
Титульний аркуш

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАВЕ 
УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ"

Проміжна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Голова Правління Базилевська Н.В.

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

особи емітента)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

за          квартал              року3 2021

I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

6. Адреса електронної пошти

25399836

Велика Васильківська, 65, м. Київ, 03150

044 490-59-10, 044 490-59-11, 044 490-59-11

info@grawe.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Приватне акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом

електронного документа)

28.10.2021

№ 22/03

(вихідний реєстраційний номер

електронного документа)

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, 
країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати 
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка 
здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

Проміжну інформацію 

розміщено на  власному веб-

сайті учасника фондового 

ринку

http://www.grawe.ua/zvitnist-laif/

(URL-адреса сторінки)

28.10.2021

(дата)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, 
країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати 
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка 
здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у 
разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)
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Зміст

1. Основні відомості про емітента. X

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності. X

3. Інформація про посадових осіб емітента. X

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента; X

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції.

5. Відомості про цінні папери емітента:

    1) інформація про випуски акцій емітента; X

    2) інформація про облігації емітента;

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

    4) інформація про похідні цінні папери емітента.

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.

7. Інформація щодо корпоративного секретаря.

8. Інформація про вчинення значних правочинів.

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у 

вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює 

заінтересованість.

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність 

отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та 

інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі.

X

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

12. Інформація про конвертацію цінних паперів.

13. Інформація про заміну управителя.

14. Інформація про керуючого іпотекою.

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим 

іпотечним боргом. 

17. Інформація про іпотечне покриття:

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі 

іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних 

активів до складу іпотечного покриття.

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 

боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 

якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності. X
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23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).

24. Проміжний звіт керівництва. X

25. Твердження щодо проміжної інформації. X

26. Примітки. X

До пункту 3 Змiсту:. Інформація про посадових осіб емітента.

Згідно штатного розпису Емітента посада Головного бухгалтера не передбачена. Андреєву Ірину Анатоліївну,

Фінансового директора Емітента, призначено особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

підприємства.

До пункту 4 Змiсту: Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:

- пiдпункт 2) інформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;

- пiдпункт 3) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї

Емітент не заповнює інформацію про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, про собівартість 

реалізованої продукції (розкриття якої передбачено підприємствами переробної, добувної промисловості або 

виробництва та розподілення електроенергії, газу та води) у зв'язку із здійсненням виключно страхової діяльності, 

яка не передбачає розкриття подібної інформації.

До пункту 5 Змiсту: Вiдомостi про цiннi папери емiтента:

- пiдпункт 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента - не заповнюється, оскiльки в звiтному перiодi Емітент не здiйснює 

емiсiю облiгацiй;

- пiдпункт 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - не заповнюється, оскiльки в звiтному перiодi 

Емітент не здiйснював емiсiю iнших цiнних паперiв;

- пiдпункт 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - не заповнюється, оскiльки у звiтному перiодi Емітент не 

мав в обiгу i не здiйснював емiсiю похiдних цiнних паперiв.

В звiтному кварталi Емiтент не здiйснював випуск та розмiщення акцiй та не проводив викуп власних акцій.

До пункту 6 Змiсту: Відомості щодо участі емітента в юридичних особах - Емітент не заповнює відомості щодо 

участі Емітента в інших юридичних особах, оскільки не являється учасником в інших юридичних особах.

До пункту 7 Змiсту: Інформація щодо корпоративного секретаря - Емітенте нзаповнює інформацію щодо посади 

корпоративного секретаря, у зв'язку з відсутністю у Емітента даної посади.

До пункту 8 Змiсту: Iнформацiя про вчинення значних провочинiв - не заповнюється, оскiльки у звiтному

перiодi значнi правочини, які вплинули на проміжну фінансову звітність Емiтентом не вчинялися.

До пункту 9 Змiсту: Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб,

заiнтересованих у вчиненнi Емітентом правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 

заiнтересованiсть - не заповнюється, оскiльки у звiтному перiодi правочини iз заiнтересованiстю та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiсть Емiтентом не вчинялися.

До пункту 11. Змiсту: Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - не заповнюється,

оскiльки у звiтному перiодi Емітент не мав в обiгу власних облiгацiй та не здiйснював емiсiю облiгацiй.

До пункту 12. Змiсту: Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв - в звiтному перiодi Емітент не здiйснював 

конвертацiю цiнних паперiв.

До пунктів 13. Змiсту: Про замiну управителя;14 Змісту: Iнформацiя про керуючого iпотекою; 15 Змісту: Iнформацiя 

про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв; 16 Змісту: Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення 

iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом; 17 Змісту: Iнформацiя про iпотечне покриття; 

18 Змісту: Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв; 19 Змісту: 

Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних 

паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо); 20 Змісту: Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї 

цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будiвництва) - не заповнюються, оскiльки у звiтному перiодi такої iнформацiї у Емiтента 

невиникало.

до пункту 21. Змісту: Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами)

бухгалтерського облiку - не заповнюється, оскiльки Емітент скаладає промiжну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

У Звіті про рух грошових коштів (за прямим методом) Емітента в протоколі перевірки відображена інформація: «звіт 

про рух грошових коштів (за прямим методом) Рядок 3415, графа 3 має дорівнювати Баланс (Звіт про фінансовий 

стан), рядок 1165, графа 4»

Емітент (Товариство) наголошує, що зазначене представлення показників є коректним враховуючи, той факт що 

показник форми 3 «Звіт про рух грошових коштів, прямий метод» в сумі 87549 тис. грн. відображає виключно суму 

грошових коштів та їх еквівалентів, в той час як, відповідно до вимог стандартів щодо представлення зазначеного 

показника в Звіті про фінансовий стан (Баланс) на 30 вересня 2021 року, сума грошових коштів та їх еквівалентів в 

розмірі 87 534. грн. включає і величину нарахованих резервів під очікувані кредитні збитки , що представлені в сумі 

15,0 тис. грн. за таким коштами, і зменшують валову балансову вартість відповідних активів. Товариство застосовує 

модель очікуваних кредитних збитків, яка передбачає своєчасне відображення погіршення або покращення кредитної 

якості фінансових інструментів з урахуванням наявної інформації та прогнозів на майбутнє. Об’єм очікуваних 

кредитних збитків, залежить від міри погіршення кредитної якості з дати порівняння, визначеної для фінансового 

інструменту. Що в свою чергу в повні мірі відповідає вимогам МСФЗ щодо розкриття інформації в фінансовій 

звітності.

У Звіті про фінансові результати Емітента в протоколі перевірки відображена інформація: "Звіт про фінрезультати: 
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рядок 2110/3 має бути меншим за суму рядків 2111/3/ та 2112/3". Така інформація в протоколі перевірки не є 

коректною. Емітент зауважує, перевірка виконана відповідно до вимог Наказу Мінфіну від 11.04.2013 р. за № 476 

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності», який здійснює 

перевірку форм звітності, затверджених відповідно до наказу Мінфіну від 07.02.2013р. №73. Однак рекомендації 

щодо заповнення відповідних форм містяться в Наказі Мінфіну від 28.03.2013 за №433 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності» і є такими, що не підлягають застосуванню 

підприємствами, які відповідно до законодавства застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності. Тому 

зазначений у звітності порядок заповнення є коректним.

Відповідно до ст. 12 прим.1. Застосування міжнародних стандартів Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. за № 996-XIV із змінами і доповненнями (надалі - Закон № 996), 

страховики, складають фінансову звітність за міжнародними стандартами. Емітент складає фінансову звітність за 

міжнародними стандартами починаючи з 2012 року. Відповідно до статей 1 і 14 Закону № 996 Емітент, належить до 

підприємств, що становлять суспільний інтерес і зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність разом з 

аудиторським висновком.

Враховуючи наведене проміжна фінансова звітність не перевірена суб'єктом аудиторської діяльності, про що Емітент 

окремо зазначає у своїй проміжній фінансовій інформації.

Аудиторський висновок буде надано разом із річною фінансовою звітністю.

до пункту 23. Змісту: Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською 

фiрмою) - не заповняється, оскільки промiжна фiнансова звiтнiсть не була перевiрена аудитором (аудиторською 

фiрмою).
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАВЕ УКРАЇНА 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ"

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

11. Банки, що обслуговують емітента:

65.11

65.12

65.20

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Страхування життя

Перестрахування

Інші види страхування, крім страхування життя

3. Територія (область) м. Київ

23.03.1998

26903119,20

2. Дата проведення державної реєстрації

4. Статутний капітал (грн)

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

05. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

06. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

   267. Середня кількість працівників (осіб)

9. Органи управління підприємства:   Загальні збори акціонерів;Наглядова рада; Правління

10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник 

– фізична особа; найменування, якщо 

засновник – юридична особа

Ідентифікаційний код 

юридичної особи, 

якщо засновник – 

юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник – 

юридична особа

Засновники: Якщо кількість фізичних осіб - 
засновників емітента перевищує двадцять, 
зазначається загальна кількість фізичних осіб:

"Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг 

Акцієнгезельшафт"

9888055Херенгассе 18-20, 8010, м. Грац, 8010, 

АВСТРІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ»

4665789вул. Херренгассе 18-20, м. Грац, 8010, 

АВСТРІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інтерсекурітас- Бетрібс-Сервіс ГмбХ»

9746972вул. Фрауенгассе 2, м. Грац,, 2010, 

АВСТРІЯ
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1) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті

2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

300528

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

300528

3) IBAN

6) IBAN

UA 56 300528 0000026502001345769

UA 56 300528 0000026502001345769
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IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії Дата 
видачі

Орган державної влади, що 
видав ліцензію

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 

(за 
наявності)

1 2 3 4 5

страхування життя 25399836 01.11.2010 ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З 
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ 
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 
УКРАЇНИ

Опис:  З 08.02.2005 БЕЗСТРОКОВИЙ

© SMA
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V. Інформація про посадових осіб емітента

Голова Наглядової ради

Ерік Веннінгдорф

1953

Технікум, Данія, 1974, Бізнес Інженерія, технік- механік;

Поліцейська академія, Копенгаген, 1979, офіцер поліції

41

у періоді щодо якого розкривається інформація зміни підриємства і посади не було., д/н, д/н

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Представник акціонера.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову Раду та 

Статутом Емітента.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі Емітента не виплачувалась. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Емітента не має.

Попередні посади:

01.01.2013 – 30.06.2017 – член Правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт; 

з 01.01.2013 – член Правління ГРАВЕ Фермьогунгсфервальтунг;

з 02.07.2014: член Правління Г+Р Лізинг Гезельшафт мбХ;

12.06.2014 – 10.06.2016: член Наглядової Ради ВБ Фербунд Бетайлігунг е.Г. 10.06.2016 – 

01.12.2016 член Наглядової Ради Штарт Баушпаркассе АГ; 20.03.2014 – 19.03.2018 - член 

Наглядової Ради ГРАВЕ ХОРВАТІЯ;

з 29.06.2009 член Наглядової Ради Хаузер Кайблінг Саілбан Ліфт ГмбХ та Ко КГ; з 15.03.2013 – 

член Наглядової Ради Бруль Каллмус Банк АГ;

з 15.03.2013 - член Наглядової Ради Капітал Банк АГ;

з 25.03.2013 - член Наглядової Ради ХІПО Ферзіхерунг.;

Заступник голови Наглядової влади

Пауль Свобода

1980

Економічний університет, м. Грац, 2004 рік, управління бізнесом, бакалавр;

Університет ім. Карла Франца, м. Грац, 2005 рік,

філософія та славистика;

10

у періоді щодо якого розкривається інформація зміни підриємства і посади не було., д/н, д/н

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову Раду 

Емітента та Статутом Емітента.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі Емітента не виплачувалась. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Обіймав/є посади: член Правління ГРАВЕ Страхування, Марибор; член Правління ГРАВЕ Елсіг, 

Косово; член Правління ГРАВЕ Косово; член Правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг

Акцієнгезельшафт, Грац.; Голова Правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг 

Акцієнгезельшафт; член Наглядової Ради Товариства, голова Наглядової ради Товариства
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член Наглядової ради

Клаус Шайтегель

1967

вища

29

у періоді щодо якого розкривається інформація зміни підриємства і посади не було., д/н, д/н

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову Раду 

Емітента та Статутом Емітента.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі Емітента не виплачувалась. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Обіймав/є посади: член Правління ГРАВЕ Страхування, Марибор; член Правління ГРАВЕ Елсіг, 

Косово; член Правління ГРАВЕ Косово; член Правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг

Акцієнгезельшафт, Грац.; Голова Правління Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг 

Акцієнгезельшафт; член Наглядової Ради Товариства, голова Наглядової ради Товариства

Член Наглядової ради

Райтер Гернот

1968

вища

27

у періоді щодо якого розкривається інформація зміни підриємства і посади не було., д/н, д/н

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову Раду 

та Статутом Емітента.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі Емітента не виплачувалась. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Обіймав/є посади: Член Правління ГРАВЕ Хорватія, м. Загреб; начальник департаменту зі 

страхування життя, АТ «Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт», м. Грац, 

Австрія, Голова Правління ГИПО - Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт, м.Грац, Австрія; член

Наглядової ради Товариства.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Голова Правління

Базилевська Наталія Володимирівна

1974

вища

23

у періоді щодо якого розкривається інформація зміни підриємства і посади не було., д/н, д/н

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Емітента, Положенням 

про Правління Емітента.

Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Часткою у статутному 

капіталі/пакетом акцій Емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Емітента не має.

Посадова особа займає посаду Голови Правління ПрАТ СК «ГРАВЕ Україна», м. Київ, Україна

Член Правління

Єтмір Краснічі

1976

вища

16

у періоді щодо якого розкривається інформація зміни підриємства і посади не було, д/н, -, 

д/н, д/н

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Емітента, Положенням 

про Правління Емітента.

Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Часткою у статутному 

капіталі/пакетом акцій Емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Емітента не має. 

Обіймав посади:

травень 2011 р.– вересень 2012 р. – керуючий директор АТ "ГРАВЕ Косово" страхування життя»,

жовтень 2012 р.– червень 2014 р. – менеджер по роботі з клієнтами з

питань життя та здоров’я у Австрії та центрально – західній Європі АТ «Свіс Ре Юроп», вересень 

2014 р.– липень 2018 - керуючий директор АТ «ГРАВЕ Косово страхування життя».

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Фінансовий директор

Андреєва Ірина Анатоліївна

1971

вища

29

у періоді щодо якого розкривається інформація зміни підприємства і посади не було., д/н, 

д/н

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Змін у 

персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.

Часткою у статутному капіталі/пакетом акцій Емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Емітента не має. 

Оскільки програмне забезпечення не дає змоги залишити поля незаповненими, відсутність дати

обрання позначена одиницями.
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за корис-
тування коштами 
(відсоток річних)

Дата 
погашення

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (усього):

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

1096

0

3220685

3221781

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов'язання та забезпечення

Усього зобов'язань та забезпечень

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: Станом на 30.09.2021 року Емітент не має зобов'язань за кредитом, за зазначеними цінними паперами, за 
фінансовими інвестиціями в корпоративні права та фінансвою допомогою на зворотній основі. Податкові 
зобов'язання в сумі 1096,0 тис.грн. включають в себе поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з 
бюджетом. Інші зобов'язання в сумі 3 220 685 тис. грн. включають в себе страхові резерви, поточну кредиторську 
заборгованість за товари, роботи, послуги, за розрахунками зі страхування, за розрахунками за одержаними 
авансами та інші поточні зобов'язання в сумах відповідних до даних Балансу на 30.09.2021 року.
Розрахунок резервів із страхування життя здійснюється Товариством у відповідності із Законом України «Про 
страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР із змінами і доповненнями, Методикою формування резервів із 
страхування життя, затвердженою Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України від 27.01.2004 року № 24 із змінами і доповненнями, Положенням про формування резервів із страхування 
життя ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» від 14.06.2011 р. зі змінами та доповненнями , Правилами 
добровільного страхування життя, ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя», затвердженими Національною 
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 05.03.2013 року, із змінами та 
доповненнями.
Страхові резерви із страхування життя, відповідно до Положення про формування резервів із cтрахування життя 
Емітента, поділяються на: резерви довгострокових зобов'язань (математичні резерви) та резерви належних виплат 
страхових сум.
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VII. Відомості про цінні папери емітента

Дата 

реєстрації 

випуску

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску

Найменування органу, 

що зареєстрував випуск

Міжнарод-

ний ідентифі-

каційний 

номер

Тип цінного 

папера

Форма 

існування та 

форма випуску

Номі-

нальна 

вартість 

(грн)

Кількість 

акцій (шт.)

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн)

1. Інформація про випуски акцій емітента

Частка у 

статутному

 капіталі (у 

відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05.11.2010 1016/1/10 Державна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку

UA4000102586 11163,12 2410 26903119,20 100

Опис: Торгівля цінними паперами емітента не здійснюється

Акція проста 

документарна 

іменна

Бездокументарні 

іменні
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2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість 

голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата 

реєстрації 

випуску

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску

Загальна 

номінальна 

вартість (грн)

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.)

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими обмежено (шт.)

Міжнародний 

ідентифікаційний

 номер

Кількість 

акцій 

у випуску (шт.)

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)

1 2 5 6 73 4 8

05.11.2010 26903119,20 0 0UA4000102586 24101016/1/10 0

Опис: Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації.
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2021.10.01

КОДИ

25399836

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАВЕ 
УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

за 9 місяців 2021 року

2220

Дохід від участі в капіталі

0 0

275856 222954

320997 262065

45141 39111

0 0

0 0

0 0

180682 124808

0 0

(66367) (370899)

0 0

0 0

3043 35640

0 0

27028 28581

98212 80420

5810 19435

0 0

0 0

0 0

25324 343038

3220 290320

13075 3830

0 0

110867 5291

0 0

50827 129162

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000

Чисті зароблені страхові премії 2010

    Премії підписані, валова сума 2011

    Премії, передані у перестрахування 2012

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

(11632) (4151)Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 

вартістю

2121

0 02200

196873 191001Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

95174 98146Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )

( () )

( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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42261 104219

0 0

4121 4011

10352 11303

1726 1622

1869 1819

204056 488561

222124 507316

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: д/н

(8566) (24943)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Базилевська Наталія Володимирівна

Андреєва Ірина Анатоліївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0

(767) 211

0 0

0 0

0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

(767) 211

0 0

(767) 211

41494 104430

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2021.10.01

КОДИ

25399836

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАВЕ 
УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 9 місяців 2021 року

0 0

0

123 91

36186 33748

634 1030

0

0 0

295404 242926

5338 22267

8431 7576

12535 29074

1347

13210

1471 850

1810 1075

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006

3010

3015

3025

3035

3040

3045

3050

3095

3105

3115

3117

3118

3140

3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

0

615

11920

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

0 03020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

116777 972863100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

1990 18083110Відрахувань на соціальні заходи

0 145173116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

22123135Витрачання на оплату авансів 8784

3365 2911

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

109336 1107733150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

34528 339393190Інші витрачання

45388 183803195Чистий рух коштів від операційної діяльності

64 13503205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

0 1728123200Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

12 03215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

650844 11853553250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: д/н

Базилевська Наталія Володимирівна

Андреєва Ірина Анатоліївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

0 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03290Інші платежі

(59148) (8831)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

569 5103260    необоротних активів

709499 13678383255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

0 03340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

0 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:
Власного капіталу

0 03350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 03360Витрачання на сплату відсотків

0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах

0 03390Інші платежі

0 03395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

(13760) 95493400Чистий рух грошових коштів за звітний період

106202 846303405Залишок коштів на початок року

(4893) 229383410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

87549 1171173415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2021.10.01

КОДИ

25399836

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАВЕ 
УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ"

Звіт про власний капітал

за 9 місяців 2021 року

26903 1105

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

26903 11054095Скоригований залишок на початок року

0 (767)4110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10

0 6577

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 6577

0 0

0 0

243703 0

0

0 0

42261 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

243703 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

278288

0

42261

0

0

0

0

0

278288

(767)

0

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0

0 (767)4112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 (767)

0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0

0 04114Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних підприємств

0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: д/н

д/н

д/н

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 (767)

26903 338

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295

4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року

0

0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу
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Примітки до фінансової звітності,

складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

  ПРАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ»Примітки до проміжної скороченої 
фінансової звітності

ЗМІСТ

 Проміжний скорочений Звіт про фінансовий стан (Баланс)1
Проміжний скорочений Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові 

 результати) за період, що закінчився 30 вересня 2021 року2
 Проміжний скорочений Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)3

 Проміжний скорочений Звіт про рух грошових коштів за прямим методом4
  Примітка 1Інформація про Товариство5
  Примітка 2Економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою діяльність6
  Примітка 3Основи подання фінансової звітності9
  Примітка 4Принципи облікової політики16
  Примітка 5Грошові кошти та їх еквіваленти16
  Примітка 6Інвестиції у цінні папери17
  Примітка 7Страхові резерви19
  Примітка 8Аналіз активів та зобов’язань за строками19
  Примітка 9Управління капіталом20
  Примітка 10Події після дати балансу21

Проміжний скорочений Звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 30 вересня 2021 року

  У тисячах гривень30 вересня 2021 року31 грудня 2020 року (здійснювався аудит)
  АКТИВИ  

  Грошові кошти та їх еквіваленти87 552106 202
  Інвестиції у цінні папери3 050 0202 918 336

  Частка перестраховіка у страхових резервах283 899304 624
  Інвестиційна нерухомість36 43037 032

  Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток-7 470
  Відстрочений податковий актив5 3955 395

  Основні засоби22 69723 990
  Нематеріальні активи2229

  Інші активи55 54843 285
  Усього активів3 541 5633 446 363

  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
  Страхові резерви 3 128 7753 071 501
  Інші зобов’язання93 00696 574
  Усього зобов’язань3 221 7813 168 075

  ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ   
  Статутний капітал26 90326 903
  Резервний капітал6 5776 577

  Резерви переоцінки 3381 105
  Нерозподілений прибуток285 964243 703

  Усього власного капіталу319 782278 288
  Усього пасивів3 541 5633 446 363

Затверджено до випуску та підписано 
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 ______________________________________________________
 Базилевська Н.В.Андреєва І.А.
 Голова ПравлінняФінансовий директор 

18 вересня 2021 року

Проміжний скорочений Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові 
результати) за період, що закінчився 30 вересня 2021 року 

   У тисячах гривеньПриміткиЗа 9 місяців що закінчилися 30 вересня 2021 рокуЗа 9 місяців що 
закінчилися 30 вересня 2020 року

   Чисті зароблені страхові премії 275 856222 954
   премії підписані, валова сума320 997262 065

   премії, передані у перестрахування (45 141)(39 111)
   Чисті понесені збитки за страховими виплатами(95 174)(98 146)

  Чисті зароблені страхові премії зменшені на чисті понесені збитки за страховими виплатами180 
 682124 808

   Чисті зміни резервів довгострокових зобов’язань7(66 367)(370 899)
   Чисті зміни резервів збитків7(11 632)(4 151)

   Витрати на збут (98 212)(80 419)
   Процентні доходи та витрати  184 432188 201

   Результат від операцій з інвестиційною нерухомістю2 1931 732
   Інші операційні доходи та витрати9770

Результат від операцій із фінансовими інструментами, які обліковуються за амортизованою 
   вартістю -3 611

   Результат від операцій з іноземною валютою13(230)
   Результат від переоцінки іноземної валюти(114 907)302 571

Зміни інших резервів за очікуваними кредитними збитками
   за інвестиціями у цінні папери                                                             5, 6                                 -1 556

   Зміни інших резервів за очікуваними кредитними збитками за іншими активами -(7 551)
   Адміністративні витрати(27 028)(28 581)

   Прибуток до оподаткування 50 827129 162
   Витрати на податок на прибуток(8 566)(24 943)

   Прибуток за рік 42 261104 219
   ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД   

   ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД, ЩО БУДЕ РЕКЛАСИФІКОВАНИЙ В ПРИБУТОК / (ЗБИТОК)   
Переоцінка цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний 

   дохід(767)211
   Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом   

   Всього інший сукупний дохід після оподаткування за рік (767)211
   Усього сукупного доходу за період 41 494104 430

Затверджено до випуску та підписано

 ______________________________________________________
 Базилевська Н.В.Андреєва І.А.
 Голова ПравлінняФінансовий директор 
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18 вересня 2021 року

Проміжний скорочений Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за період, що закінчився 30 вересня 2021 року

     У тисячах гривеньСтатутний капітал  Нерозподілений прибуток Усього власного капіталу
     Резервний Резерви 
     капітал переоцінки
       

     Залишок на 31 грудня 2018 року 26 9036 5771 136197 308231 924
     Прибуток за рік4 2474 247

     Інші сукупні прибутки (39)(39)
     Усього сукупного доходу (39)4 2474 208

     Залишок на 31 грудня 2019 року (здійснювався аудит)26 9036 5771 097201 555236 132
     Прибуток за 9 місяців 2020 року104 219104 219

     Інші сукупні прибутки211211
     Усього сукупного доходу   211104 219104 430

     Залишок на 30 вересня 2020 року26 9036 5771 308305 774340 562
     Прибуток за період(62 071)(62 071)

     Інші сукупні прибутки за період(203)(203)
     Усього сукупного доходу за період(203)(62 071)(62 274)

     Залишок на 31 грудня 2020 року (здійснювався аудит)26 9036 5771 105243 703278 288
     Прибуток за 9 місяців 2021 року   42 26142 261

     Інші сукупні прибутки  (767) (767)
     Усього сукупного доходу   (767)42 26141 494

     Залишок на 30 вересня 2021 року26 9036 577338285 964319 782

Затверджено до випуску та підписано

 ______________________________________________________
 Базилевська Н.В.Андреєва І.А.
 Голова ПравлінняФінансовий директор 

18 вересня 2021 року

Проміжний скорочений Звіт про рух грошових коштів за прямим методом 
за період, що закінчився 30 вересня 2021 року

    СтаттяПримітки30 вересня 2021 року30 вересня 2020 року
2020 рік
(здійснювався аудит)

    РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   
    Надходження авансів від страхувальників 36 18633 74830 468

    Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 6341 0301 358
    Надходження від операційної оренди 3 3652 9114 037

    Надходження від страхових премій 293 933242 076415 038
    Інші надходження 5 46122 35830 027

    Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)  (116 777)(97 286)(142 728)
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    Витрачання на оплату праці (8 431)(7 576)(11 353)
    Відрахувань на соціальні заходи (1 990)(1 808)(2 647)

    Витрачання на оплату зобов’язань з податків і зборів (12 535)(29 074)(44 466)
    Витрачання на оплату авансів постачальникам товарів, послуг (8 784)(2 212)(2 086)

    Витрачання на оплату членських, благодійних внесків (1 810)(1 075)(1 263)
    Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами (109 336)(110 773)(158 911)

    Інші витрачання (34 528)(33 939)(55 720)
    Чистий рух коштів від операційної діяльності 45 38818 38061 754

    РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   
    Надходження від реалізації фінансових інвестицій  172 812172 812

    Отримані відсотки 641 3501 478
    Отримані дивіденди 12020

    Надходження від погашення фінансових інвестицій 650 8441 185 3551 958 761
    Витрачання на придбання фінансових інвестицій  (709 499)(1 367 838)(2 191 901)

    Витрачання на придбання необоротних активів  (569)(510)(975)
    Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (59 160)8 831(59 805)

    РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
    Чистий рух коштів від фінансової діяльності

    Чистий рух грошових коштів за звітний період (13 760)9 5491 949
    Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 5106 20284 63084 630 

    Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (4 893)22 93819 623 
    Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року587 549117 117106 202

Затверджено до випуску та підписано

 ______________________________________________________
 Базилевська Н.В.Андреєва І.А.
 Голова ПравлінняФінансовий директор 

18 вересня 2021 року

 Примітка 1 Інформація про Товариство 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ», код 
за ЄДРПОУ – 25399836 (надалі –Товариство) зареєстровано Державною адміністрацією у місті 
Києві Печерського району 23 березня 1998 року. Товариство було створено як акціонерне 
товариство закритого типу ЗАТ «СТРАХОВЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРАВЕ 
УКРАЇНА». Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 
вересня 2008 року із змінами і доповненнями відбулося перейменування Товариства у 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ». 
Відповідні зміни до Єдиного реєстру підприємств та організацій України внесені 20 жовтня 2010 
року.

Юридична адреса і фактичне місцезнаходження – 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 
65.

Основний вид діяльності Товариства відповідно до установчих документів – страхування життя 
та накопичення на підставі ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України серія АБ № 499999 від 09 листопада 2010 року, яка діє безстроково з 08 лютого 2005 
року. Товариство здійснює свою діяльність на території України. 

Товариство уклало договори перестрахування з метою обмеження потенційного чистого збитку 
шляхом часткової передачі ризику перестраховику. У відповідності до умов договорів 
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перестрахування, а саме: договору про пропорційне перестрахування від 17 квітня 2000 року та 
договору про квотне перестрахування на основі ризикової премії від 30 грудня 2005 року у 
компанії «Грацер Вексельзайтиіге Ферзіхерунг Акціенгезельшафт», резидента Австрії, рейтинг 
фінансової надійності (стійкості) якої щодо класифікації рейтингових агентств становить Api 
(Standard & Poor's), договори страхування, укладені Товариством, є перестрахованими. Передані 
ризики за договорами перестрахування, згідно із Законом України «Про страхування», не 
звільняють Товариство від відповідальності за договорами страхування життя.

Станом на 30 вересня 2021 року, як і на 31 грудня 2020 року, склад акціонерів та їх частки в 
зареєстрованому (статутному) капіталі Товариства складають:

 Сума внеску,
 (гривень)Частина у статутному капіталі %

 Акціонерне товариство «Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт», Австрія26 880 
 792,9699,92%

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ», Австрія11 
 163,120,04%

  Товариство з обмеженою відповідальністю «ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ», Австрія11 163,120,04%
  Всього: 26 903 119,20100%

Керівництво Товариства не володіє акціями.

На 30 вересня 2021 року, 30 вересня 2020 року та 31 грудня 2020 року кінцевою контролюючою 
стороною Товариства є компанія «ГРАВЕ-Фермьогенсфервальтунг» (GRAWE-
Vermögensverwaltung). Кінцева контролююча сторона, заснована та діє за законодавством 
Австрії, готує та публікує консолідовану фінансову звітність відповідно до Системи 
загальноприйнятих принципів комерційного бухгалтерського обліку Австрії (Austrian Generally 
Accepted Commercial Accounting Principles) і Господарського кодексу Австрії 
(Unternehmensgesetzbuch (UGB).

Відокремлених підрозділів Товариство не має.

Чисельність працівників Товариства станом на 30 вересня 2021 року складає 26 працівників, а 
станом на 30 вересня 2020 року 28 працівників, на 31 грудня 2020 - 29 працівників.

 Примітка 2Економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою діяльність

Відповідно даних НБУ (https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-zberig-oblikovu-
stavku-na-rivni-85) Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову 
ставку на рівні 8,5% річних. Це узгоджується зі зниженням інфляції до цілі 5% наприкінці 
наступного року відповідно до базового сценарію оновленого макроекономічного прогнозу.   
Упродовж останніх місяців інфляція очікувано перебувала в діапазоні 10–11%, що є близьким до 
липневого прогнозу НБУ.
У вересні зростання споживчих цін прискорилося до 11% у річному вимірі. Інфляцію і далі 
підживлювала низка зовнішніх та внутрішніх чинників. Ціни на світових товарних ринках 
залишалися на високому рівні. Очікувано зберігався й сталий фундаментальний тиск. Вищі 
виробничі витрати бізнесу на оплату праці, сировину та енергію позначилися на динаміці 
споживчих цін. Інфляційні очікування також залишалися високими.
Водночас сприятлива ситуація на валютному ринку гальмувала зростання цін. Зокрема, завдяки 
цьому базова інфляція перебувала нижче липневої прогнозної траєкторії.
Інфляція знизиться до однознакового рівня наприкінці 2021 року, а за підсумками наступного – 
досягне цілі 5%.
Національний банк зберігає прогноз інфляції на рівні 9,6% у 2021 році. За оцінками 
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Національного банку, пік зростання споживчих цін припадає саме на вересень-жовтень цього 
року. Надалі інфляційний тренд розвернеться. Інфляція сповільнюватиметься завдяки 
вичерпанню ефектів низької бази порівняння, збереженню сприятливої ситуації на валютному 
ринку та високим цьогорічним урожаям сільськогосподарських культур. Зростання споживчих 
цін також стримуватиметься дією попередніх кроків Національного банку з посилення 
монетарної політики – оптимізації її операційного дизайну, повного згортання антикризових 
монетарних заходів і підвищення облікової ставки.
Під впливом зазначених чинників інфляція сповільниться до 5% наприкінці 2022 року і надалі 
перебуватиме близько цілі. Стрімкішому зниженню інфляції завадять триваліше збереження цін 
на енергоносії на високих рівнях та сталий споживчий попит. Крім того, ураховуючи розтягнуті 
в часі ефекти цих проінфляційних чинників, сповільнення інфляції до цілі 5% потребуватиме від 
Національного банку жорсткіших монетарних умов упродовж 2022–2023 років, ніж 
передбачалося в липневому прогнозі.
Національний банк переглянув прогноз зростання реального ВВП на прогнозному горизонті з 
огляду на триваліший та суттєвіший вплив пандемії та наслідки від різкого підвищення цін на газ.
У першому півріччі 2021 року відновлення економіки було дещо слабшим, ніж очікувалося. Це 
зумовлювалося низкою чинників, зокрема впливом карантинних обмежень. Натомість 
високочастотні індикатори економічної активності свідчать про пожвавлення економіки в 
другому півріччі. Так, рекордний урожай ранніх зернових культур зумовив швидке зростання 
сільського господарства. Стійкий споживчий попит підтримав роздрібну торгівлю та 
пасажирообіг. Пожвавлення інвестиційної активності разом із сприятливою зовнішньою ціновою 
кон’юнктурою сприяли відновленню будівництва та промисловості. Однак, ураховуючи 
показники першого півріччя, високі ціни на енергоносії, а також поточне ускладнення 
епідемічної ситуації, Національний банк погіршив прогноз зростання економіки з 3,8% до 3,1% у 
2021 році.
Несприятлива ситуація на ринку енергоносіїв разом із наслідками логістичних проблем у світі 
обмежуватимуть випуск української промисловості та стримуватимуть темпи відновлення 
економіки і в наступному році. З огляду на це, Національний банк переглянув прогноз зростання 
ВВП у 2022 році з 4% до 3,8%. У 2023 році економіка зросте на 4%.
Зростання економіки на прогнозному горизонті забезпечуватиметься передусім подальшим 
відновленням світової економіки та розширенням внутрішнього попиту, у тому числі 
інвестиційного. Також зберігатимуться доволі сприятливі умови торгівлі для українських 
експортерів. Позитивний вплив матиме й поступове поширення вакцинації, що дасть змогу 
уникнути локдаунів чи інших 

обмежень для економічної діяльності. Це, зокрема, допоможе повноцінно відновитися сектору 
послуг та сприятиме поступовому поверненню рівня участі населення в робочій силі до 
допандемічних рівнів.  
Завдяки рекордному врожаю та високим експортним цінам дефіцит поточного рахунку у 2021 
році буде незначним, але надалі помірно розширюватиметься.
Дефіцит поточного рахунку у 2021 році становитиме близько 1% ВВП. У наступні роки від’ємне 
сальдо поступово зросте до 3–4% ВВП. Це зумовлюватиметься певним погіршенням умов 
торгівлі та підвищенням споживчого й інвестиційного попиту в міру відновлення економіки. 
Сформований дефіцит поточного рахунку буде повністю компенсований припливом капіталу в 
Україну – як боргового, так і у формі прямих іноземних інвестицій.
Основним припущенням, яке Правління Національного банку України бере до уваги, 
залишається продовження співпраці з МВФ.
Україна досягла угоди з МВФ на рівні персоналу (SLA). Це уможливило розгляд Радою 
директорів МВФ (SBA) першого перегляду програми stand-by, а також запиту про продовження 
програми.
Виконання діючої програми stand-by забезпечить надходження необхідного обсягу офіційного 
фінансування у 2021–2022 роках, кращі умови для зовнішніх запозичень, а також підтримає 
інтерес іноземних інвесторів до гривневих активів. Співпраця з МВФ сприятиме прискоренню 
економічного зростання, стабілізації інфляції на рівні цілі, й утриманню міжнародних резервів в 
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обсязі 30–31 млрд дол. США в наступні роки.
Відповідно до базового сценарію, для повернення інфляції до цілі 5% облікова ставка 
утримуватиметься на рівні не нижче 8,5% щонайменше до ІІІ кварталу 2022 року, а не до ІІ 
кварталу, як очікувалося в липні.
Зниження облікової ставки протягом наступного року відбуватиметься більш поступово, ніж 
прогнозувалося. Очікується також, що її рівень на кінець 2022 року становитиме 7,5% порівняно 
з 6,5% у попередньому прогнозі.
Ключовими ризиками для економіки є значне посилення карантину в Україні та у світі, а також 
триваліший і суттєвіший, ніж передбачалося, інфляційний сплеск у світі.
Зростання захворюваності на тлі низького рівня вакцинації в Україні може загрожувати 
суворішим локдауном і суттєвішим уповільненням економічної активності. Водночас на відміну 
від карантину минулого року негативний вплив більше позначатиметься на пропозиції, ніж на 
попиті, що може зумовити посилення проінфляційного тиску.
Крім того, зросли ризики тривалішого, ніж закладено в базовий сценарій, цінового сплеску у 
світі, що тиснутиме на внутрішні ціни. Йдеться, зокрема, про тривале збереження високих цін на 
енергоносії, а також порушення ланцюгів постачання в умовах значного сукупного попиту. Ці 
чинники можуть призвести до глобальної стагфляції.
Актуальними лишаються й інші ризики проінфляційного характеру, зокрема різке погіршення 
умов торгівлі та відплив капіталу з країн із ринками, що розвиваються, а також ескалація 
військового конфлікту з Росією.
Відповідно Національний банк оцінює баланс ризиків для свого базового прогнозу інфляції та 
процентної ставки як зміщений вгору, особливо на середньостроковому горизонті.
У разі реалізації зазначених та інших проінфляційних ризиків Національний банк готовий 
підвищити облікову ставку, а також задіяти інші монетарні інструменти вже на грудневому 
засіданні Правління з питань монетарної політики.

В свою чергу Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз зростання ВВП України до 
3,5% за підсумками 2021 року. Про це йдеться в жовтневому звіті World Economic Outlook 
(https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021). 
У 

попередньому звіті, опублікованому в квітні, МВФ очікував зростання української економіки в 
поточному році на рівні 4%. У той же час, фонд підвищив прогноз зростання ВВП України на 
2022 рік до 3,6%. У попередньому прогнозі зростання економіки оцінювався в 3,4% за 
підсумками наступного року. Також МВФ очікує, що інфляція в Україні складе 9,5% в 2021 році і 
7,1% в 2022 році.
За прогнозами МВФ зростання глобальної економіки складе 5,9% за підсумками 2021 роки, що 
на 0,1 п.п. нижче липневого прогнозу фонду. У 2022 році зростання світової економіки 
сповільниться до 4,9%.
Щодо фінансового сектору. За підсумками засідання Ради з фінансової стабільності ризики 
фінансового сектору є помірними та контрольованими, державні банки продовжують реалізацію 
стратегій скорочення NPL (https://www.unn.com.ua/uk/news/1949061-nbu-zberig-oblikovu-stavku-na-
rivni-8-5):
 •Ризики фінансового сектору залишаються помірними

У першому півріччі 2021 року відновлення економіки було слабшим ніж очікувалося, проте у ІІІ 
кварталі економічна активність пожвавилася завдяки інвестиційному та споживчому попиту, 
сприятливим умовам торгівлі та значному врожаю.
Інфляція залишається значно вищою за цільовий показник. Сповільнення інфляції очікується з IV 
кварталу, повернення до цілі – у другому півріччі 2022 року.
Завдяки надходженням від МВФ у межах розподілу СПЗ Україна успішно пройшла через період 
пікових виплат за зовнішніми боргами у вересні. На валютному ринку домінує ревальваційний 
тиск.
 •Більшість системних ризиків фінансового сектору зараз є помірними та контрольованими.

Триває зростання депозитної бази банків: станом на кінець вересня гривневі кошти бізнесу 
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зросли на 28% у річному вимірі, населення – на 15%. Банки активно кредитують бізнес та 
населення: темпи зростання чистих гривневих корпоративних кредитів перевищують 40%, 
зростання чистих роздрібних кредитів у гривні становить близько 30% р/р, зокрема активно 
розвивається іпотечне кредитування.
 •Банки переважно стійкі та добре капіталізовані – результати стрес-тестування

Члени РФС також розглянули результати стрес-тестування банків, зокрема державних. Воно 
виявило, що попри пройдену кризу банки здебільшого добре капіталізовані. Ті з них, для яких 
встановлено вищий за мінімальні вимоги необхідний рівень нормативів достатності капіталу, 
вже надали до НБУ програми капіталізації/реструктуризації. Вони передбачають низку заходів, 
здійснюючи які банки зможуть суттєво знизити виявлені ризики для своєї діяльності. Серед таких 
заходів: оптимізація адміністративних витрат, робота з проблемними активами, подальше 
заміщення проблемного кредитного портфеля якісними новими кредитами, здешевлення 
ресурсної бази, приріст чистого комісійного доходу шляхом комерціалізації банківських послуг.
 •Найбільший ефект у зниженні частки NPL банківського сектору продемонстрували державні 

банки
Банківська система з 1 січня 2020 року суттєво зменшила рівень непрацюючих кредитів (NPL) – 
до 35% на 1 вересня 2021 року. Найбільший ефект показали державні банки, скоротивши 
портфелі NPL на 108 млрд грн, що складає майже 80% від загального скорочення в банківській 
системі.  Основним інструментом оздоровлення портфелів залишається списання раніше 
зарезервованих непрацюючих активів з одночасним продовженням роботи з повернення коштів.

Державні банки наразі не бачать нормативних перешкод з боку НБУ та уряду для ефективного 
врегулювання проблемних боргів. Водночас банки очікують на  ефективніший захист своїх прав 
у судах.
 •У фокусі уваги ‒ робота ФГВФО з відшкодування збитків власниками та керівниками 

збанкрутілих банків
Члени РФС заслухали звіт представників ФГВФО щодо заходів, спрямованих на повернення 
активів неплатоспроможних банків та стягнення шкоди в українській та закордонній 
юрисдикціях із менеджменту та ексвласників банків.
РФС рекомендувала Фонду продовжити роботу зі стягнення заподіяної банкам та їх кредиторам 
шкоди (збитків).  
 •Подальші плани на виконання домовленостей із МВФ 

Члени Ради домовилися про подальші кроки з підвищення ефективності роботи зі зменшення 
витрат держави на збанкрутілі банки та повернення активів неплатоспроможних банків, 
ураховуючи можливі ризики несприятливих судових рішень. Комплекс відповідних заходів буде 
деталізовано у стратегії, напрацьованій міжвідомчою робочою групою з питань повернення 
активів збанкрутілих банків, створеною Кабінетом Міністрів України.
Продовжується активна робота над зміною законодавства України з питань регулювання ринку 
небанківських фінансових послуг. Три основних законопроєкти, що визначатимуть умови 
роботи на ринку, готуються до другого читання в парламенті. Прийняття нових законів, серед 
іншого, є передумовою поступової розбудови системи гарантування вкладів кредитних спілок, а 
в подальшому – можливо й убезпечення страхувальників життя. На сьогодні триває розроблення 
концепції їхнього запровадження. Безумовно, основним завданням для більшості фінансових 
установ буде поліпшення показників діяльності.

 Примітка 3  Основи подання фінансової звітності

Ця проміжна скорочена фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до вимог МСБО 
34 «Проміжна фінансова звітність», яку слід читати разом з опублікованою фінансовою 
звітністю  Товариства за 2020 рік. Ця проміжна скорочена фінансова звітність не включає в себе 
всю інформацію, необхідну для повного комплекту фінансової звітності згідно з МСФЗ, а лише 
окремі примітки для пояснення подій та операцій, які є суттєвими для розуміння змін у 
фінансовому стані та результатах діяльності Товариства з дати останнбої річної фінансової 
звітності. 
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Проміжна скорочена фінансова звітність Товариства була підготовлена відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), прийнятих Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), та тлумачень, випущених Комітетом з тлумачень 
Міжнародної фінансової звітності (КТМФЗ). 

Для проміжного скороченого Звіту про фінансовий стан (Баланс) на 30 вересня 2021 року та 
відповідних приміток попереднім періодом є 31 грудня 2020 року, а для проміжного скороченого 
Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати), проміжного 
скороченого Звіту про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал), проміжного 
скороченого Звіту про рух грошових коштів за прямим методом за період, що закінчився 30 
вересня 2021 року та відповідних приміток попереднім періодом є д’евять місяців 2020 року, що 
закінчився 30 вересня 2020 року.

Валютою цієї звітності є гривня, звітність представлена в тисячах гривень, якщо не зазначено 
інше.

Під час підготовки цієї проміжної скороченої фінансової звітності Товариство використовувало 
такі курси іноземної валюти:

   30 вересня 2021 року30 вересня 2020 року31 грудня 2020 року
   Гривня / 1 долар США26,57600028,298900 28,274600

   Гривня / 1 євро30,98100033,130900 34,739600

Дана проміжна скорочена фінансова звітність за період, який закінчився 30 вересня 2021 року, не 
містить будь-яких суттєвих відмінностей щодо нових операцій, подій та обставин, нових видів 
діяльності, оцінок, політик, тощо, що підлягають розкриттю, порівняно із звітністю за рік, що 
завершився 31 грудня 2020 року, що була оприлюднена Товариством у встановленому 
законодавством порядку.

Статті, що впливають на активи, зобов'язання, власний капітал, чистий прибуток чи на потоки 
грошових коштів, які не є типовими за своїм характером, обсягом або впливом в звітності 
Товариства за період що завершився 30 вересня 2021 року вітсутні.

Сезонні коливання та/або зміни не притаманні діяльності Товариства.

Дивіденди протягом періоду, що завершився 30 вересня 2021 року Товариством не сплачувались.

Товариство здійснює діяльність у одному географічному та бізнес сегменті, тому звітність за 
сегментами не подається. 
Зміни у структурі Товариства за проміжний період, що завершився 30 вересня 2021 року не 
відбувались.
Дані цього проміжного скороченого фінансового звіту за звітний та попередній період 
представлені у порядку зменшення ліквідності. Розподіл активів та зобов’язань на оборотні та 
необоротні представлений у примітці 8. 

Разом з тим, у цій проміжній скороченій фінансовій звітності за період, який закінчився 30 
вересня 2021 року відповідно до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженим 
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 03 лютого 2004 
року №39 Товариство подає форми фінансової звітності затверджені цим документом і 
Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 
року № 73.
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Проміжній скорочений Звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 30 вересня 2021 року 

 А К Т И ВКод 
  рядкаНа початок звітного періоду На кінець звітного періоду 

   1234
   I. Необоротні активи   
   Нематеріальні активи10002922

   первісна вартість10019393
   накопичена амортизація10026471

   Основні засоби101023 99022 697
   первісна вартість101132 15932 473

   знос10128 1699 776
   Інвестиційна нерухомість101537 03236 430

   Первісна вартість інвестиційної нерухомості101640 77940 779

   Знос інвестиційної нерухомості10173 7474 349
   Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції10351 814 9631 932 006

   Відстрочені податкові активи10455 3955 395
   Усього за розділом I10951 881 4091 996 550

   II. Оборотні активи 
   Запаси11008711 807

   Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги112536 44640 457
   Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами11302 0868 784

   за виданими авансами
   з бюджетом11357 725226

   у тому числі з податку на прибуток11367 470-
   Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів114076 51452 358

   Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків11451 2951 703
   Інша поточна дебіторська заборгованість1155477442

   Поточні фінансові інвестиції11601 026 8581 065 674
   Гроші та їх еквіваленти1165106 20287 534

   Рахунки в банках1167106 20284 550
   Витрати майбутніх періодів11701 8562 129

   Частка перестраховика у страхових резервах1180304 624283 899
у тому числі в:

   резервах довгострокових зобов'язань1181282 577261 913
   резервах збитків або резервах належних виплат118222 04721 986

   Інші оборотні активи1190--
   Усього за розділом II11951 564 9541 545 013

   Баланс13003 446 3633 541 563

 ПАСИВКод 
  рядкаНа початок звітного періоду На кінець звітного періоду 

   1244
   I. Власний капітал   

   Зареєстрований (пайовий) капітал140026 90326 903   
   Капітал у дооцінках14051 105338 

   Резервний капітал14156 5776 577   
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420243 703285 964   
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   Усього за розділом I1495278 288319 782   
   II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  

   Страхові резерви15303 071 501  3 128 775 
у тому числі:

   резерв довгострокових зобов'язань15313 009 547  3 055 250   
   резерв збитків або резерв належних виплат153261 954  73 525   

   Усього за розділом II15953 071 501   3 128 775  
   IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  

   товари, роботи, послуги161537 99138 855
   розрахунками з бюджетом1620901 180

   у тому числі з податку на прибуток16211 096
   розрахунками зі страхування16254056
   розрахунками з оплати праці163034328

   Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами163530 46836 186
   Поточні забезпечення166027 92916 358

   Інші поточні зобов'язання16902243
   Усього за розділом IІІ169596 57493 006

   Баланс19003 446 3633 541 563

Розкриття активів та зобов’язань за строками у проміжній скороченій фінансовій звітності 
підготовленій відповідно до МСФЗ (примітка 8), відрізняється від подання в проміжній 
скороченій фінансовій звітності згідно з Порядком складання звітних даних страховиків, 
затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 03 
лютого 2004 року №39 і затверджених цим документом і Національним положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 в частині окремих 
відмінностей побудови, у тому числі, групування і розміщення статей, структури та змісту форм, 
послідовності розкриття, змісту статей. 

Проміжній скорочений Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові 
результати) за період, що закінчився 30 вересня 2021 року

    СтаттяКод рядкаПримітки За звітний період За аналогічний період попереднього року
    Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    Чисті зароблені страхові премії2010275 856222 954
    премії підписані, валова сума2011320 997262 065

    премії, передані у перестрахування2012(45 141)(39 111)
    зміна резерву незароблених премій, валова сума2013--

    зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій2014--
    Чисті понесені збитки за страховими виплатами207095 17498 146

    Валовий прибуток2090180 682124 808
    Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань21057(66 367)(370 899)

    Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів21107(11 632)(4 151)
    Інші операційні доходи21203 04335 640

    Адміністративні витрати2130(27 028)(20 581)
    Витрати на збут2150(98 212)(80 420)

    Інші операційні витрати2180(5 810)(19 435)
    Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток2190--
    збиток2195(25 324)(343 038)
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    Інші фінансові доходи2220196 873191 001
    Інші доходи22403 220290 320

    Фінансові витрати2250 (13 075)(3 830)
    Інші витрати2270(110 867)(5 291)

І. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

    СтаттяКод рядкаПриміткиЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
    Фінансовий результат до оподаткування: прибуток

    прибуток 229050 827129 162
    Витрати (дохід) з податку на прибуток2300(8 566)(24 943)

    Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 235042 261104 219

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
    СтаттяКод рядкаПриміткиЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року

    Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів2405(767)211
    Інший сукупний дохід до оподаткування2450(767)211

    Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом2455
    Інший сукупний дохід після оподаткування2460(767)211

    Сукупний дохід 246541 494104 430

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
   Матеріальні затрати2500                4 121                   4 011   

   Витрати на оплату праці2505              10 352                 11 303   
   Відрахування на соціальні заходи2510                1 726                   1 622   

   Амортизація2515                1 869                   1 819   
   Інші операційні витрати2520            204 056               488 561   

   Разом2550            222 124               507 316   

Проміжній скорочений Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за період, що закінчився 30 вересня 2021 року

  СтаттяКод рядкаЗареєстрований
   (пайовий) капіталКапітал у дооцінкахРезервний капіталНерозподілений

 прибутокУсього
      Залишок на початок року400026 9031 1056 577243 703278 288

      Коригування 
      Скоригований зали шок на початок року409526 9031 1056 577243 703278 288

      Чистий прибуток за звітний період4100 - - -42 26142 261
      Інший сукупний дохід за звітний період4110 -(767) - -(767)

      Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів4112 -(767) - -(767)
Розподіл прибутку

      Виплати власникам (дивіденди)4200 - - - - -
      Внески учасників

      Вилучення капіталу 4260 - - - - -
      Разом змін у капіталі4295 -(767) -42 26141 494

      Залишок на кінець року430026 9033386 577285 964319 782
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Проміжній скорочений Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за період, що 
закінчився 30 вересня 2021 року

      СтаттяКодЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
       І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

       Надходження від:
      Цільового фінансування 301012391

 

       Надходження авансів від покупців і замовників301536 18633 748
   Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках3025634

    1 030
       Надходження від операційної оренди30403 3652 911

       Надходження від страхових премій3050295 404242 926
       Інші надходження 30955 33822 267

       Витрачання на оплату:
       Товарів (робіт, послуг) 3100(116 777)(97 286)

       Праці3105(8 431)(7 576)
       Відрахувань на соціальні заходи 3110(1 990)(1 808)

       Зобов’язань з податків і зборів3115(12 535)(29 074)
       Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток3116-(14 517)

       Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість3117(615)(1 347)
       Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів3118(11 920)(13 210)

       Витрачання на оплату авансів3135(8 784)(2 212)
       Витрачання на оплату повернення авансів3140(1 471)(850)

       Витрачання на оплату цільових внесків3145(1 810)(1 075)
       Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами3150(109 336)(110 773)

       Інші витрачання 3190(34 528)(33 939)
       Чистий рух коштів від операційної діяльності 319545 38818 380

       II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
       Надходження від реалізації:

       фінансових інвестицій 3200-172 812
       необоротних активів 3205-

       Надходження від отриманих:
       відсотків 3215641 350

       дивідендів 322012
       Інші надходження 3250 650 8441 185 355

       Витрачання на придбання:
       фінансових інвестицій 3255(709 499)(1 367 838)

       необоротних активів 3260(569)(510)
       Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295(59 148)(8 831)

       III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
       Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395

       Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400(13 760)9 549
       Залишок коштів на початок року 3405106 20284 630

       Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410(4 893)22 938
       Залишок коштів на кінець року 341587 549117 117

 
 Примітка 4 Принципи облікової політики
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Облікова політика, принципи бухгалтерського обліку, методи розрахунку, методика формування 
резервів, облікові оцінки та судження, які використовувались при підготовці цієї проміжної 
скороченої фінансової звітності Товариства, відповідають обліковій політиці, принципам, 
методам, методиці, обліковим оцінкам та судженням, що були розкриті у річній фінансовій 
звітності за 2020 рік.

Відповідно до норм податкового законодавства України у звітному періоді не відбувалися зміни 
ставок податку на прибуток.

 Примітка 5 Грошові кошти та їх еквіваленти

   У тисячах гривень 30 вересня 2021 року30 вересня 2020 року2020 рік (здійснювався аудит)
   Поточні рахунки у банках 84 550108 617106 202

   Депозити у банках  3 0178 559-
   Резерв під зменшення корисності(15)--

   Балансова (амортизована) вартість87 552117 176106 202

Далі наведені грошові кошти та їх еквіваленти для цілей складання Звіту про рух грошових 
коштів

   У тисячах гривень 30 вересня 2021 року30 вересня 2020 року2020 рік
(здійснювався аудит)

   Грошові кошти та їх еквіваленти87 552117 177106 202
   Зменшення на суму нарахованих доходів(17)(59)-

Збільшення на суму резервів під зменшення корисності за грошовими коштами та їх 
   еквівалентами (таблиця 5.2)15-

-
 Усього грошових коштів та їх еквівалентів для формування Звіту про рух грошових коштів87 

  549117 117

106 202

Аналіз кредитної якості рахунків у банках (балансова вартість) за даними рейтингів визнаних 
представлений наступним чином. 

   У тисячах гривень 30 вересня 2021 року30 вересня 2020 року2020 рік
(здійснювався аудит)

   кошти на депозитних рахунках, в тому числі за рейтингами банківських установ3 0028 559-
   ААА3 002--

   АА-8 559-
залишки грошових коштів на розрахункових рахунках, в тому числі за рейтингами банківських 

   установ84 550108 617106 202
   ААА78 835104 831102 515

   АА--- 
   Без рейтингу5 7143 7863 687

  Усього балансова вартість залишків, що розміщенні на кореспондентських рахунках87 552117 
 176106 202

Станом на 30 вересня 2021 року і станом на 30 вересня 2020 року кредитний рейтинг банківських 
установ відповідає інвестиційному рівню за Національною рейтинговою шкалою.
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Таблиця 5.2. Аналіз зміни резерву під зменшення корисності грошових коштів та їх еквівалентів 
за 9 місяців 2021 року

 У тисячах гривень Усього
 Залишок на 01 січня 2021 року                                            -   

 (Доформування)/розформування 
 на 1 стадії(15)   

 Курсові різниці                                            -   
 Залишок на 30 вересня 2021 року   (15)   

Таблиця 5.3. Аналіз зміни резерву під зменшення корисності грошових коштів та їх еквівалентів 
за 9 місяців 2020 року

 У тисячах гривень Усього
 Залишок на 01 січня 2020 року                                            -   

 (Доформування)/розформування 
 на 1 стадії                                            -   

 Курсові різниці                                            -   
 Залишок на 30 вересня  2020 року                                            -   

 Примітка 6 Інвестиції у цінні папери

Таблиця 6.1 Інвестиції в цінні папери
  У тисячах гривень 30 вересня 2021 року2020 рік

(здійснювався аудит)
Валова балансова вартість боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою 

  вартістю 3 054 5142 923 809
  Державні облігації внутрішнього займу номіновані в доларах США863 435954 718

  Державні облігації внутрішнього займу номіновані в гривнях1 231 1731 067 888
  Державні облігації зовнішнього займу номіновані в доларах США959 906901 203

  Резерв під зменшення корисності (таблиця 6.2)(5 240)(7 236)
 Балансова вартість боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою вартістю3 049 

 2742 916 573
Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за 

  справедливою вартістю через інший сукупний дохід1 4731 763
  Резерв під зменшення корисності (таблиця 6.2)(727)- 

Балансова вартість цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за 
  справедливою вартістю через інший сукупний дохід7461 763

  Балансова вартість інвестицій у цінні папери 3 050 0202 918 336

Станом на 30 вересня 2021 року та 31 грудня 2020 року державні облігації не були прострочені. 

Таблиця 6.2 Аналіз зміни резервів під зменшення корисності цінних паперів за 9 місяців 2021 
року

 У тисячах гривень Боргові цінні паперів, які обліковуються за амортизованою вартістю
 Залишок на 01 січня 2021 року(7 236)

 (Доформування)/розформування1 571
 Курсові різниці425

 Залишок резерва під зменшення корисності цінних паперів за 6 місяців 2021 року(5 240)

 Резерв знецінення акцій(727)
 Залишок на 30 вересня 2021 року(5 967)
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Таблиця 6.3 Аналіз зміни резервів під зменшення корисності цінних паперів за 9 місяців 2020 
року

 У тисячах гривень Боргові цінні паперів, які обліковуються за амортизованою вартістю
 Залишок на 01 січня 2020 року                                                         -   

 (Доформування)/розформування                                                         -   
 Курсові різниці                                                         -   

 Залишок на 30 вересня 2020 року-

Таблиця 6.4 Основні інвестиції в інструменти капіталу, які обліковуються за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід, за балансовою вартістю 

    Найменування компанії Вид діяльностіКраїна реєстрації30 вересня 2021 року2020 рік
(здійснювався аудит)

    У тисячах гривень
    ПАТ 'Державна Енергетична Компанія 'Центренерго'Виробництво електроенергіїУкраїна223175

    ПАТ 'Донбасенерго'Виробництво електроенергії Україна1521
 ПАТ 'Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод'Виробництво труб, порожнистих 

   профілів і фітингів зі сталіУкраїна44
 ПАТ 'Мотор Січ'Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього 

   устаткування Україна01 148
    ПАТ 'Райффайзен Банк Аваль'Інші види грошового посередництва Україна126125

    ПАТ 'Укрнафта'Добування сирої нафти Україна342254
    ПАТ 'Укртелеком'Діяльність у сфері проводового електрозв'язку Україна3636

    Усього  7461 763

 Примітка 7 Страхові резерви

Таблиця 7.1 Страхові резерви станом на 30 вересня 2021 року

   У тисячах гривень Резерв довгострокових зобов’язаньРезерв збитківУсього 
   Чистий залишок на 31 грудня 2020 року2 726 97039 9072 766 877

   Валова сума 3 009 54761 9543 071 501
   Перестрахування282 57722 047304 624

   Зміни резервів за 9 місяців 2021 року валова сума 156 58614 404170 990
   Зміни резервів за 9 місяців  2021 року перестрахування 5 240(672)4 568

   Вплив курсових різниць(95 459)(2 101)(97 560)
   Чисті зміни резервів за 9 місяців 2021 року(95 459)(2 101)(97 560)

   Чистий залишок на 30 вересня 2021 року2 793 33751 5392 844 876
   Валова сума 3 055 25073 5253 128 775

   Перестрахування261 91321 986283 899

Таблиця 7.2 Страхові резерви станом на 30 вересня 2020 року

   У тисячах гривень Резерв довгострокових зобов’язаньРезерв збитківУсього 
   Чистий залишок на 31 грудня 2019 року2 201 28636 9752 238 261

   Валова сума 2 437 07855 5762 492 654
   Перестрахування235 79218 601254 393

   Зміни резервів за 9 місяців 2020 року валова сума 116 862(11 458)105 404
   Зміни резервів за 9 місяців 2020 року перестрахування (4 438)8 9074 469

   Вплив курсових різниць258 4766 701265 178
   Чисті зміни резервів за 9 місяців 2020 року370 9004 150375 050

© SMA 253998362021 р. 



   Чистий залишок на 30 вересня  2020 року2 572 18641 1262 613 312
   Валова сума 2 854 48854 1622 908 650

   Перестрахування282 30313 036295 338

 Примітка 8 Аналіз активів та зобов’язань за строками

   У тисячах гривеньПримітки30 вересня 2021 року2020 рік (здійснювався аудит)
       короткострокові довгостроковікороткострокові довгострокові

     Грошові кошти та їх еквіваленти587 552106 202 
     Інвестиції у цінні папери61 118 0141 932 0061 103 3731 814 963

     Частка перестраховіка у страхових резервах721 986261 91322 047282 577
     Інвестиційна нерухомість36 430 37 032

     Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток07 470 
     Відстрочений податковий актив5 395 5 395

     Основні засоби22 697 23 990
     Нематеріальні активи22 29

     Інші активи55 54843 285 
     Усього активів 1 283 1002 258 4631 282 3772 163 986

     Страхові резерви 773 5253 055 25061 9543 009 547
     Інші зобов’язання93 00696574 
     Усього зобов’язань 166 5313 055 250158 5283 009 547

 Примітка 9 Управління капіталом

Щодо політики та процесів управління капіталом, здатності власників у майбутньому надавати у 
разі потреби додаткову фінансову підтримку страховику, Товариство зазначає, що і саме 
Товариство і компанія-акціонер керуються в своїй діяльності вимогами законодавства тих країн, 
резидентами яких вони є. І Товариство, і акціонери зацікавлені у виконанні всіх нормативів 
достатності капіталу, платоспроможності, якості активів, тощо. У разі виникнення будь-яких 
потенційно можливих питань, або змін щодо державних вимог і акціонерами і Товариством 
будуть вжиті всі необхідні заходи щодо їх вирішення та виконання. 

Товариством виконуються всі законодавчо встановлені вимоги щодо забезпечення 
платоспроможності, зокрема: 
 •вимоги встановлені Законом України від 07 березня 1996 року за № 85/96-ВР «Про 

страхування» (Закон про страхування): 
 –наявність сплаченого статутного капіталу та наявність гарантійного фонду страховика;

 –створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових 
відшкодувань;
 –перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим 

нормативним запасом платоспроможності;

 •вимоги щодо обов'язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, 
ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, встановлені 
Розпорядженням Національної комісії; що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг «Про затвердження Положення про обов'язкові критерії і нормативи 
достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та 
ризиковості операцій страховика» за N 850 від 07 червня 2018 року із змінами і доповненнями 
(Розпорядження 850):
 –норматив платоспроможності та достатності капіталу на будь-яку дату є не меншим за 
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нормативний обсяг активів;
 –норматив ризиковості операцій на будь-яку дату є не меншим, ніж величина страхових резервів;

 –норматив якості активів має є не менше 40% страхових резервів.

Станом на 30 вересня 2021 року Товариство виконує зазначені вище вимоги.

 Примітка 10 Події після дати балансу

Товариство після звітного періоду не отримувало інформацію про умови, які існували на кінець 
звітного періоду та не були не відображені у цієї проміжній скороченій фінансової звітності. 
Станом на дату затвердження проміжної скороченої фінансової звітності не відбувалось: 
 –значне об'єднання бізнесу після звітного періоду;

 –істотні придбання активів, вибуття активів або експропріація значних активів урядом;

 –оголошення про значну реструктуризацію або про початок її запровадження;

 –значні операції зі звичайними акціями;

 –надзвичайно великі зміни після звітного періоду в цінах на активи або в курсах обміну 
іноземних валют;
 –зміни ставок податків або податкового законодавства, прийнятих або оголошених після 

звітного періоду, які значно впливають на поточні та відстрочені податкові активи та 
зобов'язання;
 –прийняття значних зобов'язань або умовних зобов'язань, наприклад, унаслідок надання значних 

гарантій; 
 –початок великого судового процесу, що виник виключно внаслідок подій, які відбулися після 

звітного періоду.
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ХV. Проміжний звіт керівництва

Упродовж звітного періоду у Емітента не мали місця важливі події, які вплинули на проміжну 

фінансову звітність. Будь-які ризики та невизначеності для звітування відсутні.

Діяльність Емітента здійснюється у відповідності до вимог діючого законодавства України та 

внутрішніх політик компанії.
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ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації

Наскільки це мені відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів 

бухгалтерського обліку, передбачених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність», містить достовірну та об'єктивну інформації про стан активів, пасивів, фінансовий 

стан, прибутки та збитки Емітента і проміжний звіт  керiвництва мiстить достовiрну та 

об'єктивну iнформацiю, що подається вiдповiдно до частини четвертої статтi 127 Закону України 

"Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки".

Голова Правління                        Н.В. Базилевська
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