016 р. 
Діюча на 31.12.2016 р. редакція Статуту була затверджена Загальними зборами акціонерів 
22.04.2016 р. 
Основний вид діяльності - інші види страхування, крім страхування життя (код КВЕД-2010 
65.12). 
Середня кількість працівників за 2016 рік - 4273. 
Станом на дату надання цього Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) 
акціонерами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА 
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» були: 
Акціонерне товариство «БТА Банк» (Республіка Казахстан) - 46 603 315 акцій (35,1723 % 
статутного капіталу); 
БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (ВАСК^VОО^ НОЬОШСЗ ЬІМІТЕО) (Республіка Кіпр) - 18 204 124 
акцій (13,7390 % статутного капіталу); 
Сезшоосі Но1с1іп§8 Еітіїесі (Республіка Кіпр) - 14 951 606 акцій (11,2842 % статутного 
капіталу); 
інші юридичні особи (нерезиденти) в кількості 16 осіб - 45 065 006 акцій (34,0113 % 
статутного капіталу); 
інші юридичні особи (резиденти) в кількості 44 особи - 6 507 758 акцій (4,9115 % 
статутного капіталу); 
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- фізичні особи в кількості 3 514 осіб - 1 151 073 акцій (0,8688 % статутного капіталу); 
- інші особи, за якими депозитарні установи (зберігачі) не надали інформацію - 17 118 акцій 

(0,0129 % статутного капіталу). 
• Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії СТ № 331, видане за розпорядженням 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 1224 від 24.06.2004 р. 
• Ліцензії на здійснення страхової діяльності, на підставі яких здійснювалась страхова 

діяльність протягом 2016 року: 
1) Ліцензія серії АЕ № 271379, видана 23.06.2015 р., строком дії з 13.03.2007 р. безстроково, 

на здійснення добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); 
2) Ліцензія серії АЕ № 271381, видана 23.06.2015 р., строком дії з 17.05.2007 р. безстроково, 

на здійснення добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних 
явищ; 

3) Ліцензія серії АЕ № 199997, видана 23.06.2015 р., строком дії з 13.03.2007 р. безстроково, 
на здійснення добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, 
повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного 
транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)); 

4) Ліцензія серії АЕ № 199998, видана 23.06.2015 р., строком дії з 13.03.2007 р. безстроково, 
на здійснення добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного); 

5) Ліцензія серії АЕ № 198436, видана 23.06.2015 р., строком дії з 20.03.2008 р. безстроково, 
на здійснення добровільного страхування залізничного транспорту; 

6) Ліцензія серії АЕ № 271385, видана 23.06.2015 р., строком дії з 30.12.2010 р. безстроково, 
на здійснення добровільного страхування повітряного транспорту; 

7) Ліцензія серії АЕ № 271380, видана 23.06.2015 р., строком дії з 13.03.2007 р. безстроково, 
на здійснення добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього 
та інших видів водного транспорту); 

8) Ліцензія серії АЕ № 198435, видана 23.06.2015 р., строком дії з 13.03.2007 р. безстроково, 
на здійснення добровільного страхування від нещасних випадків; 

9) Ліцензія серії АЕ № 198439, видана 23.06.2015 р., строком дії з 04.03.2008 р. безстроково, 
на здійснення добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров'я); 

10) Ліцензія серії АЕ № 198438, видана 23.06.2015 р., строком дії з 20.03.2008 р. безстроково, 
на здійснення добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби; 

11) Ліцензія серії АЕ № 287648, видана 23.06.2015 р., строком дії з 13.03.2007 р. безстроково, 
на здійснення добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім 
цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників 
повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника)); 

12) Ліцензія серії АЕ № 199748, видана 23.06.2015 р., строком дії з 13.03.2007 р. безстроково, 
на здійснення добровільного страхування цивільної відповідальності власників 
наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); 

13) Ліцензія серії АЕ № 271383, видана 23.06.2015 р., строком дії з 30.12.2010 р. 
безстроково, на здійснення добровільного страхування відповідальності власників 
повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); 
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14) Ліцензія серії АЕ № 271378, видана 23.06.2015 р., строком дії з 13.03.2007 р. безстроково, 
на здійснення добровільного страхування відповідальності власників водного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника); 

15) Ліцензія серії АЕ № 198440, видана 23.06.2015 р., строком дії з 10.01.2008 р. безстроково, 
на здійснення добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності 
позичальника за непогашення кредиту); 

16) Ліцензія серії АЕ № 287650, видана 23.06.2015 р., строком дії з 13.03.2007 р. 
безстроково, на здійснення добровільного страхування фінансових ризиків; 

17) Ліцензія серії АЕ № 198437, видана 23.06.2015 р., строком дії з 25.11.2005 р. безстроково, 
на здійснення добровільного страхування медичних витрат; 

18) Ліцензія, видана 20.09.2016 р., строком дії з 20.09.2016 р. безстроково, на здійснення 
добровільного страхування сільськогосподарської продукції; 

19) Ліцензія серії АЕ № 200000, видана 23.06.2015 р., строком дії з 14.08.2008 р. 
безстроково, на здійснення обов'язкового медичного страхування; 

20) Ліцензія серії АЕ № 641999, видана 23.06.2015 р., строком дії з 13.03.2007 р. 
безстроково, на здійснення обов'язкового 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; 

21) Ліцензія серії АЕ № 199999, видана 23.06.2015 р., ' строком дії з 13.03.2007 р. 
безстроково, на здійснення обов'язкового особистого 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); 

22) Ліцензія серії АЕ № 199749, видана 23.06.2015 р., строком дії з 13.03.2007 р. 
безстроково, на здійснення обов'язкового страхування життя і здоров'я спеціалістів 
ветеринарної медицини; 

23) Ліцензія серії АЕ № 287646, видана 23.06.2015 р., строком дії з 13.03.2007 р. безстроково, 
на здійснення обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на 
транспорті; 

24) Ліцензія серії АЕ № 271382, видана 23.06.2015 р., строком дії з 04.09.2008 р. безстроково, 
на здійснення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації; 

25) Ліцензія серії АЕ № 641983, видана 23.06.2015 р., строком дії з 30.12.2010 р. безстроково, 
на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів; 

26) Ліцензія серії АЕ № 287649, видана 23.06.2015 р., строком дії з 05.09.2006 р. безстроково, 
на здійснення обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної 
установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту; 

27) Ліцензія серії АЕ № 199747, видана 23.06.2015 р., строком дії з 31.01.2006 р. безстроково, 
на здійснення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів 
господарювання, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної 
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська 
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного 
характеру; 
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28) Ліцензія серії АЕ № 199996, видана 23.06.2015 р., строком дії з 03.06.2005 р. безстроково, 
на здійснення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення 
небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні 
небезпечних вантажів; 

29) Ліцензія серії АЕ № 199750, видана 23.06.2015 р., строком дії з 03.06.2005 р. безстроково, 
на здійснення обов'язкового 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; 

30) Ліцензія серії АЕ № 287647, видана 23.06.2015 р., строком дії з 12.10.2006 р. безстроково, 
на здійснення обов'язкового 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; 

31) Ліцензія серії АЕ № 271384, видана 23.06.2015 р., строком дії з 04.03.2008 р. до дати 
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, на здійснення обов'язкового державного страхування життя і здоров'я 
народних депутатів України; 

32) Ліцензія, видана 30.08.2016 р., строком дії з 30.08.2016 р. безстроково, на здійснення 
обов'язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, 
випадкового пошкодження або псування; 

33) Ліцензія, видана 30.08.2016 р., строком дії з 30.08.2016 р. безстроково, на здійснення 
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса. 

До складу Компанії входять 23 структурні підрозділи (безбалансові дирекції). Структурні 
підрозділи Компанії не є самостійними юридичними особами та діють у відповідності до 
Положень. 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 
Управлінський персонал ПАТ «НАСК «ОРАНТА» несе відповідальність за складання і 

достовірне подання цієї окремої фінансової звітності у відповідності до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський 
персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що 
не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 

Відповідальність аудитора 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї окремої фінансової звітності на 

основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до 
«Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг». 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. 
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Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від 
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності 
внаслідок щахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає 
заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та 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 використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 
управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення 
нашої думки. * 

Висловлення думки 
На нашу думку, окрема фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» 
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії станом на 
ЗІ грудня 2016 року, її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився 
31 грудня 2016 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Пояснювальний параграф 
Ми звертаємо увагу на Примітку № 8 «Економічне середовище, в якому Компанія 

здійснює діяльність» та Примітку № 9 «Плани щодо безперервної діяльності», в яких 
йдеться про можливий вплив політичної та економічної кризи в Україні на здатність 
Компанії продовжувати діяльність на безперервній основі. 

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів 
Інформація, що викладена нижче, є результатом проведення нами процедур в межах 

аудиторської перевірки фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2016 
року. Аудиторська перевірка була спланована та проводилась відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту. За результатами виконаних нами аудиторських процедур до цього 
Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) ми включили наступні параграфи. 

Фінансова звітність Компанії складена на основі принципу безперервності. Як 
зазначено в Примітці № 9 «Плани щодо безперервної діяльності», управлінський персонал 
Компанії не має намірів ліквідувати Компанію чи припинити діяльність. Управлінському 
персоналу Компанії не відомо про суттєві невизначеності, пов'язані з подіями чи умовами, 
крім наявності в Україні політичної та економічної кризи, які можуть спричинити значний 
сумнів щодо здатності Компанії продовжувати діяльність на безперервній основі. Для 
висвітлення існування суттєвої невизначеності, яка стосується подій або умов, що можуть 
поставити під значний сумнів здатність Компанії безперервно продовжувати діяльність, до 
цього Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) включений «Пояснювальний 
параграф». 
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Облікова політика Компанії, в цілому, відповідає Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІУ від 16.07.1999 р. та 
Міжнародним стандартам фінансової звітності, які офіційно оприлюднені на веб-сайті 
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової 
політики. Протягом 2016 року облікова політика Компанії була незмінною. Принципи 
облікової політики розкриті в Примітці № 4 «Основні принципи бухгалтерського обліку» 
до фінансової звітності. 

Протягом 2016 року статутний капітал Компанії був зменщений на 616 125 тис. гри. на 
підставі рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 19.02.2016 р. №1/2016) з метою 
приведення показників діяльності Компанії у відповідність до вимог чинного законодавства 
України, зокрема Ліцензійних умов провадження страхової діяльності. 

Станом на 31 грудня 2016 року вартість чистих активів Компанії становить 247 814 
тис. гри. і перевищує статутний капітал на 88 814 тис. гри., що відповідає вимогам чинного 
законодавства України. . 

Директор 
ТОВ «КИЇВАУДИТ» 
(сертифікат аудитора серії «А» № 005559) 

Аудитор 
(сертифікат аудитора серії « А » № 005258) 

Н.І. Іщенко 

М. Л. Соловйова 

15 березня 2017 року 
Адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306 
тел. (044) 287-70-55, 287-42-94 
сайт: шлулу.кіеуаисііі.соїп • 
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