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SHAPING
CHANGE.
It is in the nature of things that everything is constantly
changing. Even our working world is subject to permanent change: Our life appears to become faster and
more digital almost on a daily basis. At the same time,
however, it is also becoming ever more diﬃcult to plan,
not least due to ecological and geopolitical changes
that are highly perceptible particularly in the insurance
business.
In the best tradition of GRAWE, everything is already
being undertaken now to ideally prepare our company
for these developments. “Shaping change” is our aspiration. As it has always been in the soon-to-be 190
years of history of GRAWE.

Note regarding rounding and figures in this annual report: There may be mathematical diﬀerences due to computerised
rounding when aggregating amounts and percentages.
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The GRAWE Group — grown strength.
Insurances, ﬁnancial services and real estate constitute the core competencies of GRAWE. Fifteen Central and
Eastern European insurance subsidiaries testify to our international orientation. Over its 190-year success story,
the company has been rooted in tradition and characterised by ﬁnancial stability. With customer-friendly,
individual advice and customised products in line with requirements, GRAWE is a guarantor for international
quality, coupled with domestic standards of security.
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Foreword by the Chairmen of the Board
Dear Readers,
The GRAWE Group is an independent Austrian group with subsidiaries in
thirteen Central and Eastern European countries. Insurances, financial
services and real estate constitute the core competencies of the GRAWE
Group. Within the framework of the free movement of services, the GRAWE
Group is also active in other EU countries and in reinsurance.
Our working world and our everyday life are characterised by permanent
change, transition and realignment. It is all the more important to abide
by our tradition and our values and at the same time not to close ourselves
to new developments and to be open for new things. This fundamental
attitude has always been retained in the soon-to-be 190-year history of
GRAWE and forms the basis for our success.

Our customers’ trust has the utmost priority for us. In 2017, GRAWE was
presented for the 10th time with the renowned “Recommender Award” for
the highest recommendation rate by its customers in its respective category.
This exceptional proof of trust fills us with pride and motivates us to also
ensure in future that the satisfaction of our customers and the quality of our
products are the focus of our activities.
In addition, GRAWE also complies with its social responsibility and promotes
projects, initiatives and events in the cultural, sporting and social areas. With
the “GRAWE Award” presented annually, not only outstanding ideas and
work in science and research but also special people and their achievements
are honoured. The 2017 “GRAWE Award” was thus presented to the
sportswoman and Austrian Special Olympics athlete Sarah Schmölzer.

Our subsidiaries once again generated very positive results in the three
core areas of GRAWE - insurances, banks and real estate - and asserted
themselves on the markets despite diﬃcult boundary conditions in places.
In the 2017 financial year, the premium income of the GRAWE Group grew
by 4.1 %. Premiums in life insurance grew by 1.9 %. Premium income from
non-life insurance increased 6.0 %. The GRAWE Group thus proved again in
the past financial year that it is a stable and reliable partner.

Once again in the past financial year, GRAWE has demonstrated its courage
to make changes and to grow. In Montenegro, Merkur Montenegro was
acquired and in Bosnia and Herzegovina VGT Visoko. Both companies have
since been fully integrated. In addition, GRAWE has also grown through
its own development: At the start of 2017, GRAWE Romania started oﬀering
motor insurance and has already had gratifying results on the market.
With the start of DADAT Bank, the GRAWE banking group also impressively
demonstrated its innovative strength.

Special thanks go to all of the 4,600 or so employees who form the basis
for the success and the quality of GRAWE. Their know-how and their
commitment to tackle impending changes are the greatest capital of GRAWE
and facilitated our successful expansion to Eastern and South-Eastern
Europe. The diversity of know-how and the cultural diﬀerences among our
employees help us to respond to changed boundary conditions and also to
master the challenges in our markets in the future.

Future trends such as advancing digitalisation will have eﬀects on the life
of the individual and on the working world. Digitalisation oﬀers GRAWE
the opportunity to develop new products and services and to redesign
business processes. GRAWE views future developments in a positive light and
aspires to actively help to shape them. We will act in an innovative but also
circumspect and above all sustainable manner in order to continue to be
successful.

Yours sincerely,
Klaus Scheitegel

Yours sincerely,
Othmar Ederer

GRAWE Group 5
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GRAWE Group Profit and Loss Account
for Financial Year 2017 (summary)

Profit and Loss Account

2017

2016

EUR

TEUR

395,206,151.85

371,454

General Insurance
1. Earned premiums
2. Allocated investment return transferred from the technical account
3. Other technical income
4. Claims accrued

114,678.50

143

2,157,848.15

1,684

-274,171,134.94

-247,504

5. Increase in the technical provisions

-527,755.91

-126

6. Rebates

-586,644.07

-580

-119,945,797.03

-116,733

7. Operating expenses
8. Other technical charges
9. Change in the volatility reserve
10. Technical account balance
11. Investment income and interest income
12. Investment charges and interest paid

-4,405,593.76

-3,933

4,031,295.00

10,691

1,873,047.79

15,096

62,399,841.45

63,536

-22,915,551.98

-21,020

13. Capital income transferred to the technical account

-114,678.50

-143

14. Other non-technical income

2,157,423.57

2,349

15. Other non-technical charges

-2,727,180.41

-3,316

16. Earnings gross before taxes

40,672,901.92

56,503

Life Insurance
1. Earned premiums

372,215,941.97

367,855

2. Allocated investment return transferred from the technical account

125,290,210.19

160,325

22,033,869.22

4,369

3. Unrealised gains on investments pursuant to asset item C.
4. Other technical income

2,249,491.00

1,653

-285,330,633.87

-277,972

6. Increase in the technical provisions

-98,503,695.00

-120,178

7. Decrease in the technical provisions

0.00

0

-124,851.92

-818

9. Bonuses and/or policyholders' participation in profits

-16,030,340.16

-12,343

10. Operating expenses

-77,695,669.34

-77,976

5. Claims accrued

8. Rebates

11. Other unrealised losses on investments pursuant to asset item C.
12. Other technical charges
13. Technical account balance
14. Investment income and interest income
15. Investment charges and interest paid
16. Capital income transferred to the technical account

-515,081.65

-393

-1,151,460.70

-134

42,437,779.74

44,388

149,590,944.27

179,931

-25,842,692.21

-19,698

-125,290,210.19

-160,325

17. Other non-technical income

18,015,935.52

10,859

18. Other non-technical charges

-11,897,729.38

-15,062

19. Earnings gross before taxes

47,014,027.75

40,094

Total
1. Earnings gross before taxes of insurance undertakings
General insurance business

40,672,901.92

56,503

Life insurance

47,014,027.75

40,094

87,686,929.67

96,597

2. Earnings gross before taxes of credit institutions
3. Earnings gross before taxes in total

72,619,647.11

60,591

160,306,576.78

157,187

4. Taxes on income and earnings

-12,859,053.37

-4,157

5. Profit / Loss for the financial year

147,447,523.41

153,030

6 GRAWE Group
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GRAWE Group Balance Sheet
on 31 December 2017 (summary)

Assets

A. Intangible assets

31.12.2017

31.12.2016

EUR

TEUR

14.528.510,19

2.343

582.885.534,81

517.190

B. Investments
I. Land and buildings
II. Investments in aﬃliated undertakings and participating interests
III. Other investments
IV. Deposits with ceding undertakings
C. Investments of unit-linked and index-linked life insurance

22.366.333,69

21.585

3.899.953.616,53

3.826.017

31.671,55

40

312.916.630,28

286.704
74.105

D. Receivables

69.734.149,69

E. Accrued interest and rent

58.861.279,75

60.432

F. Other assets

91.776.630,34

81.484

G. Prepaid expenses
H. Deferred taxes on the assets side
I. Assets which derive from credit institutions

Liabilities

A. Equity

2.520.257,24

2.182

20.754.313,02

11.682

4.764.429.898,18

4.571.707

9.840.758.825,27

9.455.471

31.12.2017

31.12.2016

EUR

TEUR

1.239.896.653,86

1.097.653

B. Technical provisions, net of reinsurance
I. Provision for unearned premiums
II. Life insurance provision
III. Provision for claims outstanding
IV. Provision for rebates

160.218.704,97

152.698

2.655.651.144,39

2.593.111

815.570.485,15

791.682

2.666.043,13

2.497

100.792.160,17

96.518

VI. Volatility reserve

66.028.165,02

70.062

VII. Other technical provisions

10.252.462,92

18.457

C. Technical provisions of unit-linked and index-linked life insurance

305.487.951,24

293.444

D. Non-technical provisions

100.984.371,25

96.377

V. Provision for bonuses and/or policyholders’ participation in profits

E. Deposits received from reinsurers
F. Other liabilities
G. Deferred income
H. Provisions, liabilities and deferred income, which derive from credit institutions

3.912.951,59

4.307

133.362.684,85

131.174

72.015.525,02

73.348

4.173.919.521,71

4.034.142

9.840.758.825,27

9.455.471
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GRAWE Group Investments –
a Reliable Basis

At 31 December 2017 the Group’s total investments
amounted to EUR 4,818 million (2016: EUR 4,652 million),
corresponding to a 3.6 % rise with respect to the
previous year.
Debt securities,
other loans and
loans guaranteed
by mortgages
62.2 %

Shares and other
variable-yield securities
16.7 %

Land and buildings
11.9 %
Shares in aﬃliated companies
and participating interests
0.2 %

Other investments
2.6 %
Investments of unit-linked
and index-linked life insurance
6.4 %

Auditor’s Opinion
We have audited the consolidated financial statements of
GRAWE – Vermögensverwaltung,
Graz, Austria,
and its subsidiaries (the Group), which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31 December 2017,
and the Consolidated Income Statement, Consolidated Statement of Changes in Equity and Consolidated
Statement of Cash Flows for the year then ended, and the Notes to the Consolidated Financial Statements.
In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of 31 December 2017, and its consolidated financial performance
and consolidated cash ﬂows for the year then ended in accordance with, Austrian Generally Accepted
Accounting Principles as well as legal or regulatory requirements.
In our opinion, the group management report is consistent with the consolidated financial statements
and has been prepared in accordance with legal requirements.
Vienna, 23 March 2018

KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Mag. Thomas Smrekar
Auditor
This report is a shortened translation of the original report in German, which is solely valid.
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Голова Правління
Наталія Базилевська

Член Правління
Етмір Краснічі

Шановні пані та панове!
Ось і перетнули ми фінішну пряму першого 20-річного періоду розвитку «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» на ринку
України. Можна впевнено сказати, що компанія з честю пройшла дуже важливий період своєї історії, безпрецедентний за
рівнем напруження і ступенем складності. Ми не відступили перед труднощами, а навпаки щороку підтверджували статус
фінансово-надійної страхової компанії. Це є перемогою в самому високому сенсі цього слова. І ця спільна перемога є
результатом особистих перемог кожного з нас.
Щороку ми збільшували обсяг страхових резервів, активів, нарощували власний капітал. «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»
має дуже потужний портфель клієнтів, за яким із року в рік здійснюються виплати страхових сум як за випадком дожиття, так
і за іншими страховими випадками, передбаченими договорами страхування. В 2009 році ми здійснили три найбільші виплати
по дожиттю в історії ринку страхування життя України розміром 1,8 млн грн кожна. Частина наших клієнтів залишила гроші
в компанії та уклала договори страхування додаткової пенсії. На сьогоднішній день, в портфелі «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування
життя» є два договори з найбільшими на ринку страхування життя України розмірами накопичених сум − 6 млн. грн, за
якими вже здійснюються виплати пенсійних опціонів. Саме завдяки високому рівню обслуговування клієнтів та бездоганному
виконанню своїх обов’язків перед ними ми є лідером ринку страхування життя в Україні за розміром страхових виплат.
«ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» має найбільший розмір страхових резервів на страховому ринку України. Страхові
резерви компанії забезпечені якісними активами, що відповідають ознакам оперативної ліквідності. Наша фінансова стійкість
знаходиться на найвищому рівні і характеризується здатністю відповідати за своїми зобов’язаннями перед клієнтами.
«ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» за результатами різних рейтингових досліджень неодноразово отримувала нагороди за
вагомий внесок в розвиток ринку страхування. У 2005 році, наприклад, за результатами рейтингу «ТОП-100. Кращі компанії
фінансового сектора України», наша компанія була визнана лідером сектора страхування життя. У 2008 році «ГРАВЕ УКРАЇНА
Страхування життя» отримала Почесний орден Ліги страхових організацій України «За вагомий внесок у розвиток страхування».
У 2017 році компанія отримала незалежну бізнес-нагороду «Вибір року» за надання найякісніших послуг на страховому ринку
України. Також у минулому році ми в черговий раз отримали диплом лідера національної премії Insurance Top, який ще
раз довів, що «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» є незмінним лідером страхових виплат із страхування життя в Україні.
ГРАВЕ УКРАЇНА має високий рівнем соціальної відповідальності. Саме тому з року в рік ми долучаємося до різного роду
соціальних заходів. Наприклад, концерн GRAWE фінансує соціальний проект «Коло друзів» у м. Конотоп (Сумської області),
метою якого є об’єднання студентської молоді та молоді міста, викладачів, батьків з метою популяризації здорового способу
життя та максимальної реалізації творчого та духовного потенціалу молоді. ГРАВЕ УКРАЇНА три роки поспіль підтримує проект
Traffic Challenge, мета якого попередження дорожньо-транспортного травматизму серед дітей та молоді.
Безперечно − це чудовий результат для ГРАВЕ УКРАЇНА, досягнення якого було б неможливим без наших клієнтів та партнерів.
У цьому році ГРАВЕ УКРАЇНА відзначає відразу три важливі дати: 20 років роботи на страховому ринку України; 10 років,
як ПрАТ «Страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА» увійшла до складу концерну GRAWE і 190 років концерну GRAWE. За цей
проміжок часу ми показали себе значимим і відповідальним гравцем страхового ринку, який щорічно демонструє високий
рівень надійності і фінансової стійкості. «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» по праву є лідером ринку страхування життя
в Україні, пропонуючи своїм клієнтам широку лінійку продуктів найвищої якості.
Бездоганна ділова репутація, високий професіоналізм співробітників, унікальна інформаційна система і передові технології
страхування − у нас є все для нових перемог. Це дозволяє з упевненістю сказати, що в наступні 20 років ГРАВЕ УКРАЇНА
в повній мірі зможе реалізувати свій потужний потенціал і відкрити нові горизонти для подальшого ефективного розвитку.
З повагою та щирими побажаннями
Правління «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»
10 ГРАВЕ Україна
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Баланс на 31.12.2017 р.
Актив
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс

31.12.2016
тис. грн.

31.12.2017
тис. грн.

76,6
178,1
101,5
33.100,1
3.070,9
6.722,1
3.651,2
–
–
–
–
–
–

56,0
93,2
37,2
–
28.294,4
31.635,6
3.341,2
39.438,8
40.778,7
1.339,9
–
–
–

–
1.732.753,8
–
2.093,1
–
–
–
–
1.771.094,5

–
1.141.870,3
–
2.084,1
–
–
–
–
1.211.743,6

5.177,7
–
–
–
–
–
–
–
31.862,3
1.952,6
281,3
–
46.749,3
1.036,1
26.107,3
65.301,8
227.452,4
–
67.375,6
145,2
320.520,1
313.300,1
7.220,0
–
–
–
726.586,1

3.867,8
–
–
–
–
–
–
–
31.733,2
1.050,8
952,0
601,3
51.873,2
702,3
7.841,6
1.008.117,5
72.164,5
–
28.154,4
168,6
337.358,8
328.771,1
8.587,7
–
–
89,7
1.515.920,0

–

–

2.497.680,6

2.727.663,6
ГРАВЕ Україна

GR 21_18 GB 17 Ukraine_20 RZ.indd 11

11

15.06.18 09:11

Баланс на 31.12.2017 р.
Пасив
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Пенсійні зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:резерв довгострокових зобов'язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек–поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ

31.12.2016
тис. грн.

31.12.2017
тис. грн.

26.903,1
–
–813,9
–
–
–
6.576,7
175.106,1
–
–
–
207.772,0

26.903,1
–
–160,8
–
–
–
6.576,7
206.633,7
–
–
–
239.952,7

–
–
–
–
–
–
–
–
2.240.217,6
2.215.126,1
25.091,5
–
–
–
–
–
2.240.217,6

–
–
–
430,4
–
–
–
–
2.425.914,5
2.394.504,2
31.410,3
–
–
–
–
–
2.426.344,9

–
–
–
19.249,7
1.567,1
1.501,1
12,1
0,1
15.749,7
–
–
–
12.768,5
–
–
343,8
49.691,0

–
–
–
23.951,2
142,9
–
2,6
2,3
22.859,9
–
–
–
13.916,6
–
–
490,5
61.366,0

2.497.680,6

2.727.663,6

ІV. З обов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для
продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
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Фінансові результати 2017 року

2017
тис. грн.

2016
тис. грн.

Страхові премії
Інші операційні доходи

278.743,60
7.914,80

252.580,80
102.956,30

Премії, сплачені за перестрахування

– 47.709,80

– 43.914,10

Формування резервів
Відрахування до резервів
Частка перестраховика у зміні резервів

– 185.696,90
16.838,70

– 271.572,30
25.475,10

Страхові виплати
Сплачені страхові виплати
Частка страхових виплат, сплачена перестраховиком

– 164.929,30
30.182,80

– 176.507,90
34.189,20

Операційні витрати

– 200.593,10

– 262.142,50

Фінансові доходи
Фінансові витрати

308.005,80
– 3.243,60

428.901,80
– 20.377,20

Податок на прибуток
Чистий прибуток

– 7.985,40
31.527,60

– 11789,8
57.799,4

Інвестиційний портфель ГРАВЕ Україна: 2.622.126,1 тис.грн.
(в тому числі страхові резерви: 2.425.914,5 тис.грн.)

Права вимоги до перестраховика
12,9 %
Державні цінні папери України
81,9 %

Грошові кошти на поточних рахунках
1,1 %
Банківські депозити
1,7 %
Нерухоме майно
2,4 %
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Страхові премії
(тис.грн.)

2017
2016
2015
2013
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

278.744
252.581
215.600
172.059
150.439
145.689
150.834
149.029
153.419
183.014
151.040
108.501
70.462
49.682
25.485
10.653
6.661
1.399

Страхові виплати разом з викупами
(тис.грн.)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

164.929
176.508
156.066
84.462
37.902
26.127
21.681
25.984
32.727
8.839
3.442
1.949
888
1.000
85
110
98
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Активи
(тис.грн.)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

2.727.663
2.497.681
2.185.559
1.534.322
876.118
673.148
584.328
494.588
403.877
350.090
178.110
115.318
81.551
32.874
14.872
6.970
3.376
1.691

Страхові резерви
(тис.грн.)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

2.425.915
2.240.218
1.968.645
1.349.695
736.670
648.874
565.052
479.877
426.314
399.362
195.262
117.658
61.815
33.460
13.170
5.165
3.097
649
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