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 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) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Базилевська Н.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАВЕ 

УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 25399836 

4. Місцезнаходження: 0315, Україна, Печерський р-н, м.Київ, Велика Василькiвська, 65 

5. Міжміський код, телефон та факс: 044 490-59-10, 044 490-59-11 

6. Адреса електронної пошти: info@grawe.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Протокол Наглядової ради № 138 від 26 липня 2022 року,  

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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації 

від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

9. 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): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://www.grawe.ua/zvitnist-laif/ 21.09.2022 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

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  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. 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)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. 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  

22. 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 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

За вiдсутностi у складi звiту форми для заповнення iнформацiї про одержанi лiцензiї (дозволи) 

на окремi види дiяльностi (п.2 Змiст) емiтент наводить iнформацiю щодо наявностi Лiцензiї на 

страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування життя АВ №499999 вiд 09.11.2010, що 

була видана Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг.  

 

Емiтент не надає вiдомостi щодо участi Емiтента в iнших юридичних особах, оскiльки не 

являється учасником в iнших юридичних особа (п.3 Змiст). 

 

Емiтент не надає iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря, у зв'язку з вiдсутнiстю у 

Емiтента даної посади (п.4 Змiст). 

 

Емiтент не користувався послугами рейтингових агентств (п.5 Змiст). 

 

Емiтент не має фiлiалiй або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (п.6. Змiст). 

 

Судовi справи, стороною в яких виступає Емiтент чи його посадовi особи, за якими 



розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом 

на початок звiтного року, якi були б вiдкритi на початок звiтного року чи провадження по яких 

було б вiдкрито у звiтному роцi, а також судовi справи на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв 

емiтента, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi, вiдсутнi (п. 7 Змiст). 

 

Штравнi санкцiї щодо емiтента у звiтному роцi вiдсутнi (п.8 Змiст). 

 

Iнформацiю про органи управлiння Емiтента засновникiв, його посадових осiб та/або 

учасникiв Емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв) розкрито в пп. 1) i пп. 2) п. 10 Змiсту. 

Згiдно штатного розпису Емiтента посада Головного бухгалтера не передбачена. Андреєву 

Iрину Анатолiївну, Фiнансового директора Емiтента, призначено особою, на яку покладено 

ведення бухгалтерського облiку пiдприємства ( пп2) п. 10 Змiст) 

 

При розкриттi Емiтентом iнформацiї про посадових осiб, дата обрання Фiнансового директора 

позначена одиницями, оскiльки посада Фiнансового директора не є виборною, а програмне 

забезпечення не дає змоги залишити поля незаповненими. ( пп2) п. 10 Змiст) Iнформацiю про 

будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам Емiтента в разi їх 

звiльнення Емiтент не надає, у зв"язку iз вiдсутнiстю таких (абз. 4 пп. 2) п. 10 Змiст)  

 

Емiтент є фiнансовою установою, тому у складi звiту керiвництва (звiт про управлiння) 

надається Звiт про корпоративне управлiння страховика вiдповiдно до iнформацiї, 

передбаченої Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг" ( пп.4) п.11 Змiст) 

 

 Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах Емiтента у Звiтi про корпоративне управлiння позначено дату виникнення 

обмежень одиницями, оскiльки обмеження вiдсутнi та вiдповiдно i дата такого обмеження 

вiдсутня, проте програмне забезпечення не дає змоги залишити поля порожнiми ( абз. 9 пп. 4) 

п. 11 Змiст)  

 

Емiтент не надає iнформацiю про осiб, що володiють 5 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента 

(фiзичнi особи) за вiдсутнiстю таких осiб (п. 12 Змiст) 

 

Емiтент не здiйснював змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких 

стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй (п. 13 Змiст)  

 

Емiтент не здiйснював змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть 

прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй (п.14 

Змiст)  

 

Емiтент не здiйснював змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй (п.15 Змiст) 

 

Емiтент не здiйснює емiсiю облiгацiй процентних, дисконтних, цiльових безпроцентних, 

iнших цiнних паперiв (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних 

сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН) та похiдних цiнних паперiв. Протягом звiтного перiоду 

Емiтент не проводив викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.(п. 17 Змiст) 

 

Емiтент не здiйснює емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими 

здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва (п.18 Змiст).  



 

Емiтент не має iнших цiнних паперiв (крiм акцiй), та працiвникiв якi би ними володiли (п. 19 

Змiст)  

 

Емiтент не має працiвникiв якi би володiли акцiями у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру 

статутного капiталу (п. 20 Змiст) 

 

Емiтент не має будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв, в тому числi необхiднiсть 

отримання вiд Емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 

паперiв, оскiльки є приватним акцiонерним товариством, акцiї якого не знаходяться в обiгу 

(п.21 Змiст)  

 

Емiтент не надає iнформацiю про кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими 

обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами 

обмеження таких прав передано iншiй особi за вiдсутнiстю таких акцiй (п. 22 Змiст) 

 

У 2021 роцi рiшення щодо виплати дивiдендiв Емiтентом не приймалися ( п. 23 Змiст). 

 

Емiтент не надає iнформацiю щодо вартостi чистих активiв, про обсяги виробництва та 

реалiзацiї основних видiв продукцiї, про собiвартiсть реалiзованої продукцiї (розкриття якої 

передбачено пiдприємствами переробної, добувної промисловостi або виробництва та 

розподiлення електроенергiї, газу та води) у зв'язку iз здiйсненням виключно страхової 

дiяльностi, яка не передбачає розкриття подiбної iнформацiї. (пп. 2, пп. 4, пп. 5) п. 24 Змiст)  

 

Емiтент не надає iнформацiю про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинiв (п.25 Змiст). 

 

Емiтент не надає iнформацiю про вчинення значних правочинiв (п.26 Змiст). 

 

Емiтент не надає iнформацiю про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю за вiдсутностi 

таких правочинiв (п.27-28 Змiст) 

 

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»). 

 

У цієї звітності були проведені зміни у представленні інформації з метою зближення до 

показників таксономії, яка розроблена у відповідності до МСФЗ та на підставі Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». У звітності були проведені 

перегрупування та відокремлення її показників, при цьому активи, зобов’язання і капітал 

Товариства, та інші показники фінансового стану та руху грошових коштів не 

переобраховувались. 

  

У Звiтi про фiнансовi результати Емiтента в протоколi перевiрки вiдображена iнформацiя: 

"Рядок звiту про фiнансові результати підприємства 2110/3 має бути більше або дорівнювати 

Рядок звіту про фiнансові результати 2111/3/ + Рядок 2112/3". Така iнформацiя в протоколi 

перевiрки не є коректною. Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів за 2021 рік за 

даними звітності є від’ємним значенням. Емiтент зауважує, перевiрка виконана вiдповiдно до 

вимог Наказу Мiнфiну вiд 11.04.2013 р. за №476 "Про затвердження Методичних 

рекомендацiй щодо заповнення форм фiнансової звiтностi", який здiйснює перевiрку форм 



звiтностi, затверджених вiдповiдно до наказу Мiнфiну вiд 07.02.2013р. №73. Однак 

рекомендацiї щодо заповнення вiдповiдних форм мiстяться в Наказi Мiнфiну вiд 28.03.2013 за 

№433 "Про затвердження Методичних рекомендацiй щодо заповнення форм фiнансової 

звiтностi" i є такими, що не пiдлягають застосуванню пiдприємствами, якi вiдповiдно до 

законодавства застосовують мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Тому зазначений у 

звiтностi порядок заповнення є коректним. 

У Звiтi про рух грошових коштів Емiтента в протоколi перевiрки вiдображена iнформацiя: 

«Рядок звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) 3415 стовпчик 3 має дорівнювати 

Рядок балансу 1165 стовпчик 4 (53289)» 

 

Емітент наголошує, що зазначене представлення показника є коректним враховуючи той факт, 

що показник форми «Звіт про рух грошових коштів (за прямий методом)» в сумі 53304 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 31 грудня 2021 року, сума 53 289 тис. грн. включає величину збільшення на суму 

нарахованих доходів та зменшення на величину очікуваного кредитного збитку. 

 

Емiтент не є поручителем (страховиком/агентом), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв (п.31 Змiст)  

 

Емiтент не надає iнформацiю про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами 

(учасниками) за вiдсутностi таких договорiв (п. 33 Змiст) 

 

Емiтент не надає iнформацiю про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є 

незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом за вiдсутностi таких договорiв (п. 34 

Змiст) 

 

Емiтент не здiйснює випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, тому не розкриває 

iнформацiю про iпотечне покриття та iпотечнi активи (п. 36 - 40 Змiст)  

 

Емiтент не розкриває iнформацiю щодо ФОН, випуску сертифiкатiв ФОН, осiб що ними 

володiють, розрахунку вартостi чистих активiв ФОН, правил ФОН у зв'язку з вiдсутнiстю 

емiсiї вищевказаних цiнних паперiв та зобов'язань за ними (п. 41-45 Змiст) 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 23.03.1998 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 26903119,2 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 27 

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

 65.11 - Страхування життя 

 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 

 65.20 - Перестрахування 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК", МФО 300528 

2) IBAN 

 UA 56 300528 0000026502001345769 

3) поточний рахунок 

 UA 56 300528 0000026502001345769 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК", МФО 300528 

5) IBAN 

 UA 56 300528 0000026502001345769 

6) поточний рахунок 

 UA 56 300528 0000026502001345769 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Злиття, подiл, приєднання, перетворення та видiл Емiтентом не здiйснювався.  

Емiтент не створював дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi 

пiдроздiли 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 



праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 27. 

Cередня чисельнiсть працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 1. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 5 станом на 

31.12.2021 р. 

Витрати на виплати працівникам за 2021 рiк складає 18 588 тис.грн., який збiльшився в 

порiвняннi з 2020 роком на 0,3% 

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв 

операцiйним потребам емiтента, не змiнювалась. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Емiтент належить до небанкiвської фiнансової групи "Граве Україна", яка визнана вiдповiдно до 

розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг вiд 24.05.2016 №1119. 

Фiнансова група складається з двох фiнансових установ: ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування 

життя" та ПрАТ "Страхова компанiя "ГРАВЕ УКРАЇНА". 

Емiтент є вiдповiдальною особою небанкiвської фiнансової групи. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Емiтент не здiйснює спiльної дiяльностi 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не недходили. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Фiнансова звiтнiсть Емiтента, вiдповiдно до ст.12(1) Закону про бухгалтерський облiк, 

пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, прийнятих Радою з 

мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, що офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової 

полiтики (далi - МСФЗ). 

Метою подання даної фiнансової звiтностi є забезпечення користувачiв фiнансової звiтностi 

iнформацiєю про фiнансовий стан, фiнансовi результати i змiни щодо фiнансового становища 

для прийняття економiчних рiшень. 

Для пiдготовки фiнансової звiтностi за 2021 рiк застосованi новi або переглянутi стандарти, якi в 

перший раз стали обов'язковими для фiнансового року, що почався 1 сiчня 2021 року. 

Фiнансова звiтнiсть Емiтента була пiдготовлена на основi методу нарахування (за винятком 

звiту про рух грошових коштiв), вiдповiдно до якого результати операцiї визнаються за фактом 

їх здiйснення (а не за фактом отримання або витрачання грошових коштiв або їх еквiвалентiв), 

вiдображаються в облiкових записах i включаються у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких 

вiдносяться. 

Фiнансова звiтнiсть Емiтента була пiдготовлена з урахуванням прiоритету економiчного змiсту 

над юридичною формою та на основi припущення, що Емiтент є органiзацiєю, здатною 



продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому. 

Фiнансова звiтнiсть Емiтента була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), прийнятих Радою з Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку (РМСБО), та тлумачень, випущених Комiтетом з тлумачень 

Мiжнародної фiнансової звiтностi (КТМФЗ). 

Валютою цiєї звiтностi є гривня, звiтнiсть представлена в тисячах гривень, якщо не зазначено 

iнше. 

У зв'язку зi змiнами до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", де зазначено, що першим звiтним перiодом, за який пiдприємства, якi зобов'язанi 

застосовувати МСФЗ, подають фiнансову звiтнiсть на пiдставi таксономiї за МСФЗ в 

електроннiй формi, Емiтент переглянув порядок представлення iнформацiї у Звiтi про 

фiнансовий стан (баланс). Данi цього звiту за звiтний та попереднiй перiод представленi у 

порядку зменшення лiквiдностi.  

Фiнансова звiтнiсть Емiтента є iндивiдуальною. На фiнансову звiтнiсть Емiтента не 

поширюються вимоги щодо розкриття iнформацiї щодо складання консолiдованої фiнансової 

звiтностi. 

Iстотнi положення облiкової полiтики, вiдповiднi розкриття щодо статей фiнансової звiтностi 

Емiтента викладенi у Примiтках 2 "Принципи облiкової полiтики" до Фiнансової звiтностi за 

2021 рiк, наведенi у роздiлi п. 29 Змiсту. 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основний вид дiяльностi Емiтента - страхування життя та накопичення. 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Основним придбанням та вiдчуженням активiв Емiтента є наступнi операцiї з придбання 

основних засобiв та/або нематерiальних активiв, фiнансових iнструментiв: 

- у 2017 роцi придбано нежитлове нерухоме майно за адресою м. Київ, вул. Дмитрiвська, 13 

- у 2018 -2019 роках були здiйсненi суттєвi операцiї з придбання фiнансових iнструментiв, якi 

здiйснюються Емiтентом на постiйнiй основi. 

- у 2019 роцi операцiї з продажу фiнансових активiв, якi оцiнюються Товариством за 

амортизованою собiвартiстю, що були проведенi в 2019 роцi, не є суттєвими i не суперечать 



вимогам обраної бiзнес-моделi, адже не спрямованi на отримання прибутку, покращення 

лiквiдностi, тощо, а спрямованi виключно на сбалансування портфеля цiнних паперiв в розрiзi 

валют з огляду на приведення його у вiдповiднiсть з тими зобов'язаннями, з метою покриття 

яких вони утримуються до погашення, також в розрiзi валют. 

- протягом 2020 року Емiтентом здiйснювались наступнi суттєвi операцiї: 

1) операцiя з погашення облiгацiй внутрiшньої державної позики, дата операцiї 16.10.2020 року, 

на загальну суму 543 883, 7 тис. грн. 

Операцiя з погашення облiгацiй внутрiшньої державної позики, емiтентом яких є Мiнiстерство 

фiнансiв України, придбаних 18.10.2018 року Товариством з метою представлення коштiв 

резервiв iз страхування життя i утримувались до погашення. Операцiя придбання цiнних паперiв 

була здiйснена вiдповiдно до вимог законодавства. Зазначенi цiннi папери було погашено 

вiдповiдно до умов їх випуску. 

2) операцiя з придбання облiгацiй внутрiшньої державної позики, дата операцiї 22.10.2020 року, 

на загальну суму 511 958, 7 тис. грн. 

- у 2021 роцi операцiї з активами, якi б були суттєвими, зокрема10 i бiльше вiдсоткiв вiд 

загальної вартостi активiв на останню звiтну дату, Емiтентом не здiйснювались (10 вiдсоткiв вiд 

загальної вартостi активiв на останню рiчну звiтну дату (перiод, що є спiвставним з перiодом що 

завершився 31.12.2021 року) складають 344 636 331,64 грн. всi операцiї за своїм обсягом не 

перевищували зазначену величину) 

 

Разом з тим Емiтент зазначає, що операцiї з придбання облiгацiй внутрiшньої та зовнiшньої 

державної позики, емiтентом яких є Мiнiстерство фiнансiв України, якi регулярно здiйснюються 

з метою представлення коштiв резервiв iз страхування життя i утримуються до погашення, 

здiйснено Емiтенотом на загальну суму в розмiрi 1 544 900 483,83 гривень за 2021 рiк. Операцiї 

придбання цiнних паперiв були здiйсненi вiдповiдно до вимог законодавства. Продаж облiгацiй 

внутрiшньої та зовнiшньої державної позики Емiтентом протягом 2021 року не здiйснювався. 

 

Оскiльки Емiтент є фiнансовою установою, зокрема страховиком, процеси iнвестування, що 

вiдбуваються на постiйнiй основi, є керованими, i повернення коштiв в наслiдок закiнчення 

термiну депозиту, i погашення, вiдповiдно до умов випуску державних цiнних паперiв, є 

результатом отримання активiв у виглядi коштiв на розрахунковому рахунку, що знов таки 

спрямовуються Емiтентом в дозволенi категорiї активiв (депозити, цiннi папери емiтованi 

державою, iн.) з урахуванням дотриманням Емiтентом нормативiв достатностi капiталу та 

платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, а також нормативу ризиковостi операцiй та 

нормативу якостi активiв. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Термiн та умови користування основними засобами (за основними групами) визначенi 

облiковою полiтикою Емiтента з урахуванням вимог "Податкового Кодексу України" вiд 

02.12.2010, № 2755-VI (зi змiнами та доповненнями).  

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2021 року складає 75 395 тис. грн. Всi 

основнi засоби використовуються у повному обсязi. Сума зносу станом на 31.12.2021 року 

складає 14 683 тис. грн. Залишкова вартiсть станом на 31.12.2021 року складає 60 712 тис.грн. 

Приватне акцiонерне товариство "ГРАВЕ Україна Страхування життя" не має обмежень щодо 



володiння активами станом на 31.12.2021 року. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Військова агресія. 24 лютого 2022 року Російська Федерація здійснила вторгнення на територію 

України. Військові дії можуть суттєво вплинути на економічну ситуацію в країні, а їх наслідки 

неможливо оцінити з достатнім рівнем передбачуваності. Управлінський персонал Емітента  

прийняв рішення спостерігати за ситуацією з метою запобігання негативним наслідкам 

військової агресії та внесенню коригувань до фінансової звітності, за необхідності, щойно 

можна буде оцінити вплив наслідків воєнної агресії Російської Федерації. Проаналізувавши 

існуючі внутрішні, економічні та воєнні чинники невизначеності та враховуючи їх можливий 

вплив, керівництво дійшло висновку, що припущення стосовно безперервної діяльності підпадає 

під невизначеність внаслідок воєнної агресії Російської Федерації проти України. 

  

24 лютого 2022 року Верховна Рада затвердила Указ Президента про введення воєнного стану. 

Емітент розглянув можливість і організував роботу бізнесу під віддаленим управлінням та його 

часткову передислокацію. В умовах воєнного стану господарська діяльність Емітента триває у 

звичайному режимі до отримання розпоряджень уповноважених органів влади. Такі 

розпорядження станом на дату затвердження цієї звітності не надходили. 

  

Пошкодження або знищення майна; втрати комерційних об’єктів не було. 

  

Експропріація активів на потреби держави після 31 грудня 2021 року не відбувалась. 

  

Обмеження доступу до грошових коштів та еквівалентів або обмеження грошових операцій 

в цілому відсутні, разом з тим Емітент як представник ринку небанківських фінансових послуг 

здійснюють свою діяльність з урахуванням прийнятої Правлінням Національного банку України 

Постанови від 24 лютого 2022 року № 18 «Про роботу банківської системи в період 

запровадження воєнного стану», так зокрема: 

·       безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень; 

·       разом з тим введенні тимчасові обмеження щодо призупинити роботи валютного ринку 

України крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами; 

·       зафіксовано офіційний курс на 24 лютого 2022 року на рівні 29,2549 за один долар; 

·       введено мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та 

установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та уряду, окремих дозволів 

Національного банку України); 

  

Національний банк України з 21 травня 2022 року скасовує обмеження на встановлення курсу, 

за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше 

відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%. 

  

Знецінення фінансових та нефінансових активів (з урахуванням подій та інформації після дати 

звітності) оцінено з урахуванням відповідних стандартів. 

  

Кредитні угоди відсутні, кредиторська заборгованість, на дату затвердження цієї звітності, яку 

неможливо своєчасно погасити відсутня. 

  

На виконання умов договорів після дати балансу і до дати затвердження цієї звітності мали 

вплив форс-мажорні обставини, в зв’язку з чим Емітен розглядав їх виконання в кожному 

конкретному випадку, з урахуванням збереження портфеля договорів, забезпечення власної 

ліквідності, обережного ставлення до подальшої можливості виконувати свої зобов’язання перед 



страхувальниками. 

  

Показник чистих доходів від страхових премій, чистого руху коштів від операційної діяльності 

не демонструють зменшення обсягів продажів, грошових потоків від операційної діяльності 

Емітента після дати балансу і до дати затвердження цієї консолідованої звітності. 

  

Зміни цін на інструменти капіталу, цін на послуги/матеріали, обмінних курсів іноземної валюти 

та/або процентних ставок після 31 грудня 2021 року, не мало суттєвого вплину на оцінку активів 

та зобов’язань, доходів та витрат протягом  періоду що минув до дати затвердження цієї 

звітності, адже Емітент виконує всі пруденційні показники і має на дату затвердження цієї 

звітності перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним. 

Оголошення про плани припинення діяльності або вибуття основних активів відсутні. 

  

Вплив на персонал та витрати, пов’язані з виплатами персоналу були такими: 

 військові дії суттєво вплинути на соціальну, безпекову, економічну тощо ситуацію в 

країні, сповільнили, а в окремих випадках на деякий час унеможливили окремі бізнес 

процеси, особливо в тих випадках, коли вони безпосередньо пов’язані з безпекою людей, 

що їх виконують. 

 Емітентом визначені і оцінені бізнес-ризики, пов'язані із закриттям кордонів, особливим 

режимом в'їзду та виїзду, обмеженням пересувань усередині країни, запровадженням 

комендантської години, вимушеним переселенням співробітників, географічною 

розгалуженістю персоналу. Діяльність здійснюється з урахуванням цих особливостей. 

Виплати персоналу здійснюються в штатному режимі. 

  

Військові дії можуть суттєво вплинути на економічну ситуацію в країні, а їх наслідки 

неможливо оцінити з достатнім рівнем передбачуваності. На стабілізаціюю бізнес процесів, 

відновлення України буде мати вплив подальше проведення структурних реформ з боку 

Держави, залучення масштабної міжнародної підтримки та інтеграція в Європейський союз. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Оскiльки Емiтент є фiнансовою установою, зокрема страховиком, фiнансування та здiйснення 

страхової дiяльностi Емiтента здiйснюється за рахунок грошових фондiв, що формуються 

шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежiв (страхових внескiв, 

страхових премiй) та за рахунок доходiв вiд розмiщення коштiв цих фондiв. Також фiнансування 

дiяльностi Емiтента здiйснюється за рахунок власних обiгових коштiв. У поточному роцi 

Емiтент не здiйснював залучення кредитiв та iнших позик. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Всi укладенi договори Емiтента виконуються своєчасно та вiдповiдно до умов та строкiв, 

визначених такими договорами. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

 

Головний пріоритет Товариства - продовжувати бути стабільним і надійним партнером для 

наших клієнтів. 

 



У зв’язку з передачею функцій державного нагляду за діяльністю страхових компаній 

Національному Банку України, очікуються більш жорсткі вимоги до платоспроможності та 

якості активів страхових компаній. Фінансова стійкість Товариства відіграє надзвичайно 

важливу роль в його роботі, і істотно впливає на репутацію страховика в очах клієнтів і 

партнерів. Адже саме від того, як Товариство формує свої резерви, накопичує капітал і 

перестраховує ризики, залежить його здатність своєчасно і в повному обсязі виконувати свої 

зобов'язання. 

 

Зростання конкурентного тиску, низькі процентні ставки, нові правила ведення бізнесу, 

оцифрування і демографічні зміни є основними факторами і маркерами, які змінюють страхову 

галузь і ставлять перед страховиками і перед Товариством, безпосередньо, нові завдання. 

 

Діяльність Товариства буде спрямована на обслуговування існуючого портфелю клієнтів та 

залучення нових потенційно зацікавлених клієнтів щодо придбання ними страхового продукту в 

тій чи інший валюті. Товариство зазначає, що його плани і стратегія залишаються незмінними: 

продовжувати нарощувати обсяги бізнесу і зміцнювати свої позиції в Україні. Сприятливим 

фактором є співпраця з материнською компанією, яка своєю майже 200-літньою діяльністю 

підтверджує свої лідерські позиції в Європі. 

 

Керівництво та акціонери мають намір і в подальшому розвивати господарську діяльність 

Товариства в Україні. 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. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Емiтент не проводив дослiджень та розробок. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

 

Власником iстотної участi Товариства є Акцiонерне товариство "Грацер Вексельзайтiге 

Ферзiхерунг  Акцiєнгезельшафт" (вул. Херренгассе, 18-20, м. Грац, 8010, Австрiя), яке дiє 

згiдно Витягу з актуальними даними в Реєстрi фiрм FN 37748 m та вiдповiдає встановленим 

законодавством вимогам. За 2021 рiк змiни складу власникiв iстотної участi ПрАТ "ГРАВЕ 

УКРАЇНА Страхування життя" не було. 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

акцiонери АТ "Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг 

Акцiєнгезельшафт"  

ТОВ "Iнтерсекурiтас-Бетрiбс-Сервiс 

ГмбХ"  

ТОВ "ГВБ Бетайлiгунг ГМБХ" 

 

Наглядова рада 4 члени Наглядової ради Клаус Шайтегель  

Гернот Райтер 



Пауль Свобода 

Ерiк Веннiнгдорф 

Правлiння 2 члени Правлiння Базилевська Наталiя Володимирiвна 

Єтмiр Краснiчi 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
 Голова Наглядової 

ради 
Ерiк Веннiнгдорф 1953 

Технiкум, Данiя, 

1974, Бiзнес 

Iнженерiя, технiк 

механiк;-Полiцейськ

а академiя, 

Копенгаген, 1979, о 

42 

 перiодi щодо якого 

розкривається iнформацiя 

змiни пiдриємства i посади не 

було, д/н, Попереднi посади:  

01.01.2013 - 30.06.2017 - член 

Правлiння Грацер 

Вексельзайтiге Ферзiхерунг 

Акцiєнгезельшафт; 

з 01.01.2013 - член Правлiння 

ГРАВЕ 

Фермьогунгсфервальтунг; 

з 02.07.2014: член Правлiння 

Г+Р Лiзинг Гезельшафт мбХ; 

12.06.2014 - 10.06.2016: член 

Наглядової Ради ВБ Фербунд 

Бетайлiгунг е.Г. 

10.06.2016 - 01.12.2016 член 

Наглядової Ради Штарт 

Баушпаркассе АГ; 

20.03.2014 - 19.03.2018 - член 

Наглядової Ради ГРАВЕ 

ХОРВАТIЯ; 

з 29.06.2009 член Наглядової 

Ради Хаузер Кайблiнг 

Саiлбан Лiфт ГмбХ та Ко КГ; 

з 15.03.2013 - член 

Наглядової Ради Бруль 

Каллмус Банк АГ; 

з 15.03.2013 - член 

Наглядової Ради Капiтал 

Банк АГ; 

20.03.2019, 3 

роки 



з 25.03.2013 - член 

Наглядової Ради ХIПО 

Ферзiхерунг.; 

01.01.2013 - 30.06.2017 - член 

Правлiння Грацер 

Вексельзайтiге Ферзiхерунг 

Акцiєнгезельшафт. 

Опис: 
Представник акцiонера. 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Наглядову Раду та Статутом Емiтента. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi Емiтента не виплачувалась.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа Емiтента не має.  

2 

Заступник Голови 

Наглядової ради 
Пауль Свобода 1980 

Економiчний 

унiверситет, м. Грац, 

2004 рiк, управлiння 

бiзнесом, 

бакалавр;-Унiверсите

т iм. Карла Франца, 

м. Грац, 2005 рiк, 

фiлософiя та 

славистика 

11 

 перiодi щодо якого 

розкривається iнформацiя 

змiни пiдриємства i посади не 

було, д/н, Попереднi посади:  

з 14.02.2011 - член Правлiння 

ГРАВЕ КОНСАЛТИНГ та 

ДЕВЕЛОПМЕНТ 

IНТЕРНЕЙШНЛ; 

з 24.04.2013 - член 

Наглядової Ради ГРАВЕ 

КАРАТ; 

з 18.03.2016 член Наглядової 

Ради ГРАВЕ УКРАЇНА 

Страхування життя; 

з 18.03.2016 член Наглядової 

Ради СК ГРАВЕ УКРАЇНА; 

з 13.08.2015 - Голова 

Правлiння Граве Румунiя 

Асiгураре СА.; 

20.03.2019, 3 

роки 

Опис: 
Представник акцiонера.  

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Наглядову Раду та Статутом Емiтента. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi Емiтента не виплачувалась.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

3 Член Наглядової ради Клаус Шайтегель 1967 вища 30 

у перiодi щодо якого 

розкривається iнформацiя 

змiни пiдриємства i посади не 

20.03.2019, 3 

роки 



було, д/н, Обiймав/є посади: 

член Правлiння ГРАВЕ 

Страхування, Марибор; член 

Правлiння ГРАВЕ Елсiг, 

Косово; член Правлiння 

ГРАВЕ Косово; член 

Правлiння Грацер 

Вексельзайтiге Ферзiхерунг 

Акцiєнгезельшафт, Грац.; 

Голова Правлiння Грацер 

Вексельзайтiге Ферзiхерунг 

Акцiєнгезельшафт; член 

Наглядової Ради Товариства, 

голова Наглядової ради 

Товариств 

Опис: 
Представник акцiонера.  

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Наглядову Раду та Статутом Емiтента. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi Емiтента не виплачувалась.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

4 

Член Наглядової ради Рейтер Гернот 1968 вища 28 

 у перiодi щодо якого 

розкривається iнформацiя 

змiни пiдриємства i посади не 

було, д/н, Обiймав/є посади: 

Член Правлiння ГРАВЕ 

Хорватiя, м. Загреб; 

начальник департаменту зi 

страхування життя, АТ 

"Грацер Вексельзайтiге 

Ферзiхерунг 

Акцiєнгезельшафт", м. Грац, 

Австрiя, Голова Правлiння 

ГИПО - Ферзiхерунг 

Акцiєнгезельшафт, м.Грац, 

Австрiя; член 

Наглядової ради Товариства 

20.03.2019, 3 

роки 

Опис: 
Представник акцiонера.  

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Наглядову Раду та Статутом Емiтента. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi Емiтента не виплачувалась.  



Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

5 

Голова Правлiння 
Базилевська Наталiя 

Володимирiвна 
1974 вища 24 

 у перiодi щодо якого 

розкривається iнформацiя 

змiни пiдриємства i посади не 

було, д/н 

12.12.2018, до 

11.12.2023 

Опис: 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Емiтента, Положенням про Правлiння Емiтента. 

Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. 

Часткою у статутному капiталi/пакетом акцiй Емiтента не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа Емiтента не має. 

Посадова особа займає посаду Голови Правлiння у наступнiй юридичнiй особi:  

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГРАВЕ УКРАЇНА" (iдентифiкацiйний код 19243047) 

мiсцезнаходження: Україна, 03150, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКIВСЬКА, будинок 65 

6 

Фiнансовий директор Андреєва Iрина Анатолiївна 1971 вища 30 

у перiодi щодо якого 

розкривається iнформацiя 

змiни пiдприємства i посади 

не було,, д/н 

11.11.1111,  

Посада 

Фiнансового 

директора не 

є виборною. 

Опис: 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 

Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. 

Часткою у статутному капiталi/пакетом акцiй Емiтента не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа Емiтента не має. 

Оскiльки програмне забезпечення не дає змоги залишити поля незаповненими, вiдсутнiсть дати обрання позначена одиницями 

7 Член Правлiння Єтмiр Краснiчi 1976 вища 17 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ГРАВЕ 

УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ", 25399836, Обiймав 

посади: травень 2011 р.- 

вересень 2012 р. - керуючий 

директор АТ "ГРАВЕ 

Косово" страхування життя", 

жовтень 2012 р.- червень 

2014 р. - менеджер по роботi 

з клiєнтами з питань життя та 

здоров'я у Австрiї та 

центрально - захiднiй Європi 

АТ "Свiс Ре Юроп", вересень 

2014 р.- липень 2018 - 

20.07.2021, до 

19.07.2026 



керуючий директор АТ 

"ГРАВЕ Косово страхування 

життя". Посадова особа не 

працює та не займає посад на 

будь-яких iнших 

пiдприємствах. 

Опис: 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Емiтента, Положенням про Правлiння Емiтента.  

Наглядовою радою ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (надалi - Товариство) було прийняте рiшення, оформлене протоколом №129 вiд 

01.07.2021 р., згiдно якого, у зв'язку iз спливом 19.07.2021 р. строку повноважень пана Єтмiра Краснiчi на посадi члена правлiння Товариства, 

керуючись Статутом Товариства та п. 4.1, п. 4.5 Положення про правлiння Товариства пана Єтмiра Краснiчi (паспорт Р6721051) переобрано на 

посаду члена правлiння Товариства на новий строк: з 20.07.2021 р. зi строком повноважень до 19.07.2026 р. включно. Пан Є. Краснiчi часткою у 

статутному капiталi/пакетом акцiй емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пан Є. Краснiчi протягом 

останнiх п'яти рокiв обiймав посаду члена Правлiння Товариства. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова Наглядової ради Ерiк Веннiнгдорф 0 0 0 0 

Заступник Голови Наглядової 

ради 

Пауль Свобода 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Клаус Шайтегель 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Рейтер Гернот 0 0 0 0 

Голова Правлiння Базилевська Наталiя Володимирiвна 0 0 0 0 

Член Правлiння Єтмiр Краснiчi 0 0 0 0 

Фiнансовий директор Андреєва Iрина Анатолiївна 0 0 0 0 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

"Грацер Вексельзайтiге 

Ферзiхерунг 

Акцiєнгезельшафт 

9888055 
8010, Австрiя, м.Грац, Херенгассе 

18-20 
99,917012 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"ГВББетайлiгунгс-ГмбХ" 

4665789 
8010, Австрiя, м.Грац, вул. 

Херренгассе 18-20 
0,041494 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Iнтерсекурiтас 

Бетрiбс-Сервiс ГмбХ" 

9746972 
2010, Австрiя, м.Грац, вул. 

Фрауенгассе 2 
0,041494 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Головний прiоритет Товариства - продовжувати бути стабiльним i надiйним партнером для 

наших клiєнтiв. 

 

У зв'язку з передачею функцiй державного нагляду за дiяльнiстю страхових компанiй 

Нацiональному Банку України, очiкуються бiльш жорсткi вимоги до платоспроможностi та 

якостi активiв страхових компанiй. Фiнансова стiйкiсть Товариства вiдiграє надзвичайно 

важливу роль в його роботi, i iстотно впливає на репутацiю страховика в очах клiєнтiв i 

партнерiв. Адже саме вiд того, як Товариство формує свої резерви, накопичує капiтал i 

перестраховує ризики, залежить його здатнiсть своєчасно i в повному обсязi виконувати свої 

зобов'язання. 

 

Зростання конкурентного тиску, низькi процентнi ставки, новi правила ведення бiзнесу, 

оцифрування i демографiчнi змiни є основними факторами i маркерами, якi змiнюють страхову 

галузь i ставлять перед страховиками i перед Товариством, безпосередньо, новi завдання. 

 

Дiяльнiсть Товариства буде спрямована на обслуговування iснуючого портфелю клiєнтiв та 

залучення нових потенцiйно зацiкавлених клiєнтiв щодо придбання ними страхового продукту в 

тiй чи iншiй валютi. Товариство зазначає, що його плани i стратегiя залишаються незмiнними: 

продовжувати нарощувати обсяги бiзнесу i змiцнювати свої позицiї в Українi. Сприятливим 

фактором є спiвпраця з материнською компанiєю, яка своєю майже 200-лiтньою дiяльнiстю 



пiдтверджує свої лiдерськi позицiї в Європi. 

 

Керiвництво та акцiонери мають намiр i в подальшому розвивати господарську дiяльнiсть 

Товариства в Українi. I Товариство, i акцiонери зацiкавленi у виконаннi всiх нормативiв 

достатностi капiталу, платоспроможностi, якостi активiв, тощо. У разi виникнення будь-яких 

потенцiйно можливих питань, або змiн щодо державних вимог i акцiонерами i Товариством 

будуть вжитi всi необхiднi заходи щодо їх вирiшення та виконання. 

 

У строк до 01 сiчня 2024 року Товариство має привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть до 

нового Закону України "Про страхування", в тому числi в частинi корпоративного управлiння. 

 

На дату затвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2021 рiк не має укладених договорiв 

про злиття або поглинання бiзнесу. 

 

Емiтент (Товариство) планує продовжувати страхову дiяльнiсть за iснуючими видами 

страхування, фокусуючи прiоритет на прибутковостi бiзнесу.  

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
За звiтний 2021 рiк основнi показники дiяльностi Емiтента (Товариства): загальнi активи 

3 717 215 тис. грн., страховi резерви 3 322 050 тис. грн. (з них 1 830 367 тис. грн це резерви за 

договорами страхування життя, зобов'язання сторiн за якими вираженi в доларах США), 

страховi премiї пiдписанi тис. грн., страховi виплати 177 250 тис. грн. 

 

На кiнець 2021 року кiлькiсть застрахованих фiзичних осiб складає 99 766. 

На сьогоднiшнiй день у Товариства найбiльшi резерви в сегментi страхування життя i 

найбiльший портфель зобов'язань перед клiєнтами. Товариство - єдина компанiя, яка має 

потужний портфель договорiв, номiнованих в твердiй валютi, яка в меншiй мiрi пiдвладна 

ризику iнфляцiї i яка цiкава клiєнтам для вибору довгострокових договорiв. 

В 2018 роцi зазнав змiн Закон України "Про валюту i валютнi операцiї", а також низка 

нормативних актiв, в тому числi в Закон України "Про страхування" № 85/96 вiд 07.03.96 р., 

внаслiдок яких резидентам України дозволено вносити платежi за договорами страхування 

життя на користь страхових компанiй в iноземнiй валютi, а страховим компанiям, в свою чергу, 

надано можливiсть отримати лiцензiю на здiйснення розрахункiв у iноземнiй валютi на територiї 

України за договорами страхування життя.  

Враховуючи наведене, Емiтент (Товариство) 05.03.2020 року вiдповiдно до Постанови 

Правлiння Нацiонального банку України отримав лiцензiю на здiйснення розрахункiв у 

iноземнiй валютi на територiї України за договорами страхування життя 

(https://bank.gov.ua/supervision/licensing-nonbanking/lic-search).  

Наступним кроком було внесення Товариством змiн до Правил добровiльного страхування 

життя, спрямованих на пропонування клiєнтам нових страхових продуктiв, зокрема: 

" змiн (доповнень) №5 до Правил добровiльного страхування життя ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя (зареєстрованi 

Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 

04 червня 2020 року) та 

" змiн (доповнень) №6 до Правил добровiльного страхування життя ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (зареєстрованi 

Нацiональним банком України 08 жовтня 2021 року). 

 

Товариство i надалi буде продовжувати залучення нових клiєнтiв, шляхом iснуючих методiв 

збуту та вiрогiдного залучення нових партнерiв. Товариство планує продовжувати страхову 



дiяльнiсть за iснуючими видами страхування, фокусуючи прiоритет на прибутковостi бiзнесу. 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Емiтент (Товариство) не укладав правочинiв щодо деривативiв чи похiдних цiнних паперiв, якi б 

впливали на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
д/н 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
д/н 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Емiтент (Товариство) керується власним Кодексом корпоративного управлiння Товариства, 

затвердженим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.03.2015 р. Документ 

зберiгається (розмiщений) у юридичному вiддiлi Товариства. 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Емiтентом (Товариством) не приймалось рiшення щодо добровiльного застосування кодексу 

корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу 

корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Емiтент (Товариство) дотримується прийнятих принципiв та кодексу корпоративного 

управлiння, передбачених дiючим законодавством України та закрiплених у: 

- Статутi Товариства, затвердженому у новiй редакцiї рiшенням загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства - Протокол вiд 18.03.2021 р.;  

- Положеннi про Правлiння Товариства, затвердженому рiшенням загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства вiд 18.03.2021 р., 

- Положеннi про Наглядову раду Товариства, затвердженому рiшенням загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства вiд 18.03.2016 р.,  

- Положеннi про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, затвердженому рiшенням 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18.03.2016 р., 

- Кодексi корпоративного управлiння Товариства, затвердженому рiшенням загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.03.2015 р. 

 

Емiтент (Товариство) застосовує практику корпоративного управлiння вiдповiдно до визначених 

законодавством вимог. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 



яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння Товариства, так 

само як i iнформацiя щодо незастосування деяких положень кодексу не зазначається, за 

вiдсутностi iнформацiї до розкриття. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 18.03.2021 

Кворум зборів 100 

Опис Порядок денний: 

1. Обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

2. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2020 р.; 

3. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених 

законом за 2020 р.; 

4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння про результати 

дiяльностi Товариства в 2020 р.; 

5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради про 

результати дiяльностi Товариства в 2020 р.; 

6. Внесення змiн до статуту Товариства; 

7. Про затвердження Положення про Правлiння Товариства у новiй редакцiї; 

8. Схвалення дiяльностi Наглядової ради Товариства протягом 2020 р. 

 

Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 

Наглядова рада Товариства. 

Результати розгляду питань порядку денного: всi рiшення з питань порядку 

денного прийнятi одностайно.  

Загальний опис прийнятих на зборах рiшень: затверджено рiчний звiт Товариства 

за 2020, розподiлено прибутки i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, 

передбачених законом за 2020 р.; прийнято рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Правлiння про результати дiяльностi Товариства в 2020 р.; прийнято рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Наглядової ради про результати дiяльностi Товариства 

в 2020 р.; прийнято рiшення про внесення змiн до статуту; схвалено дiяльнiсть 

Наглядової ради Товариства протягом 2020 р. 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 



Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у 2021 роцi не скликалися. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

нi 

Інше (зазначити) 

Позачерговi загальнi збори 

акцiонерiв у 2021 роцi не 

скликалися 

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

Черговi загальнi збори акцiонерiв були 

скликанi i проведенi своєчасно 18.03.2021р. 



 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у 2021 

роцi не скликалися. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Ерiк 

Веннiнгдорф 

 X Голова Наглядової ради здiйснює свої 

повноваження, дотримуючись умов договору 

з Товариством, керуючись чинним 

законодавством України, Статутом та 

Положенням про Наглядову раду 

Товариства, в тому числi, планує та 

органiзовує роботу Наглядової ради, скликає 

засiдання Наглядової ради, веде протокол, а 

також виконує iншi покладенi на нього 

функцiї. 

Пауль Свобода  X Член Наглядової ради здiйснює свої 

повноваження, дотримуючись умов договору 

з Товариством, керуючись чинним 

законодавством, Статутом та Положенням 

про Наглядову раду Товариства, в тому 

числi, бере участь у  прийняттi рiшень 

Наглядовою радою. Член Наглядової ради 

виконує свої обов'язки особисто i не може 

передавати власнi повноваження iншiй особi. 

Клаус 

Шайтегель 

 X Член Наглядової ради здiйснює свої 

повноваження, дотримуючись умов договору 

з Товариством, керуючись чинним 

законодавством, Статутом та Положенням 

про Наглядову раду Товариства, в тому 

числi, бере участь у прийняттi рiшень 

Наглядовою радою. Член Наглядової ради 

виконує свої обов'язки особисто i не може 

передавати власнi повноваження iншiй особi. 

Гернот Райтер  X Член Наглядової ради здiйснює свої 

повноваження, дотримуючись умов договору 

з Товариством, керуючись чинним 

законодавством, Статутом та Положенням 

про Наглядову раду Товариства, в тому 

числi, бере участь у прийняттi рiшень 

Наглядовою радою. Член Наглядової ради 

виконує свої обов'язки особисто i не може 

передавати власнi повноваження iншiй особi. 



 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Так. Протягом 2021 року Наглядовою радою було проведено 10 

засiдань, на яких, серед iншого, було прийнято наступнi рiшення: 

призначено черговi загальнi збори акцiонерiв за 2020 рiк та 

прийнято ряд рiшень з органiзацiйних питань щодо проведення 

цих загальних зборiв; затверджено звiт виконавчого органу про 

результати дiяльностi товариства в 2020 р. та промiжнi звiти 

виконавчого органу про результати дiяльностi товариства 

протягом 2021 року; обрано незалежного аудитора товариства на 

2021 рiк; затверджено звiт структурного пiдроздiлу наглядової 

ради з питань внутрiшнього аудиту за 2020 рiк; затверджено 

обсяг, програму/план та частоту здiйснення перевiрок Комiтетом 

наглядової ради з питань аудиту на 2021 рiк; затверджено звiти 

виконавчого органу про iнвестицiї товариства в 2020 р. та 

протягом 2021 року; затверджено прогнози виконавчого органу 

товариства щодо розвитку бiзнесу на наступнi 5 рокiв. 

Процедури, що застосовуються при прийняттi наглядовою радою 

рiшень: 

Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови 

Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання 

Наглядової ради також скликаються на вимогу Правлiння чи його 

члена. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi 

окремих питань порядку денного засiдання беруть участь члени 

Правлiння та iншi визначенi нею особи. Засiдання Наглядової 

ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу 

на квартал. 

Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо у ньому бере 

участь бiльше половини її складу. Рiшення Наглядової ради 

приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, 

якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. Рiшення 

Наглядової ради приймаються вiдкритим голосуванням i 

набувають чинностi з моменту їх прийняття.  

Члени Наглядової ради є представниками акцiонерiв. 

Функцiональнi обов'язки кожного члена наглядової ради, данi 

незалежностi кожного з незалежних членiв наглядової ради, данi 

компетентностi та ефективностi кожного члена ради, включаючи 

iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших 

юридичних осiб або iншу дiяльнiсть (оплачувану i безоплатну) 

наведено у вiдповiдних пiдроздiлах пункту 4) цього Звiту. 

Данi дiяльностi наглядової ради як колегiального органу. 

Персональний склад, структура та дiяльнiсть Наглядової ради 

Товариства оцiнюється як ефективний та задовiльний для мети та 

предмету дiяльностi Товариства. 

Всi члени наглядової ради мають достатнiй рiвень компетенцiї 

для ефективної участi у дiяльностi Наглядововї ради. 

У звiтному перiодi Наглядова рада виконувала цiлi визначенi 

Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду та 

чинним законодавством.  

Дiяльнiсть Наглядової ради не зумовила змiн у 

фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства. 

 



 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту X  

Пан Ерiк Веннiнгдорф - 

Голова Комiтету 

Наглядової ради 

Товариства з питань 

аудиту. 

 

Пан Пауль Свобода - 

Заступник голови 

Комiтету Наглядової ради 

Товариства з питань 

аудиту. 

 

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) д/н  

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

Так. Протягом 2021 року Комiтетом Наглядової ради Товариства 

з питань аудиту проведено 4 засiдання. Пiд час проведення 

внутрiшнього аудиту (контролю) порушень вимог законодавства, 

а також недолiкiв та ризикiв в поточнiй дiяльностi Товариства не 

виявлено. За результатами проведення перевiрки рекомендацiї 

або пропозицiї стосовно дiяльностi Товариства у Комiтету на 

адресу Наглядової ради вiдсутнi. 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Робота Наглядової ради протягом 2021 р. схвалена загальними 

зборами акцiонерiв Товариства. Позитивна. 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

Обираються з числа фiзичних осiб, що мають повну дiєздатнiсть. 

Вимоги до членiв Наглядової ради встановленi Статутом та 

 X 



Положенням про Наглядову раду Товариства.  

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть)  

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Виконавчим органом 

Товариства є Правлiння 

Товариства, у 

складi:Базилевська 

Наталiя Володимирiвна - 

Голова ПравлiнняЄтмiр 

Краснiчi - Член Правлiння 

До компетенцiї Правлiння вiдносяться: 

попереднiй розгляд всiх питань, котрi, вiдповiдно до Статуту 

Товариства, повиннi виноситися на розгляд чергових та 

позачергових засiдань Наглядової ради та Загальних зборiв, 

пiдготовка вiдповiдних документiв i проектiв рiшень з цих 

питань; 

- забезпечення пiдготовки для затвердження Наглядовою радою 

проектiв бюджету Товариства, стратегiї та бiзнес-плану розвитку 

Товариства; 

- розробка та затвердження рiчних та поточних планiв розвитку 

та дiяльностi Товариства, iнвестицiйних планiв, планiв 

(бюджетiв) фiнансових заощаджень та заходiв, необхiдних для їх 

виконання, кадрової та маркетингової полiтики, рекламного 

бюджету, програм конкурентної боротьби; 

- реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Товариства; 

- реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, 

затвердженої Наглядовою радою, забезпечення впровадження 

процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв; 

- затвердження та формування органiзацiйної структури 

Товариства (його фiлiй, представництв, вiддiлень пiдроздiлiв 

головного офiсу), вирiшення питань управлiння ними; 



- створення нових невiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

Товариства; 

- розробка та затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх 

документiв (правил, положень, iнструкцiй, рекомендацiй тощо), 

якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, в 

тому числi розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть 

невiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства (правил, 

положень, iнструкцiй, рекомендацiй тощо), згiдно iз стратегiєю 

розвитку Товариства, крiм тих, прийняття яких вiднесено до 

компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради 

Товариства; 

- визначення порядку оброблення електронних даних та 

забезпечення безпеки iнформацiйних систем Товариства; 

- забезпечення у процесi оперативного управлiння дiяльнiстю 

Товариства дотримання законодавства i вiдповiдностi дiяльностi 

Товариства нормативним актам та положенням; 

- регулярне та вчасне надання Наглядовiй радi звiтностi про 

дiяльнiсть Товариства; 

- визначення принципiв цiноутворення на послуги Товариства; 

- встановлення порядку видачi зобов'язань Товариства, 

пiдписання розрахункових документiв i кореспонденцiї; 

- вирiшення ключових питань, пов'язаних з управлiнням 

персоналом; зокрема затвердження полiтики Товариства щодо 

оплати працi персоналу; прийняття на роботу та звiльнення 

працiвникiв Товариства, а також їх переведення на iншi посади; 

- укладення колективного договору вiдповiдно до законодавства 

України; 

- затвердження умов (проектiв) будь-яких договорiв з 

акцiонерами Товариства; 

- розгляд усiх питань, якi виходять за межi обов`язкiв окремого 

члена Правлiння, визначених вiдповiдно до Положення про 

Правлiння Товариства та/або не передбаченi бюджетом 

Товариства, затвердженим Наглядовою радою; 

-  вирiшення всiх iнших питань, пов'язаних з управлiнням 

поточною дiяльнiстю Товариства, у тому числi в межах наданих 

(делегованих) повноважень Загальних зборiв та/або Наглядової 

ради (за винятком їх виключної компетенцiї). 

 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Протягом 2021 року Правлiнням було проведено 21 засiдання, на 

яких, серед iншого, було прийнято рiшення з питань дiяльностi 

Товариства, зокрема, але не виключно з питань: персоналу, 

затвердження та реєстрацiї змiн та доповнень до правил 

добровiльного страхування життя, роботи Товариства в перiод 

пандемiї, про потенцiйне партнерство, про розробку нових 

продуктiв, про внесення змiн до програм страхування, про 

питання кооперацiї з агентами, про акредитацiю у банках. 



 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Рiшення Правлiння приймаються вiдповiдно до Статуту та 

Положення про правлiння Товариства.  

Результати роботи виконавчого органу - виконавчий орган 

здiйснював управлiння щоденною виробничою та господарською 

дiяльнiстю Товариства для виконання мети та предмету 

дiяльностi Товариства, визначену Статутом, рiшенням загальних 

зборiв акцiонерiв та наглядової ради.  

Протягом 2021 року виконавчим органом Товариства проведено 

низка засiдань, загальна кiлькiсть яких вiдповiдає вимогам 

внутрiшнiх положень Товариства. Питання, що пiдлягали 

вирiшенню на засiданнях виконавчого органу, в тому числi тi, якi 

потребували прийняття оперативних рiшень, були вирiшенi 

Правлiнням вчасно та одностайно. Серед iншого, протягом 2021 

р. Правлiнням були вирiшеннi питання забезпечення дiяльностi 

Товариства у вiдповiдностi до вимог концерну ГРАВЕ в сферi 

фiнансового монiторингу; планування розвитку Товариства тощо. 

Аналiз дiяльностi виконавчого органу, включаючи значення того, 

як дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у 

фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства - дiяльнiсть, 

компетентнiсть та ефективнiсть виконавчого органу оцiнюється 

як задовiльна та має високу ефективнiсть для виконання мети та 

предмету дiяльностi Товариства. 

Робота виконавчого органу протягом 2021 р. схвалена 

Наглядовою радою Товариства та є позитивною. 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Емiтента 

(Товариства) наведено у складi Звiту про корпоративне управлiння страховика, пiдготовленого 

вiдповiдно до статтi 122 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання 

ринкiв фiнансових послуг" № 2664-III вiд 12.07.2001 (зi змiнами та доповненнями), який 

наведено у повному обсязi пiсля п.9 даного Звiту. 

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 



Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
ні ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 
Положення про Комiтет Наглядової ради з питань аудиту,Кодекс 

корпоративного управлiння  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про Інформація Інформація Документи Копії Інформація 



діяльність 

акціонерного 

товариства 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

так ні так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік  X 

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 



Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) 
Ревiзiйна комiсiя не створювалася.Комiтет Наглядової ради з питань 

аудиту проводив перевiрку за дорученням наглядової ради 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Акцiонерне Товариство "Грацер 

Вексельзайтiге Ферзiхерунг 

Акцiєнгезельшафт" 

FN 37748 m 99,917012 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

2 410 0 Будь-якi обмеження прав участi та 

голосування акцiонерiв (учасникiв) 

на загальних зборах учасникiв 

 



Товариства вiдсутнi. 

Опис Будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах учасникiв Товариства вiдсутнi. 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Члени наглядової ради Товариства призначаються на посаду та звiльняються з посади 

загальними зборами акцiонерiв Товариства.  

Наглядова рада Товариства складається не менш нiж з трьох членiв. Кiлькiсний склад 

Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами акцiонерiв.  

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. До складу Наглядової ради 

Товариства обираються Акцiонери або їх представники. Члени Наглядової ради Товариства 

обираються строком на три роки.  

Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами 

акцiонерiв Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом 

кумулятивного голосування. У разi замiни члена Наглядової ради - представника Акцiонера 

повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради Товариства припиняються, а новий член 

Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового 

повiдомлення вiд Акцiонера, представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. 

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю 

голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, 

скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори та здiйснює iншi 

повноваження, передбаченi законодавством та Положенням про Наглядову раду. 

Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi членам наглядової ради 

Товариства в разi їх звiльнення, внутрiшнiми документами Товариства не передбаченi. 

Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його 

поточною дiяльнiстю. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi 

Товариства та органiзовує виконання рiшень. 

Голова та члени правлiння Товариства призначаються на посаду та звiльняються з посади за 

рiшенням наглядової ради або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  

Голова та члени Правлiння можуть бути у будь-який час усуненi вiд виконання своїх обов'язкiв 

рiшенням Наглядової ради або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  

Правлiння складається мiнiмум з двох членiв, один з яких рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 

або Наглядової ради може бути призначений Головою Правлiння.  

Члени Правлiння обираються (призначаються) строком на п'ять рокiв за рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв (надалi - Загальнi збори) або Наглядової ради Товариства. 

Голова, члени Правлiння можуть переобиратися (призначатися) на посаду на 5 рокiв 

необмежену кiлькiсть разiв.  

Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi членам правлiння Товариства в 

разi їх звiльнення, виплачується в порядку, передбаченому чинним трудовим законодавством 

України. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
До повноважень членiв Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених 

законодавством, Статутом та Положеннями, а також переданих на вирiшення Наглядової ради 

Загальними зборами акцiонерiв. 

 

Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства передбачено, що до виключної 

компетенцiї Наглядової ради вiднесено вирiшення наступних питань: 

- затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства з питань, 

вiднесених чинним законодавством та цим Статутом до виключної компетенцiї Наглядової ради; 

- затвердження положення про винагороду членiв Правлiння Товариства; 



- затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння Товариства; 

- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 

про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

Загальних зборiв; 

- формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою 

радою; 

- затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 

- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до 

Статуту та у випадках, встановлених законом; 

- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 

- обрання та припинення повноважень голови та членiв Правлiння, затвердження документу про 

розподiл мiж ними обов'язкiв (зон вiдповiдальностi); 

- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, 

встановлення розмiру їх винагороди; 

- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 

- обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; 

- призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); 

- затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому 

числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 

- здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) товариством достовiрної 

iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством 

iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства; 

- розгляд звiтiв Правлiння та затвердження заходiв за результатами їх розгляду; 

- обрання реєстрацiйної комiсiї для здiйснення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних 

зборах; 

- обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за 

результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, 

що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати 

його (її) послуг; 

- затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього 

незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; 

- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 

строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного рiшенням Загальних зборiв; 

- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 

- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 

- вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх 

реорганiзацiю та лiквiдацiю; 

- вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв 

Товариства; 

- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради згiдно законодавства, у разi 

злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 

- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє 

надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством, та про 

надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених 



законодавством; 

- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй; 

- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Tовариству 

додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 

розмiру оплати її послуг; 

- надсилання оферти акцiонерам у випадку придбання акцiй Товариства за наслiдками 

придбання контрольного пакета акцiй; 

- затвердження планiв дiяльностi Товариства та звiтiв про їх виконання. 

 

Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння. 

 

Статутом та Положенням про Правлiння Товариства передбачено, що до компетенцiї Правлiння 

вiднесено вирiшення наступних питань: 

До компетенцiї Правлiння вiдносяться: 

- попереднiй розгляд всiх питань, котрi, вiдповiдно до Статуту Товариства, повиннi виноситися 

на розгляд чергових та позачергових засiдань Наглядової ради та Загальних зборiв, пiдготовка 

вiдповiдних документiв i проектiв рiшень з цих питань; 

- забезпечення пiдготовки для затвердження Наглядовою радою проектiв бюджету Товариства, 

стратегiї та бiзнес-плану розвитку Товариства; 

- розробка та затвердження рiчних та поточних планiв розвитку та дiяльностi Товариства, 

iнвестицiйних планiв, планiв (бюджетiв) фiнансових заощаджень та заходiв, необхiдних для їх 

виконання, кадрової та маркетингової полiтики, рекламного бюджету, програм конкурентної 

боротьби; 

- реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Товариства; 

- реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, затвердженої Наглядовою радою, 

забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки , контролю та монiторингу ризикiв; 

- затвердження та формування органiзацiйної структури Товариства (його фiлiй, представництв, 

вiддiлень пiдроздiлiв головного офiсу), вирiшення питань управлiння ними; 

- створення нових невiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства; 

- розробка та затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх документiв (правил, 

положень, iнструкцiй, рекомендацiй тощо), якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю 

Товариства, в тому числi розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть невiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв Товариства (правил, положень, iнструкцiй, рекомендацiй тощо), згiдно 

iз стратегiєю розвитку Товариства, крiм тих, прийняття яких вiднесено до компетенцiї Загальних 

зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства; 

- визначення порядку оброблення електронних даних та забезпечення безпеки iнформацiйних 

систем Товариства; 

- забезпечення у процесi оперативного управлiння дiяльнiстю Товариства дотримання 

законодавства i вiдповiдностi дiяльностi Товариства нормативним актам та положенням; 

- регулярне та вчасне надання Наглядовiй радi звiтностi про дiяльнiсть Товариства; 

- визначення принципiв цiноутворення на послуги Товариства; 

- встановлення порядку видачi зобов'язань Товариства, пiдписання розрахункових документiв i 

кореспонденцiї; 

- вирiшення ключових питань, пов'язаних з управлiнням персоналом; зокрема затвердження 

полiтики Товариства щодо оплати працi персоналу; прийняття на роботу та звiльнення 

працiвникiв Товариства, а також їх переведення на iншi посади; 

- укладення колективного договору вiдповiдно до законодавства України; 

- затвердження умов (проектiв) будь-яких договорiв з акцiонерами Товариства; 



- розгляд усiх питань, якi виходять за межi обов`язкiв окремого члена Правлiння, визначених 

вiдповiдно до Положення про Правлiння Товариства та/або не передбаченi бюджетом 

Товариства, затвердженим Наглядовою радою; 

- вирiшення всiх iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, у 

тому числi в межах наданих (делегованих) повноважень Загальних зборiв та/або Наглядової 

ради (за винятком їх виключної компетенцiї). 

 

Компетенцiя Правлiння, щодо дiй, якi пiдлягають узгодженню з Наглядовою радою Товариства, 

визначена Положенням про Правлiння Товариства вiд 18 березня 2021 року. 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
Витяг зi ЗВIТУ З ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI  

НЕЗАЛЕЖНОГО ФАХIВЦЯ-ПРАКТИКА ТОВ "РСМ УКРАЇНА АУДИТ" ВIД 08 КВIТНЯ 2021 

РОКУ 

"Нашi процедури включали перевiрку: 

" iнформацiї, викладеної у Звiтi про корпоративне управлiння, що вимагається пунктами 

1-4 частини "Звiт про корпоративне управлiння" пункту 3 статтi 401 Закону №3480-IV, на 

вiдповiднiсть її розкриття вимогам пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 Рiшення 

№2826, та  

" iнформацiї, викладеної у Звiтi про корпоративне управлiння, що вимагається пунктами 

5-9 частини "Звiт про корпоративне управлiння" пункту 3 статтi 401 Закону №3480-IV, яка була 

пiдготовлена на пiдставi:  

- стосовно опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння 

ризиками Товариства - вiдповiдних вимог Розпорядження №1772 та Розпорядження №4660;  

- стосовно перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета 

акцiй емiтента - вiдповiдних вимог п.5 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 

- стосовно iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв 

(учасникiв) на загальних зборах емiтента - вiдповiдних вимог абз. 2 ч. 2 ст. 34 та ст. 68 Закону 

України "Про акцiонернi товариства"; 

- стосовно порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента - вiдповiдних вимог 

Закону України "Про акцiонернi товариства" та Закону України "Про фiнансовi послуги та 

державне регулювання ринкiв фiнансових послуг"; 

- стосовно повноважень посадових осiб емiтента - вiдповiдних вимог Закону України "Про 

акцiонернi товариства" та Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання 

ринкiв фiнансових послуг"; 

  

з метою висловлення думки про вiдповiднiсть її розкриття вимогам, визначеним в частинi "Звiт 

про корпоративне управлiння" пiдпункту 6) пункту 2 роздiлу 4 Рiшення №2826. 

 

Наш висновок сформульовано на основi властивих обмежень та вiн обумовлений цими 

обмеженнями, наведеними в цьому незалежному звiтi з надання впевненостi. 

 

На нашу думку, на основi виконаних процедур i отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої 

уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство при розкриттi iнформацiї, викладеної у Звiтi 

про корпоративне управлiння, що вимагається пунктами 5-9 частини "Звiт про корпоративне 

управлiння" пункту 3 статтi 401 Закону №3480-IV, не дотрималось в усiх суттєвих аспектах 

застосовних критерiїв.". 

 

Звiт з завдання з надання впевненостi незалежного фахiвця-практика вiд 08  квiтня 2021 року 



(додається). 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Звiт про корпоративне управлiння страховика за 2021 рiк 

 

вiдповiдно до Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг" № 2664-III вiд 12.07.2001 року (зi змiнами та доповненнями).  

 

1. Вкажiть мету провадження дiяльностi страховика. 

Згiдно iз статтею 4 Статуту ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (надалi за текстом - 

Товариство, Граве Україна) метою дiяльностi Товариства є здiйснення страхування та 

перестрахування з видiв страхування, передбачених Статутом, здiйснення страхового захисту 

населення та здiйснення пов'язаної з цим фiнансової дiяльностi з метою одержання прибутку на 

вкладений капiтал, а також отримання прибутку внаслiдок управлiння власним майном. 

 

2. Вкажiть факти дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння 

(з посиланням на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення 

протягом року. 

Товариство дотримується прийнятих принципiв та кодексу корпоративного управлiння, 

передбачених дiючим законодавством України та закрiплених у: 

" Статутi Товариства, затвердженому у новiй редакцiї рiшенням загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства 18.03.2021 р., 

" Положеннi про правлiння Товариства, затвердженому рiшенням загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства 18.03.2021 р., 

" Положеннi про наглядову раду Товариства, затвердженому рiшенням загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства 18.03.2016 р.,  

" Положеннi про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, затвердженому рiшенням 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства 18.03.2016 р., 

" Кодексi корпоративного управлiння Товариства, затвердженому рiшенням загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства 27.03.2015 р. 

 

Тексти перелiчених документiв зберiгаються (розмiщенi) у юридичному вiддiлi Товариства. 

 

3. Вкажiть iнформацiю про власникiв iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють 

контроль за страховиком) (для юридичних осiб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

мiсцезнаходження; для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я та по батьковi), їх вiдповiднiсть 

встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк. 

Власником iстотної участi Товариства є Акцiонерне товариство "Грацер Вексельзайтiге 

Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт" (вул. Херренгассе, 18-20, м. Грац, 8010, Австрiя), яке дiє згiдно 

Витягу з актуальними даними в Реєстрi фiрм FN 37748 m та вiдповiдає встановленим 

законодавством вимогам. За 2021 рiк змiни складу власникiв iстотної участi ПрАТ "ГРАВЕ 

УКРАЇНА Страхування життя" не було.  

 

4. Вкажiть iнформацiю про склад наглядової ради страховика та його змiну за рiк, у тому числi 

утворенi нею комiтети. 

 

На початку 2019 року згiдно з рiшенням загальних зборiв Товариства, затвердженого 

протоколом вiд 20 березня 2019 р. наглядова рада Товариства була у наступному складi: пан 

Ерiк Веннiнгдорф; пан Пауль Свобода; пан Гернот Райтер; пан Клаус Шайтегель. 



 

Вiдповiдно до рiшення наглядової ради Товариства, затвердженого протоколом № 112 вiд 21 

березня 2019 р. Головою наглядової ради Товариства було обрано пана Ерiка Веннiнгдорфа та 

Заступником Голови наглядової ради Товариства - пана Пауля Свободу. 

 

У 2021 роцi склад наглядової ради не змiнювався, комiтетiв наглядовою радою Товариства не 

утворювалось. 

 

5. Вкажiть iнформацiю про склад виконавчого органу страховика та його змiну за рiк. 

Склад правлiння ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя": 

" Голова Правлiння - панi Базилевська Наталiя Володимирiвна; 

" Член Правлiння - пан Єтмiр Краснiчi. 

 

Змiн у складi Правлiння Товариства в 2021 роцi не вiдбувалось. 

 

6. Вкажiть факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика 

внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди страховику або споживачам фiнансових 

послуг, або iнформацiю про вiдсутнiсть таких фактiв. 

Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА 

Страхування життя" внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди ПрАТ "ГРАВЕ 

УКРАЇНА Страхування життя" або споживачам фiнансових послуг вiдсутнi. 

 

7. Вкажiть iнформацiю про заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади 

до страховика, в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу, або вiдсутнiсть 

таких заходiв впливу. 

В 2021 роцi заходи впливу органами державної влади до страховика, в тому числi до членiв 

наглядової ради та виконавчого органу, протягом року не застосовувались. 

 

8. Вкажiть розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу страховика. 

Оплата працi членiв виконавчого органу (правлiння) здiйснюється вiдповiдно до штатного 

розпису. Винагорода за рiк членiв наглядової ради передбачена не була. 

 

9. Вкажiть iнформацiю про значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть страховика 

протягом року. 

 

Криза спричинена пандемiєю через COVID-19 помiрно вплинула на Товариство. Основним 

ризиком для Товариства було те, що в результатi карантинних обмежень доходи населення 

скоротилися, адже це могло призвести до зменшення надходження страхових премiй вiд 

фiзичних осiб. Проте, якщо порiвнювати з минулим роком, страховi премiї збiльшились на 

18,01% та у 2021 роцi склали 520 749 тис. грн. З огляду на вище зазначене, можемо зробити 

пiдсумок, що Товариству вдалося зберегти прийнятний фiнансовий результат шляхом помiрного 

зростання страхових премiй, збереження сталих показникiв активiв i зобов'язань, а також 

уникнення знецiнення активiв. 

 

Разом з цим, Товариство зазначає наступне: 

2021 рiк продовжував ставити безпрецедентнi виклики пов'язанi з карантинними обмеженнями. 

Нам довелося реагувати на новi рамковi умови протягом дуже короткого часу - незалежно вiд 

того, чи це були законодавчi вимоги чи заходи щодо захисту наших споживачiв або працiвникiв. 

Наявнi надзвичайнi плани допомогли Товариству без проблем пiдтримувати дiлову активнiсть, 

операцiї, незважаючи на численнi обмеження. 

 



В рамках групи на етапах обмежувального, адаптивного перiодiв активiзувалося спiлкування з 

наглядовими органами, щоб мати можливiсть своєчасно виявити потенцiйнi небезпеки та 

ризики. Крiм того, наглядовi органи неодноразово проводили запити щодо очiкуваного розвитку 

бiзнесу та iснуючої бази власних капiталiв. У цьому контекстi було проаналiзовано численнi 

сценарiї та проведенi стрес-тести на рiвнi материнської компанiї. Це дало можливiсть кiлькiсно 

оцiнити вплив на бiзнес-результат, на планування, наявний власний капiтал та вимоги до 

платоспроможностi.  

Основна увага була придiлена питанням здiйснення повсякденного бiзнесу. В першу чергу, 

адаптуючись пiд несподiвану ситуацiю спричинену пандемiєю 2020-2021 рокiв, Товариство 

оперативно впроваджувало змiни в свої внутрiшнi процеси. Активно розроблялися внутрiшнi  

положення, якi регулювали роботу офiсу пiд час дiї карантину. В свою чергу, для спiвробiтникiв 

була органiзована вiддалена робота та, за необхiдностi, вахтовий режим вiдвiдування офiсу при 

умовi виконання усiх вiдповiдних протиепiдемiчних вимог. Товариство забезпечило весь 

персонал та клiєнтiв засобами iндивiдуального захисту, також регулярно проводилась 

дезiнфекцiя примiщення. 

 

Консультацiй з клiєнтами проводились в телефонному або онлайн режимi, також був 

налагоджений електроннiй обмiн документами при оформленнi страхових полiсiв та випадкiв. 

Готовнiсть Товариства конкретно дiями реагувати на потреби своїх працiвникiв, клiєнтiв, 

партнерiв мала центральне значення. 

 

В рамках групи компанiй GRAWE створено Управлiння безперервнiстю бiзнесу (BCM), яке 

визначає процеси пiд час надзвичайних ситуацiй. Процесами мiж компанiями, що стосуються 

BCM, керує центральний вiддiл управлiння ризиками. 

 

Управлiнський персонал i надалi стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, 

за необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можливо. 

 

10. Вкажiть iнформацiю про наявнiсть у страховика системи управлiння ризиками та її ключовi 

характеристики. 

У Товариствi запроваджена та дiє система управлiння ризиками (далi - СУР), що включає 

стратегiю управлiння ризиками та реалiзацiю управлiння ризиками. 

 

Метою СУР Товариства є виявлення та управлiння ризиками, на якi наражається Товариства, як 

компанiя, яка надає послуги у сферi страхування.  

 

Завданням СУР є не уникнення ризикiв, а сумлiнне прийняття ризикiв у цiлеспрямованiй манерi 

та систематична оцiнка, управлiння цими ризиками та пiдготовка альтернативних заходiв для 

своєчасної протидiї загрозливим тенденцiям. 

Попереджувальне (проактивне) управлiння ризиками має на метi сприяння зменшенню наслiдкiв 

ризикiв у разi їх виникнення. За допомогою полiтики перестрахування та складання контрактiв, 

що вiдповiдають законодавчим вимогам, попереджаються особливо високi витрати, пов'язанi iз 

збитками, якi можуть виникнути внаслiдок надзвичайних подiй. З цiєю метою здiйснюється 

аналiз прийнятих ризикiв не тiльки з точки зору окремого ризику, але i з точки зору всiєї 

кiлькостi прийнятих ризикiв, яких може торкнутися певна подiя. У цьому контекстi важливу 

роль грає рейтинг ретельно обраних партнерiв Товариства з перестрахування. Функцiонування 

системи раннього попередження, дозволяє за допомогою рiзних показникiв з рiзних оцiнок i 

звiтiв своєчасно виявляти змiни, якi можуть призвести до небажаного вiдхилення вiд досягнення 

цiлей, дозволяє також приймати термiновi i оперативнi заходи попереджаючи негативнi змiни. 

 

Метою звiтностi про ризики є надання конкретної, актуальної iнформацiї про ризики, якi 



зачiпають Товариство, та їх розвиток. Ще однiєю метою управлiння ризиками є створення 

культури ризику, тобто обiзнаностi про ризики, якi зачiпають всi рiшення i угоди пiд час 

господарської дiяльностi Товариства. Для досягнення цiєї мети пiдвищується обiзнанiсть та 

увага до ризикiв на всiх рiвнях всерединi Товариства. 

 

Стратегiя управлiння ризиками Товариства затверджена згiдно протоколу наглядової ради 

Товариства № 65 вiд 23.06.2013 р. та мiстить: мету управлiння ризиками; визначення основних 

принципiв управлiння ризиками; визначення ризикiв у страховика з урахуванням класифiкацiї 

ризикiв; карту ризикiв; визначення допустимих меж ризикiв; опис процедур управлiння 

ризиками; опис механiзму виявлення та оцiнки ризикiв як систематичного процесу, що включає 

аналiз нових та переоцiнку iснуючих ризикiв; опис механiзму забезпечення платоспроможностi 

Товариства вiдповiдно до вимог законодавства та загальної величини ризикiв у Товариствi; опис 

розмежування функцiй i вiдповiдальностi у процесi управлiння ризиками, визначення осiб, 

вiдповiдальних за перегляд ефективностi Стратегiї; порядок взаємодiї мiж виконавчим органом 

Товариства, наглядовою радою та призначеним працiвником, що виконує функцiю оцiнки 

ризикiв, у процесi управлiння ризиками. 

 

Стратегiя управлiння ризиками Граве Україна формується на пiдставi наступних основних 

принципiв: 

" Забезпечення тривалого iснування Товариства. Для гарантування подальшого iснування 

компанiї головними факторами є забезпечення власними коштами. Для розрахунку критерiїв 

платоспроможностi Товариство орiєнтується на норми законодавства, а також на внутрiшнi 

розрахунки та аналiз. 

" Забезпечення досягнення фiнансових цiлей. Гармонiзацiя стратегiї компанiї з однiєї 

сторони iз стратегiєю ризикiв iз iншої сторони проводиться також i в рамках щорiчного 

планування - як через розрахунок показникiв, системи раннього сповiщення до забезпечення 

власними коштами, розробцi сценарiїв, так i безпосередньо через розрахунок забезпечення 

власними коштами. 

" Виконання стратегiчних цiлей. СУР слугує досягненню фiнансових та стратегiчних цiлей 

компанiї, забезпеченню тривалого iснування Товариства та виконанню правових вимог та вимог 

до платоспроможностi. Цi цiлi можуть бути досягнутi iз метою добре спланованого та дiєвого 

контролю та систем управлiння ризиками. 

" Виконання законодавчих вимог. СУР розроблена та дiє у вiдповiдностi до вимог 

законодавства. 

" Усвiдомленiсть прийняття ризикiв. Товариство змушене свiдомо йти на ризик з метою 

одержання вiдповiдного доходу вiд здiйснення тiєї або iншої операцiї. Незважаючи на те, що по 

деяких операцiях можна прийняти тактику "уникнення ризику", повнiстю виключити його з 

дiяльностi Товариства не представляється можливим, оскiльки ризик - об'єктивне явище, що 

притаманне бiльшостi господарських операцiй. 

" Керованiсть прийнятими ризиками. До складу портфеля ризикiв включаються тiльки тi з 

них, якi пiддаються нейтралiзацiї в процесi управлiння, незалежно вiд їхньої об'єктивної й 

суб'єктивної природи. Ризики некерованi, наприклад форс-мажорної групи, або iгноруються, або 

передаються зовнiшньому страховиковi чи партнерам по бiзнесу.  

" Порiвняння рiвня прийнятих ризикiв з рiвнем прибутковостi проведених операцiй. Цей 

принцип є основним в управлiннi ризиками. Вiн полягає в тому, що Товариство ухвалює в 

процесi здiйснення своєї дiяльностi тiльки тi види ризикiв, рiвень яких компенсується 

адекватною величиною очiкуваної прибутковостi. Операцiї, ризики яких не вiдповiдають 

необхiдному рiвню прибутковостi, вiдкидаються або, вiдповiдно, повиннi бути переглянутi 

розмiри премiї за ризик. Вiдтак, як пiдсумковi, так i прогнозованi результати господарської 

дiяльностi або конкретної операцiї корегуються з урахуванням ступеня ризику, прийнятого 

Товариством для їхнього одержання. 



" Порiвняння рiвня прийнятих ризикiв з можливими втратами Товариства. Можливий 

розмiр фiнансових втрат Товариства в процесi проведення тiєї або iншої ризикової операцiї 

повинен вiдповiдати частцi капiталу, яка зарезервована для його покриття. Iнакше настання 

ризикової ситуацiї спричинить втрату певної частини активiв, що забезпечують операцiйну або 

iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, тобто знизить його потенцiал формування прибутку й 

темпи подальшого розвитку. Розмiр ризикового капiталу, що включає необхiднi фонди й 

резерви, повинен бути визначений заздалегiдь i служити критерiєм прийняття тих видiв ризикiв, 

якi не можуть бути переданi партнеровi по операцiї або зовнiшньому страховиковi. 

" Урахування фактору часу в управлiннi ризиками. Чим довше перiод здiйснення операцiї, 

тем ширше дiапазон супутнiх їй ризикiв, тим менше можливостей забезпечувати нейтралiзацiю 

їх негативних наслiдкiв. При необхiдностi здiйснення таких операцiй Товариство повинне 

включати в необхiдну величину доходу не тiльки премiї за вiдповiднi ризики, але й премiю за 

лiквiднiсть. 

" Урахування стратегiї Товариства в процесi управлiння ризиками. СУР базується на 

загальних принципах, критерiях i пiдходах, що вiдповiдають обранiй Товариством стратегiї 

розвитку. Орiєнтацiя на стратегiю розвитку дозволяє зосередити основнi зусилля на тих видах 

ризику, якi обiцяють Товариству економiчний успiх, визначити граничний обсяг ризикiв, якi 

можна взяти на себе, видiлити необхiднi ресурси для управлiння ними.  

" Урахування можливостi передачi ризикiв. Прийняття ризикiв, якi не порiвнянi з 

можливостями Товариства по нейтралiзацiї їх негативних наслiдкiв, не допускається. У той же 

час необхiднiсть реалiзацiї тiєї або iншої ризикової операцiї може диктуватися вимогами 

стратегiї й спрямованостi господарської дiяльностi. Включення їх у портфель ризикiв 

припустиме лише в тому випадку, якщо можлива часткова або повна їх передача партнерам по 

бiзнесу або зовнiшньому страховику. Критерiй зовнiшнього страхування ризикiв повинен бути 

обов'язково врахований при формуваннi портфеля ризикiв Товариства. 

Виконавчий орган Товариства є вiдповiдальним за практичну реалiзацiю основних елементiв 

СУР. Вiдповiдальний працiвник, що виконує функцiю оцiнки ризикiв, пiдпорядковується 

безпосередньо головi виконавчого органу та має вiдповiднi повноваження щодо доступу до 

iнформацiї, необхiдної для оцiнки ризикiв. 

 

11. Вкажiть iнформацiю про результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього 

аудиту (контролю), а також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої 

фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 

Результатами функцiонування протягом року системи внутрiшнього контролю ПрАТ "ГРАВЕ 

УКРАЇНА Страхування життя" є: 

" функцiонування внутрiшнiх правил та процедур контролю;  

" стабiльне i ефективне функцiонування ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя"; 

" дотримання внутрiшньогосподарської полiтики; 

" збереження та рацiональне використання активiв ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування 

життя"; 

" вiдсутнiсть та запобiгання фальсифiкацiй, помилок; 

" точнiсть i повнота бухгалтерських записiв; 

" своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї; 

" незалежнi процедури перевiрки (аудиторськi процедури), якi використовуються для 

визначення того, чи були фiнансово-господарськi операцiї належним чином санкцiонованi, 

правильно оформленi i вiдображенi в облiкових регiстрах. 

 

У Товариствi дiє комiтет наглядової ради з питань аудиту та затверджене у новiй редакцiї 

Положення Приватного акцiонерного товариства "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" про 

комiтет наглядової ради з питань аудиту, розроблене вiдповiдно до вимог Закону України "Про 

фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" № 2664-III вiд 



12.07.2001р. (зi змiнами та доповненнями), "Порядку проведення внутрiшнього аудиту 

(контролю) у фiнансових установах", затвердженого Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що 

здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 1772 вiд 05.06.2014р., 

"Методичних рекомендацiй щодо проведення внутрiшнього аудиту фiнансових установ", 

затверджених Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у 

сферi ринкiв фiнансових послуг № 4660 вiд 27.09.2005р. та Статуту Товариства. 

 

Внутрiшнiй аудит у Товариствi в 2021 роцi проводився комiтетом наглядової ради з питань 

аудиту (надалi - комiтет наглядової ради з питань аудиту).  

 

З 01.12.2021 р. по 15.12.2021 р. комiтетом наглядової ради з питань аудиту було проведено 

планову перевiрку за результатами фiнансового - господарської дiяльностi Товариства у 2021 

роцi. За результатами проведеного внутрiшнього аудиту (контролю) порушень вимог чинного 

законодавства, а також недолiкiв та ризикiв в поточнiй дiяльностi Товариства не виявлено. 

Результати проведеного внутрiшнього аудиту комiтетом наглядової ради з питань аудиту щодо 

поточної дiяльностi Товариства у 2021 роцi були наданi Наглядовiй радi Товариства. 

 

Стосовно даних, зазначених в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку станом на 31.12.2021 року, Товариство повiдомляє, що ця 

iнформацiя за формами i в одиницях вимiру надана у встановлений законодавством термiн до 28 

лютого 2022 року до Національного банку України у складi фiнансової звiтностi i звiтних даних 

страховика за 12 мiсяцiв 2021 року (у виглядi електронних документiв з дотриманням вимог 

Закону України "Про електроннi документи та електронний документообiг" вiд 22.05.2003 № 

851-IV (зi змiнами та доповненнями). 

 

12. Вкажiть факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у 

статутi страховика розмiр, або про їх вiдсутнiсть. 

Факти вiдчуження протягом 2021 року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 

страховика розмiр, вiдсутнi. 

 

13. Вкажiть iнформацiю про результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в 

обсязi, що перевищує встановлений у статутi страховика розмiр. 

Щодо оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом 2021 року в обсязi, що перевищує 

встановлений у статутi страховика розмiр, зокрема 10 i бiльше вiдсоткiв вiд загальної вартостi 

активiв на останню звiтну дату, ГРАВЕ УКРАЇНА зазначає, про вiдсутнiсть таких операцiй в 

звiтному перiодi.  

 

Також Товариство зазначає, що всi оцiнки щодо активiв у разi їх купiвлi-продажу здiйснюються 

з урахуванням вимог законодавства, облiкової полiтики Товариства, вiдповiдних МСФЗ.  

 

Предметом безпосередньої дiяльностi страховика може бути лише страхування, 

перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових 

резервiв та їх управлiнням.  

 

Операцiї з придбання облiгацiй внутрiшньої i зовнiшньої державної позики, емiтентом яких є 

Мiнiстерство фiнансiв України, здiйснюються з метою представлення коштiв резервiв iз 

страхування життя. Погашення зазначених облiгацiй здiйснюється вiдповiдно до умов їх 

випуску. Операцiї продажу державних цiнних паперiв в 2021 роцi вiдсутнi. 

 

Операцiї з придбання державних цiнних паперiв є результатом виконання Товариством операцiй 

з розмiщення страхових резервiв та їх управлiнням, що в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам Закону 



України вiд 07.03.1996 року за № 85/96-ВР "Про страхування", iз змiнами i доповненнями.  

 

Товариство зауважує, що процеси iнвестування, що вiдбуваються на постiйнiй основi, є 

керованими, i повернення коштiв в наслiдок закiнчення термiну депозиту, i погашення, 

вiдповiдно до умов випуску державних цiнних паперiв, є результатом отримання активiв у 

виглядi коштiв на розрахунковому рахунку, що знов таки спрямовуються Товариством в 

дозволенi категорiї активiв (депозити, цiннi папери емiтованi державою, iн.) з урахуванням 

нормативiв платоспроможностi та достатностi капiталу, нормативу ризиковостi операцiй та 

нормативу якостi активiв Товариства. 

Придбання державних цiнних паперiв здiйснюється за ринковими цiнами котирувань. 

 

Товариство дотримується виваженої, консервативної полiтики iнвестування та управлiння 

активами, яка передбачає формування збалансованого за термiнами i валютами iнвестицiйного 

портфелю з використанням фiнансових iнструментiв з мiнiмальним ризиком, зокрема з 

фiксованою дохiднiстю. 

 

Iншi суттєвi операцiї, якi мали мiсце у звiтному перiодi та призвели до змiни обсягiв та/або 

структури активiв Товариства на 10 i бiльше вiдсоткiв вiд загальної вартостi активiв на останню 

звiтну дату, вiдсутнi. 

 

14. Вкажiть iнформацiю про операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї 

промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року (така iнформацiя 

не є комерцiйною таємницею), або iнформацiю про їх вiдсутнiсть. 

Оскiльки вимоги щодо подання Звiту про корпоративне управлiння страховика запроваджено 

Законом України вiд 12.07.2001 року № 2664-III "Про фiнансовi послуги та державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг" iз змiнами та доповненнями, Товариство розкриває 

зазначену iнформацiю вiдповiдно до термiну "пов'язана особа", визначеного цим нормативним 

документом. 

До операцiй з пов'язаними особами в 2021 роцi належать операцiї Товариства з перестрахування 

в Акцiонерному товариствi "Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт" договорiв 

страхування життя у вiдповiдностi до умов договорiв перестрахування, а саме: договору про 

пропорцiйне перестрахування вiд 17 квiтня 2000 року та договору про квотне перестрахування 

на основi ризикової премiї вiд 30 грудня 2005 року, операцiї в межах договорiв про надання прав 

на використання комп`ютерної програми/ програмного забезпечення з кiнцевим користувачем 

№1/2016 вiд  04 сiчня 2016 року, сублiцензiйної угоди №2/2016 з кiнцевим користувачем вiд 04 

сiчня 2016 року, договору адмiнiстрування вiд 01 сiчня 2013 року, договору про надання 

консультацiйних послуг вiд 01 сiчня 2013 року, договору про надання IТ-iнфраструктури вiд 01 

сiчня 2013 року, договору про надання консультацiйних послуг щодо Solvency II вiд 14.12.2017 

року, операцiї щодо отримання доходiв вiд об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi, вiдповiдно до 

договору вiд 21.09.2017 року, укладеного з Приватним акцiонерним товариством "Страхова 

компанiя "ГРАВЕ Україна", операцiї з придбання облiгацiй зовнiшньої державної позики 

України вiдповiдно до договору купiвлi-продажу облiгацiй зовнiшньої державної позики 

України вiд 03 липня 2020 року, додаткова угода вiд 17.12.2020 року, укладеного з Товариством 

з обмеженою вiдповiдальнiстю "БВГ Бетайлiгунгс-унд Фервальтунгсгезельшафт мбх", договорiв 

купiвлi-продажу облiгацiй зовнiшньої державної позики України вiд 11.03.2021, 11.05.2021, 

17.09.2021, 20.12.2021 року, укладених з к CAPITAL BANK. 

 

Всi розрахунки за наведеними операцiями здiйснюються Товариством в грошовiй формi. Всi 

розрахунки здiйснюються протягом термiнiв, встановлених договiрними вiдносинами. Витрати 

або доходи, визнанi Товариством протягом звiтного перiоду, як безнадiйнi або сумнiвнi щодо 

отримання, вiдсутнi.  



 

15. Вкажiть iнформацiю про використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

 

Рекомендацiй (вимог) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, 

щодо аудиторського висновку не було; 

 

16. Вкажiть iнформацiю про зовнiшнього аудитора наглядової ради страховика, призначеного 

протягом року (для юридичних осiб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

мiсцезнаходження; для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я та по батьковi). 

 

Зовнiшнiм аудитором на 2021 рiк ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" Наглядовою 

радою, з урахуванням та дотриманням вимог ст. 29 Закону України вiд 21.12.2017 року за № 

2258-VIII "Про аудит фiнансової  звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", призначено ТОВ "РСМ 

УКРАЇНА АУДИТ" (код ЄДРПОУ: 31840760,  мiсцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. 

НИЖНЬОЮРКIВСЬКА, 47). 

 

17. Вкажiть iнформацiю про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема: загальний стаж 

аудиторської дiяльностi; кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги такому 

страховику; перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися такому страховику протягом 

року; випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй 

внутрiшнього аудитора; ротацiю аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв; 

стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 

подання недостовiрної звiтностi страховика, що пiдтверджена аудиторським висновком, 

виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг. 

 

ТОВ "РСМ УКРАЇНА АУДИТ", має свiдоцтво Аудиторської палати України про внесення до 

реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 2874. 

 

ТОВ "РСМ УКРАЇНА АУДИТ" включено до таких роздiлiв Реєстру аудиторiв та суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi: 

 

1. "Суб'єкти аудиторської дiяльностi"; 

 

2."Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової 

звiтностi"; 

 

3. "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової 

звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес". 

 

Реєстр аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi є публiчним, оприлюднюється i 

пiдтримується в актуальному станi у мережi Iнтернет на веб-сторiнцi Аудиторської палати 

України за посиланням:  

https://www.apu.com.ua/2018/10/01/реєстр-аудиторiв-та-субєктiв-аудитор/  

 

Загальний стаж аудиторської дiяльностi ТОВ "РСМ УКРАЇНА АУДИТ" складає бiльше нiж 19 

рокiв. 

 

Аудиторськi послуги для ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" надає з 2017 року. 

 

До перелiку аудиторських послуг, що надаються ТОВ "РСМ УКРАЇНА АУДИТ" для ПрАТ 



"ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" належать: 

 

- аудиторськi послуги з надання аудиту рiчної фiнансової звiтностi, яка складена за МСФЗ; 

- аудиторськi послуги з виконання завдання з надання обмеженої впевненостi щодо звiту 

про корпоративне управлiння; 

- аудиторськi послуги з надання аудиту фiнансової звiтностi, спецiального призначення, 

яка складена вiдповiдно до Принципiв бухгалтерського облiку Групи GRAWE; 

- аудиторськi послуги з надання аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi небанкiвської 

фiнансової групи "ГРАВЕ УКРАЇНА"; 

- аудиторськi послуги з виконання завдання з надання обмеженої впевненостi щодо 

вiдповiдностi рiчних звiтних даних страховика. 

 

Протягом 2021 року випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання 

функцiй внутрiшнього аудитора вiдсутнi. 

 

В 2021 роцi змiн в реквiзитах та найменування аудитора не було, останнi змiни вiдбулись у 2019 

роцi: змiна найменування аудитора з ТОВ "Аудиторська фiрма "АПiК - Аудит" на ТОВ "РСМ 

УКРАЇНА АУДИТ". 

 

В 2020 роцi була здiйснена ротацiя ключового партнера на завданнi з аудиту фiнансової 

звiтностi. 

 

Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом 2021 року, не 

вiдбувалось. Факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена 

аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг, вiдсутнi. 

 

18. Вкажiть iнформацiю про захист страховиком прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема: 

наявнiсть механiзму розгляду скарг; прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника страховика, 

уповноваженого розглядати скарги; стан розгляду страховиком протягом року скарг стосовно 

надання фiнансових послуг (характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених 

скарг); наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг страховиком та 

результати їх розгляду. 

Станом на момент подання звiту механiзм розгляду скарг споживачiв фiнансових послуг 

вiдповiдає дiючому законодавству України, Положенню Товариства про механiзм розгляду 

скарг, затвердженому рiшенням наглядової ради Товариства згiдно протоколу №75 вiд 

27.03.2015 р. Всi скарги, що надiйшли до ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" 

протягом 2021 року, були розглянутi протягом встановленого законодавством термiну. 

Працiвником страховика, уповноваженим розглядати скарги, протягом 2021 р. була п. Вебер 

Олена. Враховуючи наведене, Товариство вважає, що стан розгляду страховиком протягом року 

скарг стосовно надання фiнансових послуг (кiлькiсть скарг, що надiйшли вiдповiдає кiлькостi 

розглянутих та задоволених скарг), є належним i вiдповiдає вимогам, передбаченим чинним 

законодавством України.  

 

Протягом 2020 року проти ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" було iнiцiйовано 

наступнi судовi процеси (якi тривають станом на дату складання звiту): 

" у провадженнi Апеляцiйного суду м. Києва знаходиться цивiльна справа 

№757/31979/20-ц за позовом Кiсiлюк Дiани Радифiвни до Товариства про стягнення викупної 

суми у розмiрi 37, 8 тис. грн. (судовi витрати - 7,9 тис. грн., судовий збiр - 0,84 тис. грн.). Станом 

на дату подання звiту справа знаходиться на розглядi в судi апеляцiйної iнстанцiї, рiшення у 

справi не прийняте. 



 

19. Вкажiть iнформацiю про корпоративне управлiння у страховика, подання якої передбачено 

законами з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або прийнятими згiдно з 

такими законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють державне регулювання 

ринкiв фiнансових послуг 

Iнформацiя про корпоративне управлiння у страховика, подається вiдповiдно до Закону України 

"Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг".  

 

Крiм цього окремi положення щодо корпоративного управлiння розкрито у: 

текстi пояснювальної записки форма, склад i порядок подання якої передбаченi Постановою 

Правлiння Нацiонального банку України вiд 25 листопада 2021 року № 123 "Про затвердження 

Правил складання та подання звiтностi учасниками ринку небанкiвських фiнансових послуг до 

Нацiонального банку України", у Звiтi про управлiння, форма, склад i порядок подання якого 

передбаченi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 

16.07.1999 року за № 996-XIV iз змiнами i доповненнями, та Звiтi керiвництва пiдготовленого 

вiдповiдно до вимог статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi 

ринки" (зi змiнами та доповненнями) та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв, затвердженим рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 №2826 (iз змiнами та доповненнями). 

 

Згiдно з iншими законами з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або 

прийнятими згiдно з такими законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють 

державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, подання зазначеної iнформацiї не 

передбачено. 

 

 

 

 

Голова Правлiння        Н.В. Базилевська  

 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Грацер Вексельзайтiге 

Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт 

FN 37748 m 8010, Австрiя, 

м.Грац, 

вулХерренгассе, 

18-20, 

2 408 99,917012 2 408 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 2 408 99,917012 2 408 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

простi iменнi 2 410 11 163,12 д/н д/н 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

05.11.2010  1016/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000102586 Акція проста 

документарн

а іменна 

Електронні 

іменні 

11 163,12 2 410 26 903 119,2 100 

Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється 

 



10. 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 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

05.11.2010 1016/1/10 UA4000102586 2 410 26 903 119,2 2 410 0 0 

Опис: 

Обмеження вiдсутнi 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 

паперами у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0 0 0 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 0 0 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

    

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

    

Спосіб виплати дивідендів д/н д/н д/н д/н 

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через депозитарну систему 

із зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

    

Опис У 2021 роцi рiшення щодо виплати дивiдендiв Емiтентом не приймалися. 

 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

 

 

 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 61 001 60 701 0 0 61 001 60 701 

  будівлі та споруди 58 811 57 542 0 0 58 811 57 542 

  машини та обладнання 2 190 1 128 0 0 2 190 1 128 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 



  інші 0 2 031 0 0 0 2 031 

2. Невиробничого 

призначення: 
21 11 0 0 21 11 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 21 11 0 0 21 11 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 61 022 60 712 0 0 61 022 60 712 

Опис 

Термiн та умови користування основними засобами (за основними 

групами) визначенi облiковою полiтикою Емiтента з урахуванням 

вимог "Податкового Кодексу України" вiд 02.12.2010 р., № 2755-VI (зi 

змiнами та доповненнями). 

 

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2021 року складає 

75 395 тис. грн. 

 

Всi основнi засоби використовуються у повному обсязi. 

 

Сума зносу станом на 31.12.2021 року складає 14 683 тис. грн. 

 

Залишкова вартiсть станом на 31.12.2021 року складає 60 712 тис. грн. 

 

Приватне акцiонерне товариство "ГРАВЕ Україна Страхування життя" 

не має обмежень щодо володiння активами станом на 31.12.2021 року. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

0 11.11.1111 0 0 11.11.1111 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

1 11.11.1111 0 0 11.11.1111 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

0 11.11.1111 0 0 11.11.1111 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

1 11.11.1111 0 0 11.11.1111 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

0 11.11.1111 0 0 11.11.1111 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 
X 0 X X 



видом): 

0 11.11.1111 0 X 11.11.1111 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 3 430 956 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 3 430 956 X X 

Опис (У зв'язку з тим, що програмне забезпечення не дозволяє 

залишити поля незаповненими, дата виникнення та дата 

погашення позначенi одиницями 11.11.1111) 

 

Станом на 31.12.2021 року Емiтент не має зобов'язань за 

кредитом, за зазначеними цiнними паперами, за фiнансовими 

iнвестицiями в корпоративнi права та фiнансвою допомогою 

на зворотнiй основi. Податковi зобов'язання в сумi 97 тис.грн. 

включають в себе поточну кредиторську заборгованiсть за 

розрахунками з бюджетом. 

 

Iншi зобов'язання в сумi 3 430 956 тис. грн. включають в себе 

страховi резерви в сумi 3 322 050 тис. грн., поточну 

кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, за 

розрахунками зi страхування, за розрахунками за одержаними 

авансами та iншi поточнi зобов'язання в сумах вiдповiдних до 

даних Балансу на 31.12.2021 року. 

 

Розрахунок резервів із страхування життя здійснюється 

Товариством у відповідності із Законом України «Про 

страхування» від 07 березня 1996 року № 85/96-ВР, 

Методикою формування резервів із страхування життя, 

затвердженою Розпорядженням Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України від 27.січня 

2004 року № 24, Правилами добровільного страхування життя 

ПРАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ», 

затвердженими Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 

05 березня 2013 року та іншими внутрішніми нормативними 

документами. 

 

 

Страховi резерви iз страхування життя, вiдповiдно до 

Положення про формування резервiв iз страхування життя 

Емiтента, подiляються на: резерви довгострокових зобов'язань 

(математичнi резерви) та резерви належних виплат страхових 

сум. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"РАЙФФАЙЗЕН БАНК" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 14305909 

Місцезнаходження 01011, Україна, Печерський р-н, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ ЛЄСКОВА, 9 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №185053, № AE 185 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.10.2012 

Міжміський код та телефон +380444908888 

Факс +380444908888 

Вид діяльності Дилерська дiяльнiсть, брокерська 

дiяльнiсть 

Опис Купiвла-продаж облiгацiй внутрiшньої 

державної позики 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "РСМ Україна Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31840760 

Місцезнаходження 04080, Україна, Подiльський р-н, 

м.Київ, вулиця Нижньоюркiвська, 47 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2874 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2002 

Міжміський код та телефон +38 (044) 244-76-62 

Факс +38 (044) 501-59-34 

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає 

аудиторськi послуги емiтенту 

Опис Види послуг, якi надає особа: 

- аудиторськi послуги з надання аудиту 

рiчної фiнансової звiтностi, яка 

складена за МСФЗ; 

- аудиторськi послуги з виконання 

завдання з надання обмеженої 

впевненостi щодо звiту про 

корпоративне управлiння; 

- аудиторськi послуги з надання аудиту 

фiнансової звiтностi, спецiального 

призначення, яка складена вiдповiдно 

до Принципiв бухгалтерського облiку 



Групи GRAWE; 

- аудиторськi послуги з надання аудиту 

консолiдованої фiнансової звiтностi 

небанкiвської фiнансової групи 

"ГРАВЕ УКРАЇНА"; 

- аудиторськi послуги з виконання 

завдання з надання обмеженої 

впевненостi щодо вiдповiдностi рiчних 

звiтних даних страховика. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Шевченкiвський р-н, 

м.Київ, ВУЛИЦЯ ТРОПIНIНА, 

будинок 7Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон +38 (044) 591-04-37 

Факс +38 (044) 591-04-37 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис - Обслуговування випуску цiнних 

паперiв 

- Формування реєстру власникiв 

iменних цiнних паперiв (в 

електронному та паперовому виглядi)  

та iнформацiйних довiдок, що 

формуються на пiдставi реєстру 

власникiв iменних цiнних паперiв; 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21672206 

Місцезнаходження 0100, Україна, Печерський р-н, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 

42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Рiшення НКЦПФР 138 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

 НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.03.2019 

Міжміський код та телефон +38 (044) 277-50-00 

Факс +38 (044) 277-50-00 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 



ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi 

на фондовому ринку 

Опис  Доступ до торгiв, результатiв 

Фондової бiржi ПФТС 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДI 

АГРIКОЛЬ БАНК" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 14361575 

Місцезнаходження 01024, Україна, Шевченкiвський р-н, 

м.Київ, ВУЛИЦЯ ПУШКIНСЬКА , 

будинок 42/4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ - 263188 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.08.2013 

Міжміський код та телефон +38 (044)490-14-83 

Факс +38 (044)490-14-02 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Депозитарне обслуговування обiгу 

цiнних паперiв, якi належать Емiтенту, 

на рахунку у цiнних паперах, облiк 

прав на цiннi папери. 

 





КОДИ 

Дата 31.12.2021 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ" 
за ЄДРПОУ 25399836 

Територія м.Київ за КАТОТТГ 
UA0000000000

624772 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Страхування життя за КВЕД 65.11 

Середня кількість працівників: 29 

Адреса, телефон: 0315 м.Київ, Велика Василькiвська, 65, 044 490-59-10 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2021 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 29 1 988 

    первісна вартість 1001 93 2 061 

    накопичена амортизація 1002 ( 64 ) ( 73 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 23 990 24 483 

    первісна вартість 1011 32 159 34 616 

    знос 1012 ( 8 169 ) ( 10 133 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 37 032 36 229 

    первісна вартість 1016 40 779 40 779 

    знос 1017 ( 3 747 ) ( 4 550 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 1 814 963 2 247 395 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 5 395 5 899 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 



Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 1 881 409 2 315 994 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 871 1 305 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 36 446 45 488 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 2 086 2 397 

    з бюджетом 1135 7 725 3 415 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 7 470 3 078 

    з нарахованих доходів 1140 76 514 78 277 

    із внутрішніх розрахунків 1145 1 295 1 710 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 477 460 

Поточні фінансові інвестиції 1160 1 026 858 919 707 

Гроші та їх еквіваленти 1165 106 202 53 289 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 106 202 50 304 

Витрати майбутніх періодів 1170 1 856 3 030 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 304 624 292 143 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 282 577 266 437 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 22 047 25 706 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 1 564 954 1 401 221 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 3 446 363 3 717 215 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 26 903 26 903 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 1 105 442 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 6 577 6 577 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 243 703 252 337 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 278 288 286 259 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 3 071 501 3 322 050 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 3 009 547 3 246 097 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 61 954 75 953 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 3 071 501 3 322 050 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 37 991 42 332 

    розрахунками з бюджетом 1620 90 97 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 40 57 

    розрахунками з оплати праці 1630 34 3 

    одержаними авансами 1635 30 468 36 735 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 27 929 29 595 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 22 87 

Усього за розділом IІІ 1695 96 574 108 906 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 3 446 363 3 717 215 

 

Керівник    Базилевська Наталiя Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Андреєва Iрина Анатолiївна 



КОДИ 

Дата 31.12.2021 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ" 
за ЄДРПОУ 25399836 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2021 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 445 636 375 036 

Премії підписані, валова сума 2011 520 749 441 262 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 75 113 ) ( 66 226 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 142 576 ) ( 143 076 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 303 060 231 960 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 -252 690 -525 684 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -10 340 -2 932 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 7 390 37 594 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 48 173 ) ( 56 432 ) 

Витрати на збут 2150 ( 160 219 ) ( 128 498 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 7 345 ) ( 24 269 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 168 317 ) ( 468 261 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 265 887 254 372 

Інші доходи 2240 23 313 290 870 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 19 407 ) ( 8 452 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 87 713 ) ( 12 727 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 13 763 55 802 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -5 129 -13 654 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 8 634 42 148 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -809 385 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -809 385 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( -146 ) ( 377 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -663 8 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 7 971 42 156 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 6 796 6 028 

Витрати на оплату праці 2505 16 289 16 303 

Відрахування на соціальні заходи 2510 2 268 2 201 

Амортизація 2515 2 271 2 404 

Інші операційні витрати 2520 470 550 719 331 

Разом 2550 498 174 746 267 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2 410 2 410 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2 410 2 410 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 3 582,572610 17 488,796680 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 3 582,572610 17 488,796680 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Базилевська Наталiя Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Андреєва Iрина Анатолiївна 



КОДИ 

Дата 31.12.2021 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ" 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2021 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 131 159 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 36 735 30 468 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 900 1 358 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 4 429 4 037 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 484 158 416 145 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 16 626 29 868 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 184 420 ) ( 142 728 ) 

Праці 3105 ( 12 188 ) ( 11 353 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2 934 ) ( 2 647 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 19 417 ) ( 44 466 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 1 096 ) ( 23 846 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 792 ) ( 1 533 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 17 529 ) ( 19 087 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 2 397 ) ( 2 086 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 1 979 ) ( 1 107 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 1 952 ) ( 1 263 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 162 361 ) ( 158 911 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 57 858 ) ( 55 720 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 97 473 61 754 

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

   



    фінансових інвестицій 3200 0 172 812 

    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 114 1 478 

    дивідендів 3220 12 20 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 1 399 734 1 958 761 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 1 545 005 ) ( 2 191 901 ) 

    необоротних активів 3260 ( 2 791 ) ( 975 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -147 936 -59 805 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -50 463 1 949 

Залишок коштів на початок року 3405 106 202 84 630 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -2 435 19 623 

Залишок коштів на кінець року 3415 53 304 106 202 

 

Керівник    Базилевська Наталiя Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Андреєва Iрина Анатолiївна 



КОДИ 

Дата 31.12.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАВЕ 

УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ" 
за ЄДРПОУ 25399836 

 

Звіт про власний капітал 
За 2021 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 26 903 1 105 0 6 577 243 703 0 0 278 288 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 26 903 1 105 0 6 577 243 703 0 0 278 288 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 8 634 0 0 8 634 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -663 0 0 0 0 0 -663 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 -663 0 0 0 0 0 -663 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених  

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -663 0 0 8 634 0 0 7 971 

Залишок на кінець року  4300 26 903 442 0 6 577 252 337 0 0 286 259 

 

Керівник    Базилевська Наталiя Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Андреєва Iрина Анатолiївна





 

 

 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ»  

ЗА 2021 РІК  

 

Загальна інформація про фінансову звітність 

 

Назва суб'єкта господарювання, що звітує: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРАВЕ 

УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» (далі –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. 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 25399836. 

 

Сайт: https://www.grawe.ua/ 

 

Пояснення зміни назви суб'єкта господарювання, що звітує, або інших способів ідентифікації у 

порівнянні з кінцем попереднього звітного періоду не було. 

 

Опис характеру фінансової звітності. 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»). 

 

У цієї звітності були проведені змини у представленні інформації з метою зближення до показників 

таксономії, яка розроблена у відповідності до МСФЗ та на підставі Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні». У звітності були проведені перегрупування та відокремлення її 

показників, при цьому активи, зобов’язання і капітал Товариства, та інші показники фінансового стану та 

руху грошових коштів не переобраховувались. 

 

Дата кінця звітного періоду: 31 грудня 2021 року 

 

Період, який охоплюється фінансовою звітністю: рік, що закінчується 31 грудня 2021 року. 

 

Опис валюти подання: валютою цієї звітності є гривня. 

 

Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності: звітність представлена в тисячах гривень без 

округлення, якщо не зазначено інше. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.grawe.ua/


 

 

 

Звіт про фінансовий стан 

(у порядку ліквідності) 

 

 Примітки 2021 рік 2020 рік 

АКТИВИ      

Основні засоби 3 24 483 23 990 

Інвестиційна нерухомість 4 36 229 37 032 

Нематеріальні активи 5 1 988 29 

Права вимоги перестраховіків у страхових резервах 9 292 143 304 624 

Дебіторська заборгованість за договорами страхування  40 374 34 615 

Дебіторська заборгованість за договорами перестрахування  5 113 1 829 

Інші фінансові активи 6 3 245 378 2 918 336 

Інші нефінансові активи 7 6 209 4 986 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток   3 078 7 470 

Відстрочений податковий актив 19 5 899 5 395 

Грошові кошти та їх еквіваленти 8 53 290 106 202 

Витрати майбутніх періодів   3 031 1 855 

Усього активів   3 717 215 3 446 363 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ       

Страхові резерви  9 3 322 050 3 071 501 

Кредиторська заборгованість за договорами страхування    36 735 30 468 

Кредиторська заборгованість за договорами перестрахування    24 282 20 946 

Інші фінансові зобов’язання 10 13 041 14 763 

Інші нефінансові зобов’язання 11 34 848 30 397 

Усього зобов’язань   3 430 956 3 168 075 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ        

Статутний капітал   26 903 26 903 

Резервний капітал 12 6 577 6 577 

Резерви переоцінки  13 442 1 105 

Нерозподілений прибуток   252 337 243 703 

Усього власного капіталу   286 259 278 288 

Усього пасивів   3 717 215 3 446 363 

 

 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Базилевська Н.В. Андреєва І.А. 

Голова Правління Фінансовий директор  

 

22 лютого 2022 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток 

(за характером витрат) 

 

 Примітки 2021 рік 2020 рік 

Процентний дохід  14 247 500 247 278 

Чистий дохід від страхових премій  15 445 636 375 036 

премії підписані, валова сума 15 520 749 441 262 

премії, передані у перестрахування 15 (75 113) (66 226) 

Чисті зміни резервів довгострокових зобов’язань 9 (252 690) (525 684) 

Чисті зміни резервів збитків 9 (10 340) (2 932) 

Витрати на виплати працівникам    (18 558) (18 504) 

Амортизаційні витрати  3,4,5 (3 073) (3 206) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 16 (142 576) (143 076) 

Інші витрати  17 (188 550) (164 215) 

Інші прибутки (збитки)  18 (63 385) 302 281 

Прибуток збиток від операційної діяльності    13 964 66 978 

Прибуток, що виникає від припинення визнання фінансових 

активів 

  - 3 611 

Збиток від зменшення корисності фінансових інструментів  6,8 (201) (14 787) 

Прибуток до оподаткування 19 13 763 55 802 

Витрати на податок на прибуток 19 (5 129) (13 654) 

Прибуток за рік 20 8 634 42 148 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД       

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований в 

прибуток / (збиток)  

      

Переоцінка цінних паперів, які обліковуються за 

справедливою вартістю через інший сукупний дохід 

13 (809) 385 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 13,19 146 (377) 

Всього інший сукупний дохід після оподаткування за рік   (663) 8 

Усього сукупного доходу за рік    7 971 42 156 

Прибуток на акцію (гривень) 20 3 582,61 17 488,87 

 

 

 

 

 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Базилевська Н.В. Андреєва І.А. 

Голова Правління Фінансовий директор  

 

22 лютого 2022 року 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

 

 Статутний 

капітал 

(примітка 12) 

Нерозподілений 

прибуток  

Резервний 

капітал  

Резерви 

переоцінки 

Усього 

власного 

капіталу (примітка 12) (примітка 13) 

Залишок на 31 грудень 

2020 року 

26 903 201 555 6 577 1 097 236 132 

Прибуток за рік - 42 148 - - 42 148 

Інші сукупні прибутки - - - 8 8 

Усього сукупного доходу  - 42 148 - 8 42 156 

Залишок на 31 грудень 

2021 року 

26 903 243 703 6 577 1 105 278 288 

Прибуток за рік - 8 634 - - 8 634 

Інші сукупні прибутки - - - (663) (663) 

Усього сукупного доходу  - 8 634 - (663) 7 971 

Залишок на 31 грудня 

2021 року 

26 903 252 337 6 577 442 286 259 

 

 

 

 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Базилевська Н.В. Андреєва І.А. 

Голова Правління Фінансовий директор  

 

22 лютого 2022 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Звіт про рух грошових коштів 

(прямий метод) 

 

 

Примітки 2021 рік 2020 рік 

РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

   

Надходження від надання послуг: аванси від страхувальників  36 735 30 468 

Проценти отримані за залишками коштів на поточних 

рахунках у банках 

 900 1 358 

Надходження від операційної оренди  4 429 4 037 

Надходження від страхових премій  482 179 415 038 

Інші надходження  16 757 30 027 

Витрачання на оплату послуг   (184 420) (142 728) 

Витрачання на оплату праці  (12 188) (11 353) 

Витрачання на оплату зобов’язань з податків і зборів  (19 417) (44 466) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами  (162 361) (158 911) 

Інші витрачання  (65 141) (61 716) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності   97 473 61 754 

РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ     

Надходження від фінансових інвестицій   1 399 734 2 131 573 

Отримані проценти  114 1 478 

Отримані дивіденди   12 20 

Витрачання на придбання фінансових інвестицій   (1 545 005) (2 191 901) 

Витрачання на придбання необоротних активів   (2 791) (975) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності   (147 936) (59 805) 

РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ    

Чистий рух коштів від фінансової діяльності  - - 

Чистий рух грошових коштів за звітний період  (50 463) 1 949 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року  8 106 202 84 630 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  (2 435) 19 623 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 8 53 304 106 202 

 

 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Базилевська Н.В. Андреєва І.А. 

Голова Правління Фінансовий директор  

 

22 лютого 2022 року 

 



 

 

 

Примітка 1 Інформація про Товариство  
 

Діяльність Товариства. Товариство є підприємством, що становить суспільний інтерес.  

 

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 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» від 07 березня 1996 року № 85/96-ВР, не звільняють Товариство від 

відповідальності за договорами страхування життя. 

 

Структура власності, кінцеві бенефіціарні власники та остаточні ключові власники. Станом на 31 

грудня 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» (Австрія, 8010, Грац, вул. Херенгассе, 18-20)  

26 880 792,96 99,92% 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ» (Австрія  8010, Грац, вул. 

Фрауенгассе, 2)  

11 163,12 0,04% 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ» 

(Австрія 8010, Грац, вул. Херренгассе, 18-20) 

11 163,12 0,04% 

Всього:  26 903 119,20 100% 
 

Керівництво Товариства не володіє акціями. 

 

На 31 грудня 2021 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). 

 

На виконання Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, 

затвердженого Постановою Національного банку України № 30 від 14.04.2021 р. Товариством 

оприлюднено на сайті Товариства (https://www.grawe.ua/struktura-vlasnosti/) та на офіційному сайті 

Національного банку України (https://bank.gov.ua) інформацію про структуру власності та відомості про 

власників істотної участі Товариства. 

https://bank.gov.ua/


 

 

 

На виконання вимог  Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань», Положення про форму та зміст структури власності, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 Закону України 

«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Товариством 

внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань інформація про структуру власності Товариства та відсутність кінцевого бенефіціарного 

власника, у зв’язку з тим, що учасник Товариства існує у формі товариства взаємного страхування, 

статус якого визначено Законом Австрійської республіки «Про регулювання страхової діяльності». У 

нього відсутні фізичні особи, що мають вирішальний вплив та/або володіють часткою 25 і більше 

відсотків статутного капіталу. Товариство взаємного страхування «Граве - Фермьогенсфервальтунг» 

опосередковано володіє 100% акцій Товариства через: 

• АТ «Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт» (Grazer Wechselseitige Versicherung 

Aktiengesellschaf) (100%), яке є акціонером надавача фінансових послуг із часткою у статутному 

капіталі Товариства у розмірі 99,917012%; 

• АТ «Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт» (Grazer Wechselseitige Versicherung 

Aktiengesellschaf) належить частка у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ 

"Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ" (Intersecuritas-Betriebs-Service GmbH), якому належить 

0,041493% акцій Товариства; 

• ТОВ "Інтерсекурітас-Бетрібс-Сервіс ГмбХ" належить частка у розмірі 100 % у статутному 

капіталі ТОВ "ГВБ Бетайлігунгс-ГмбХ" (GWB Beteiligungs-GmbH), якому належить 0,041493% 

акцій Товариства.  

 

Небанківська фінансова група. Товариство є учасником небанківської фінансової групи «ГРАВЕ 

УКРАЇНА» у складі:  

• ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ»; 

• ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА» (03150, Україна, м. Київ, вул. Велика 

Васильківська, будинок 65, код за ЄДРПОУ – 19243047). 

 

Фінансова група зареєстрована Комісією з регулювання ринків фінансових послу у 2016 році за ознакою 

наявності спільного контролера – GRAWE-Vermögensverwaltung. Відповідальною особою Фінансової 

групи є Товариство. Структура Фінансової групи є горизонтальною, учасники групи не мають вкладень в 

капітал один одного. 

 

Дочірні компанії. Товариство не мало дочірніх компаній станом на 31 грудня 2021 року та станом на 31 

грудня 2020 року. 

 

Відокремлених підрозділів Товариство не має. 

 

Пруденційні показники. Для страхових компаній України пруденційні показники встановлені 

Національною комісією, що здійснювала державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та 

наразі контролюються Національним банком України (примітка 22 фінансової звітності). 

 

Звітність Товариства. Відповідно до вимог чинного законодавства України Товариство складає і надає 

контролюючим органам наступні звіти:  

 Фінансову звітність (далі – Фінансова звітність), складену у відповідності до вимог Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) разом з аудиторським звітом щодо цієї звітності на 

підставі вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; 

 Звіт про управління, складений у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні»; 

 Річну інформацію про емітента, яка має складатися у відповідності вимог статей 126 та 127 

Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» з урахуванням вимог статті 

122 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг», у складі якої товариство складає Звіт керівництва та Звіт про корпоративне управління, 



 

 

 

які є невід’ємною частиною Річної інформації про емітента, яка підлягає розкриттю не пізніше 30 

квітня року, наступного за звітним; 

 Звітність страховика, яка має складатися Товариством на підставі вимог «Правил складання та 

подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку 

України», затверджених постановою Правління Національного банку України №123 від 

25 листопада 2021 року та подаватися до Національного банку України разом зі звітом про 

надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності), складеним суб’єктом 

аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності 

Товариства до 01 червня року, наступного за звітним (пункт 487 «Положення про ліцензування та 

реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання 

фінансових послуг», затвердженого постановою Правління Національного банку України №153 

від 24 грудня 2021 року); 

 Консолідовану звітність небанківської фінансової групи «ГРАВЕ УКРАЇНА» разом з 

аудиторським звітом за результатами аудиту має подаватися до Національного банку України до 

01 червня року, наступного за звітним на виконання вимог пункту 129 «Положення про порядок 

нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами» №128 від 02 грудня 

2021 року. 

 
Ймовірні перспективи подальшого розвитку (в тому числі інформація про злиття чи поглинання) 

 

Головний пріоритет Товариства - продовжувати бути стабільним і надійним партнером для наших 

клієнтів. 

 

У зв’язку з передачею функцій державного нагляду за діяльністю страхових компаній Національному 

Банку України, очікуються більш жорсткі вимоги до платоспроможності та якості активів страхових 

компаній. Фінансова стійкість Товариства відіграє надзвичайно важливу роль в його роботі, і істотно 

впливає на репутацію страховика в очах клієнтів і партнерів. Адже саме від того, як Товариство формує 

свої резерви, накопичує капітал і перестраховує ризики, залежить його здатність своєчасно і в повному 

обсязі виконувати свої зобов'язання. 

 

Зростання конкурентного тиску, низькі процентні ставки, нові правила ведення бізнесу, оцифрування і 

демографічні зміни є основними факторами і маркерами, які змінюють страхову галузь і ставлять перед 

страховиками і перед Товариством, безпосередньо, нові завдання. 

 

Діяльність Товариства буде спрямована на обслуговування існуючого портфелю клієнтів та залучення 

нових потенційно зацікавлених клієнтів щодо придбання ними страхового продукту в тій чи інший 

валюті. Товариство зазначає, що його плани і стратегія залишаються незмінними: продовжувати 

нарощувати обсяги бізнесу і зміцнювати свої позиції в Україні. Сприятливим фактором є співпраця з 

материнською компанією, яка своєю майже 200-літньою діяльністю підтверджує свої лідерські позиції в 

Європі. 

 

Керівництво та акціонери мають намір і в подальшому розвивати господарську діяльність Товариства в 

Україні. 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. 

 

У строк до 01 січня 2024 року Товариство має привести свою діяльність у відповідність до нового Закону 

України «Про страхування», в тому числі в частині корпоративного управління. 
 

На дату затвердження фінансової звітності Товариства за 2021 рік не має укладених договорів про злиття 

або поглинання бізнесу. 



 

 

 

Кодекс корпоративного управління. Товариство керується власним Кодексом корпоративного 

управління Товариства, затвердженим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 27.03.2015 

року. Документ зберігається (розміщений) у юридичному відділі Товариства.  

 

Товариство не застосовує практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги. Відхилень від застосування власного Кодексом корпоративного управління у 

звітному році не було.  

 

Загальні збори акціонерів. У звітному році були проведені Загальні збори акціонерів 18 березня 2021 

року. 

 

Наглядова рада Товариства. Наглядова рада діяла у 2021 році у складі: пан Ерік Веннінгдорф – Голова 

Наглядової ради, пан Пауль Свобода, пан Гернот Райтер, пан Клаус Шайтегель.  

 

У Товаристві діє Комітет Наглядової ради з питань аудиту.  

 

Протягом 2021 року Наглядовою радою було проведено 10 засідань, на яких, серед іншого, були 

прийняти рішення:  

 призначено чергові загальні збори акціонерів за 2020 рік; 

 затверджено звіти Правління Товариства про результати діяльності; 

 обрано незалежного аудитора для проведення обов’язкового аудиту фінансованої звітності 

Товариства; 

 затверджено звіти внутрішнього аудиту;  

 затверджено прогнози щодо розвитку бізнесу на наступні 5 років та інше. 

 

Правління Товариства: Правління діяло у 2021 році у складі: пані Базилевська Наталія Володимирівна 

- Голова Правління та пан Єтмір Краснічі.  

 

Протягом 2021 року Правлінням було проведено 21 засідання, на яких, серед іншого, було прийнято 

рішення з питань діяльності Товариства, зокрема, з питань: персоналу, затвердження та реєстрації змін та 

доповнень до правил добровільного страхування життя, роботи Товариства в період пандемії, про 

потенційне партнерство, про розробку нових продуктів, про внесення змін до програм страхування, про 

питання кооперації з агентами та інше.  

 

 

 



 

 

 

Примітка 2  Принципи облікової політики 
 

Основи оцінки складання фінансової звітності.  
 

У цьому звіті використовуються різні наступні основи оцінки: 

–  первісна вартість - активи відображаються за сумою сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів 

або за справедливою вартістю компенсації, виданої, щоб придбати їх, на момент їх придбання. 

Зобов’язання відображаються за сумою надходжень, отриманих в обмін на зобов’язання, або, за деяких 

інших обставин (наприклад, податків на прибуток), за сумами грошових коштів чи їх еквівалентів, що, 

як очікується, будуть сплачені з метою погашення зобов’язання в ході звичайної діяльності; 

– справедлива вартість - це ціна, яка б була сформована за наступних умов: 

• ціна є вихідною, тобто такою, яка отримується за продаж або сплачується за передачу та яка є 

отриманою у ході звичайної операції; 

• ціна є отриманою на основному або найсприятливішому ринку, а учасники основного або  

• найсприятливішого ринку - покупці та продавці є незалежними та обізнаними; 

• ціна є отриманою за поточними ринковими умовами на дату оцінювання справедливої вартості; 

• ціна є отриманою незалежно від того, чи спостерігається вона безпосередньо, чи отримана за 

допомогою методик оцінювання; 

• ціна є ринковою оцінкою, а не оцінкою з урахуванням специфіки Товариства. 

–  балансова вартість нефінансових активів – це сума, за якою актив визнають після вирахування 

будь-якої суми накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності або суми 

оціночного резерву з урахуванням переоцінки у відповідних випадках; 

– амортизована вартість фінансових інструментів - сума, за якою фінансовий актив чи фінансове 

зобов'язання оцінюється під час первісного визнання з вирахуванням погашення основної суми, і з 

додаванням або вирахуванням накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та 

вартістю при погашенні (відкоригованої, у випадку фінансових активів, із урахуванням резерву під 

збитки), визначена за методом ефективного відсотка.  
 

Фінансові інструменти 
 

Первісне визнання. Фінансові інструменти спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс 

витрати, понесені на здійснення операції. Прибуток або збиток при початковому визнанні визнається 

лише у тому випадку, якщо існує різниця між справедливою вартістю та ціною угоди. 
 

Дата визнання. Усі операції із придбання або продажу фінансових активів, що передбачають поставку 

протягом періоду, визначеного законодавством або традиціями ринку (угоди «звичайної» 

купівлі-продажу), визнаються на дату укладання договору, або на дату, коли Товариство приймає на себе 

зобов'язання купити або продати актив, згідно з умовами договорів. 

 

Класифікація. Товариство визнає фінансові активи за 2 категоріями залежно від намірів та політики 

управління активами:  

– фінансові активи, які оцінюються за амортизованою вартістю, якщо метою утримання такого активу 

(тобто бізнес-моделлю) є отримання передбачених договором потоків грошових коштів. При 

класифікації фінансових інструментів здійснюється SPPI-тест (Solely payments of principal and interest), 

який передбачає тестування умов фінансового інструменту, де грошові потоки за ним становлять 

виплату виключно основної суми та процентів за непогашену частину основного боргу (бізнес-модель І 

типу); 

–  вкладення у акції українських підприємств оцінюються за справедливою вартістю з визнанням 

переоцінки у іншому сукупному доході (капіталі).  

 

Фінансові зобов’язання оцінюються за амортизованою собівартістю. 
 

Знецінення фінансових 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. Оцінка резервів відбувається по відношенню до фінансових активів, що обліковуються за 

амортизованою вартістю. 

Товариство оцінює резерви під збитки за фінансовими інструментами із застосуванням наступних 

підходів: 

  загальний підхід: депозитні рахунки у банках, вкладення в боргові цінні папери; 

  спрощений підхід: фінансова дебіторська заборгованість за страховими і господарськими 

операціям. 

 

Загальний підхід. У відповідності з загальним підходом в залежності від міри погіршення кредитної 

якості з моменту початкового визнання Товариство відносить фінансові активи до однієї з наступних 

стадій: 

стадія 1 – фінансові інструменти, за якими не спостерігалося суттєвого збільшення кредитного 

ризику, за якими розраховуються 12-місячні очікувані кредитні збитки; 

стадія 2 – фінансові інструменти із значним збільшенням кредитного ризику, але без ознак дефолту, 

за якими розраховуються кредитні збитки на весь термін їх дії; 

стадія 3 – фінансові інструменти в дефолті, за якими розраховуються очікувані кредитні збитки на 

весь термін їх дії (включаючи первісно знецінені активи). 
 

Дефолт за фінансовим інструментом визначається у випадку наявності таких ознак: 

  боржник прострочив погашення боргу перед Товариством більш ніж на 90 календарних днів; 

  боржник не спроможний забезпечити в повному обсязі виконання зобов’язань перед Товариством в 

установлений договором строк. 
 

У випадку погіршення якості фінансового активу здійснюється його переведення у другу або третю 

стадію зменшення корисності у таких випадках: 

–  переведення фінансового активу до другої стадії зменшення корисності здійснюється у випадку 

наявності ознак високого кредитного ризику та відсутності ознак знецінення; 

–  переведення фінансового активу до третьої стадії зменшення корисності здійснюється у випадку 

наявності ознак дефолту. 

 

Товариство застосовує колективний підхід до резервування для фінансових інструментів, за якими не 

виявлено суттєвого зростання кредитного ризику, а також для тих інструментів, за якими виявлено 

суттєве зростання кредитного ризику чи ознаки дефолту, але які не оцінюються індивідуально. 

 

Джерела прогнозної інформації для макроекономічних показників, що їх використовує Товариство: 

• Національний банк України (www.nbu.gov.ua); 

• Звіти світових рейтингових агентств.  
 

Спрощений підхід. Відповідно до облікової політики Товариство застосовує спрощений підхід до 

страхової дебіторської заборгованості: управлінський персонал оцінює можливість і доцільність не 

обчислювати розмір очікуваного кредитного збитку щодо торговельної дебіторської заборгованості в 

зв’язку з тим, що поточна заборгованість за договорами страхування термін якої не перевищує три місяці 

становить 99,53% від загальної суми такої дебіторської заборгованості. Решта заборгованостей 

представлено не суттєвими сумами за договорами, які переведено в безпреміальний статус; або за 

договорами, що скінчили свою дію, проте виплату здійснено не було і зазначені суми будуть враховані 

при здійснені виплати; а також частина сум представляє собою суми дебіторської заборгованості, яка або 

буде погашена клієнтом після спливу тримісячного терміну, або відповідно до Правил страхування життя 

Товариства, якщо платіж не буде сплачено страхувальником, припиняється страхове покриття за таким 

договором страхування і нарахована страхова премія (і страховий резерв) сторнується в системі обліку, 

що в свою чергу не призводить до виникнення сум сумнівної заборгованості.  



 

 

 

Припинення визнання. Фінансові активи. Фінансовий актив (або, коли застосовується частина 

фінансового активу або частина групи аналогічних фінансових активів) припиняє визнаватися, коли: 

 активи погашені або права на отримання грошових потоків від активів інакше втратили свою 

чинність або 

 Товариство передало права на отримання грошових потоків від фінансових активів або уклав 

угоду про передачу, і при цьому також передав в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з 

володінням активами, або Товариство не передавало та не залишило в основному всі ризики та 

вигоди володіння, але припинив здійснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо 

контрагент не має практичної можливості повністю продати актив непов’язаній стороні без 

внесення обмежень на перепродаж; 

 відбулося списання активу за рахунок резерву або прощення боргу. 

 

Припинення визнання. Фінансові зобов’язання. Фінансове зобов’язання припиняє визнаватися, коли 

воно виконане, анульоване або минає строк його дії. У випадку коли існуюче фінансове зобов’язання 

замінюється на інше від того самого кредитора на суттєво інших умовах, або в умови існуючого 

зобов’язання вносяться істотні коригування, то така заміна або коригування вважаються припиненням 

визнання первісного зобов’язання та визнанням нового зобов’язання, а різниця відповідної балансової 

вартості визнається у Звіті про прибутки та збитки. 

 

Списання фінансових активів. Товариство зменшує валову балансову вартість фінансового активу, якщо 

Товариство не має обґрунтованих очікувань щодо відшкодування фінансового активу в повному обсязі 

або його частини. Списання є подією, що веде до припинення визнання. Списання може відбуватися як 

до всього інструменту, так і до його частини, якщо ця частина включає потоки, які можна конкретно 

ідентифікувати або пропорційну частину грошових потоків. 

 

Особливості окремих класів фінансових інструментів та класів активів, за якими розраховуються 

резервів під очікувані кредитні збитки. Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які 

можна конвертувати в готівку за першою вимогою і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. 
 

Взаємозалік фінансових інструментів. Взаємозалік фінансових активів і зобов’язань з відображенням 

тільки чистого сальдо в звіті про фінансовий стан здійснюється тільки при наявності юридично 

закріпленого права провести взаємозалік і наміру реалізувати актив одночасно з врегулюванням 

зобов’язання. Це, як правило не здійснюється стосовно генеральних угод про взаємозалік, і відповідні 

актив та зобов’язання відображаються в звіті про фінансовий стан у повній сумі. 

 

Страхова діяльність 

 

Класифікація договорів страхування. Відповідно до визначення МСФЗ 4 «Страхові контракти», 

страховий контракт – це контракт, згідно з яким одна сторона (страховик - Товариство) приймає значний 

страховий ризик іншої сторони (власника страхового поліса), погодившись надати компенсацію 

власникові страхового поліса, якщо визначена непевна майбутня подія (страховий випадок) негативно 

вплине на власника страхового поліса. 

 

Страховим випадком є невизначена майбутня подія, яка охоплена страховим контрактом і створює 

страховий ризик, а страховий ризик – це ризик інший, ніж фінансовий ризик, переданий власником 

страхового поліса Товариству. Контракт, який наражає Товариство на фінансовий ризик без значного 

страхового ризику, не є страховим контрактом. 

 

Основним видом доходів Товариства є доходи за договорами страхування життя, для обліку яких 

Товариство керується нормами МСФЗ 4 «Страхові контракти». 

 

Товариство застосовує МСФЗ 4 до страхових контрактів, які воно випускає, та договорів 

перестрахування, які воно утримує.  

 



 

 

 

Контракт є страховим контрактом, тільки якщо він передає значний страховий ризик. Страховий ризик є 

значним, якщо і тільки якщо страховий випадок може змусити страховика здійснити значні додаткові 

виплати за будь-яким сценарієм, за винятком сценаріїв, яким бракує комерційної сутності (тобто які не 

мають жодного очевидного впливу на операцію в економічному контексті). Товариство оцінює 

значимість страхового ризику за кожним окремим контрактом, а не шляхом посилання на суттєвість для 

фінансової звітності. 

 

Програми особистого страхування здатні задовольнити практично будь-який запит клієнта, який 

потребує надійного захисту від непередбачених обставин. Чи то дожиття та накопичення, отримання 

ануїтетних виплат як за строковими так и за довічними договорами, які також включають ризик настання 

нещасного випадку, діагностування критичного захворювання, інвалідність або смерть. 

Товариство не випускає договори з умовами дискреційної участі (DPF). 

 

Страхові премії. Валова сума страхових премій за укладеними договорами страхування являє собою 

премії, визнані на валовій основі відповідно до умов договорів. За договорами страхування життя, 

укладеними Товариством, дохід у вигляді страхового внеску визнається в момент виникнення у 

Товариства права на отримання чергового страхового внеску відповідно до умов зазначених договорів. 

Чисті зароблені страхові премії - це сума страхових премій (платежів, внесків) за договорами 

страхування протягом звітного періоду, яка включає частки страхових премій (платежів, внесків), 

належних страховику, зменшену на загальну суму страхових премій (платежів, внесків), переданих у 

перестрахування і повернутих страхувальникам протягом звітного періоду. 

 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань та інших страхових резервів 

представляє собою дохід (витрати) за результатами зменшення (збільшення) відповідних резервів із 

страхування життя і відповідної частки перестраховиків з урахуванням курсових різниць від перерахунку 

страхових резервів і часток перестраховика. Дію договору Страхування може бути достроково 

припинено за вимогою страхувальника або Товариства, у порядку та на умовах, визначених Правилами 

добровільного страхування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРАВЕ УКРАЇНА 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ». 
 

Перестрахування. Обсяг страхових зобов'язань перестраховика на кожну звітну дату оцінюється 

одночасно з розрахунком страхових резервів. Обсяг страхових зобов'язань перестраховика в іноземній 

валюті, перераховується з метою представлення фінансової звітності в гривні за офіційним курсом 

Національного банку України на останню звітну дату. 

 

Премії, відступлені перестраховику, та суми відшкодувань, отриманих від перестраховика, представлені 

у прибутку або збитку та у Звіті про фінансовий стан на валовій основі. Активи перестрахування 

включають залишки заборгованості перестраховика за відступленими зобов’язаннями зі страхування. 

Суми, що будуть відшкодовані перестраховиком, оцінюються у спосіб, що узгоджується Товариством і 

перестраховиком відповідно до умов укладених договорів перестрахування.  

 

Резерви із довгострокових зобов’язань - Резерв із страхування життя. Резерви із страхування життя є 

довгостроковими зобов’язаннями, до яких застосовуються норми українського законодавства для цілей 

обліку (визначення) і норми і застереження, відповідно МСФЗ, для цілей відображення їх у звітності.  

 

Розрахунок резервів із страхування життя здійснюється Товариством у відповідності із Законом України 

«Про страхування» від 07 березня 1996 року № 85/96-ВР, Методикою формування резервів із 

страхування життя, затвердженою Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг України від 27.січня 2004 року № 24, Правилами добровільного страхування життя ПРАТ 

«ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ», затвердженими Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 05 березня 2013 року та іншими 

внутрішніми нормативними документами. 

 



 

 

 

На виконання вимог МСФЗ 4 «Страхові контракти» щодо обліку і відображення у звітності зазначених 

зобов’язань Товариство: 

• не визнає як зобов'язання будь-які резерви щодо ймовірних майбутніх страхових виплат, якщо 

такі страхові виплати виникають за страховими контрактами, які не існують на кінець звітного 

періоду; 

• проводить перевірку адекватності зобов'язань; 

• не проводить взаємозалік (згортання): щодо активів перестрахування проти відповідних 

страхових  

• зобов'язань; або доходів або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходів за 

відповідними страховими контрактами; 

• слідкує за тим, чи не зменшилась корисність активів перестрахування. 

 

Резерви із страхування життя є оцінкою вартості грошових зобов'язань Товариства за договорами 

страхування життя та майбутніх витрат для забезпечення їх виконання.  

Страхові резерви із страхування життя поділяються на: резерви довгострокових зобов'язань (математичні 

резерви) та резерви належних виплат страхових сум. 

 

Частка зобов'язань перестраховика в резервах довгострокових зобов'язань зі страхування життя 

розраховується перспективна на базисі розрахунку резервів або ретроспективно, виходячи з нарахованої 

страхової премії перестраховику. 

 

При оцінці адекватності страхових зобов'язань з метою представлення у фінансовій звітності був 

застосований базовий метод - модель дисконтованих майбутніх грошових потоків на основі реалістичних 

актуарних припущень.  

 

В якості майбутніх грошових потоків розглядалися майбутні внески, страхові виплати, виплати на 

випадок дострокового розірвання договору, витрати страхової компанії. Дохід від інвестицій активів і 

перестрахування не включалися в аналізовані грошові потоки. Оцінка майбутніх грошових потоків 

проводилася на базі реалістичних (найкращих) припущень щодо майбутньої смертності, дострокового 

розірвання договорів, прибутковості інвестицій, нарахування бонусів. 

 

З урахуванням фактів та обставин, відомих на дату оцінки резерву, сума резерву по всіх збитках, що були 

понесені, але не виплачені на звітну дату, є оціночною індивідуальною основою для додаткових ризиків. 

Оцінки відображають обґрунтовані судження управлінського персоналу щодо збитків, сформовані на 

основі загальної практики створення страхових резервів та знання характеру та- сум окремих типів 

збитків. Суми резервів регулярно переглядаються в процесі врегулювання та коригуються по мірі 

отримання нової інформації. Товариство припиняє визнання зобов'язання, коли зазначені у договорі 

зобов'язання були виконані, анульовані або строк їх дії закінчився. 

 

Збитки та резерв збитків. Чисті понесені збитки за страховими виплатами, що представлені в 

фінансовій звітності, є різницю між загальною сумою збитків за страховими виплатами (виплатами 

викупних сум) та сумою відшкодування, що належить до отримання (отриманою) від перестраховика цих 

збитків. 

 

Товариство формує резерви належних виплат страхових сум, які складаються з:  

• резерву заявлених, але не врегульованих збитків; 

• резерву збитків, що виникли, але не заявлені. 

 

Розрахунок резерву заявлених, але не врегульованих збитків, здійснюється за кожним чинним на звітну 

дату договором окремо. Резерв заявлених, але не врегульованих збитків, є оцінкою грошових зобов'язань 

страховика щодо страхових випадків, що мали місце у звітному або звітних періодах, що передують 

йому, але не були виконані або виконані не повністю на звітну дату. Величина резерву заявлених, але не 

врегульованих збитків визначається у сумарному розмірі не сплачених на звітну дату грошових сум 

(зарезервовані несплачені страхові суми та/або їх частки) та страхових виплат за страховими випадками. 



 

 

 

 

Резерв збитків, що виникли, але не заявлені, є оцінкою грошових зобов'язань Товариства, що виникли 

внаслідок смерті застрахованої особи, нещасного випадку та (або) хвороби щодо страхових випадків, які 

могли статися у звітному або звітних періодах, що передують йому, але не були заявлені на звітну дату. 

Розрахунок резерву збитків, що виникли, але не заявлені, здійснюється за сукупністю договорів у цілому. 

Оцінка резерву збитків, що виникли, але не заявлені, здійснюється математично-статистичними 

методами. У разі, якщо зазначений резерв не формується, він вважається рівним нулю. 
 

Дебіторська та кредиторська заборгованість за страховою діяльністю. Суми дебіторської та 

кредиторської заборгованості утримувачів полісів, агентів та перестраховика є фінансовими 

інструментами і включаються до складу дебіторської та кредиторської заборгованості за страховою 

діяльністю. Товариство регулярно переглядає дебіторську заборгованість за страховою діяльністю з 

метою оцінки можливого зменшення корисності. 

 

Інвестиційна нерухомість. Товариство визнає інвестиційною нерухомістю об’єкти, що відповідають 

наступним критеріям. 

 

Земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання, утримувані власником або орендарем згідно з 

угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи 

для досягнення обох цілей, а не для: 

а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для 

адміністративних цілей, або 

б) продажу в звичайному ході діяльності. 

 

У разі, якщо певний об'єкт основних засобів інвестиційної нерухомості включає частину, що утримується 

з метою отримання орендної плати та/або для збільшення власного капіталу, та іншу частину, що є 

операційною нерухомістю, і ці частини можуть бути продані окремо (або окремо надані в оренду згідно з 

договором), то ці частини можуть відображатися Товариством як окремі інвентарні об'єкти. 

 

Якщо ці частини не можуть бути продані окремо, об'єкт основних засобів інвестиційної нерухомості 

визнається інвестиційною нерухомістю за умови її використання переважно з метою отримання орендної 

плати та/або для збільшення власного капіталу. За наявності ознак, за яких об'єкт основних засобів може 

бути віднесено і до операційної, і до інвестиційної нерухомості, Товариство розробляє критерії щодо їх 

розмежування. Відповідні критерії були встановлені наказом по Товариству. 

 

В якості критеріїв щодо розмежування інвестиційної та операційної нерухомості (відносно одного з 

об'єктів інвестиційної нерухомості що є виокремленим із загального об'єкту) Товариством прийнято 

розрахунок функціонального використання площі, яка використовується (під об'єкт інвестиційної і 

операційної нерухомості) та рівномірного пропорційного розподілу приміщень загального використання 

у відношенні 50/50 від фактичної площі об’єкта, зазначеної у технічному паспорті об’єкта. 

 

Придбана (створена) інвестиційна нерухомість зараховується на баланс Товариства за первісною 

вартістю. Для подальшої оцінки Товариством обрано оцінку об'єктів інвестиційної нерухомості за 

первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення 

корисності та вигод від її відновлення. Об'єкт інвестиційної нерухомості підлягає амортизації за 

прямолінійним методом із строком корисного використання 50 років. Сума доходів від інвестиційної 

нерухомості і амортизації об’єктів інвестиційної нерухомості відображається Товариством у складі 

інших доходів та інших витрат, відповідно, в звіті про фінансові результати (звіт про сукупний дохід). 
 

Основні засоби. До основних засобів відносяться матеріальні активи, які Товариство утримує з метою 

використання їх у процесі своєї діяльності, очікуваний строк корисного використання яких становить 

більше одного року та вартість яких за одиницю перевищує 6 000 гривень (і 20 000 грн. для придбаних 

після 22 травня 2020 року). Необоротні матеріальні активи первісною вартістю до 6 000 гривень і до 



 

 

 

20 000 гривень, відповідно, та терміном корисного використання, що перевищує один рік, визнаються 

малоцінними необоротними матеріальними активами. 

 

Придбані основні засоби оцінюються за первісною вартістю. В суму придбаних основних засобів 

включається ціна придбання, держмито, митний збір, витрати на доставку та розвантаження, витрати на 

установку та інші витрати, що безпосередньо пов’язані з цією операцією. Адміністративні та інші 

витрати, які не належать безпосередньо до витрат на придбання або доведення об'єкта до робочого стану, 

не включаються до його первісної вартості. Після первісного визнання основних засобів їх подальший 

облік здійснюється за балансовою вартістю: первісною вартістю з вирахуванням накопиченої 

амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.  

 

Витрати на поточний ремонт та утримання активів відносяться на витрати в міру їх здійснення і не 

впливають на балансову вартість необоротних активів. Ліквідаційна вартість встановлена на рівні нуль. 

Ліквідаційну вартість та строк корисної експлуатації активу Товариство переглядає на кінець кожного 

фінансового року. 

 

Нематеріальні активи. До нематеріальних активів відносяться немонетарні активи, які не мають 

матеріальної форми та можуть бути ідентифіковані.  

 

Нематеріальні активи включають в себе знак для товарів та послуг, придбані ліцензії та програмне 

забезпечення, інші нематеріальні активи і відображаються за первісною вартістю, яка складається із 

фактичних витрат на придбання (виготовлення) і приведення у стан, при якому вони придатні до 

використання відповідно до запланованої мети.  

 

На кожний нематеріальний актив встановлюється індивідуальний термін корисного використання, що 

визначається Товариством самостійно, виходячи з наступних критеріїв: досвід роботи Товариства з 

подібними активами, сучасними тенденціями у розвитку програмних продуктів, експлуатаційними 

характеристиками, передбачуваного морального зносу, правових чи інших подібних обмежень щодо 

строків використання та інших факторів. Товариство не має нематеріальних активів з невизначеним 

терміном корисного використання. 

 

Нематеріальні активи при первісному визнанні оцінюються за первісною вартістю. Після первісного 

визнання нематеріальні активи відображаються за балансовою вартістю: первісною вартістю з 

вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.  

 

Амортизація. Строк корисного використання основних засобів та нематеріальних активів 

встановлюється Товариством в залежності від очікуваного періоду часу, протягом якого основні засоби 

будуть використовуватися.  

 

Товариство застосовує наступні строки корисного використання основних засобів за такими групами: 

 будинки, споруди - 50 років;  

 машини та обладнання - 2 роки; 

 інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 4 роки;  

 інші основні засоби – 12 років;  

 нематеріальні активи - від 2 років; 

 амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у першому місяці 

використання об’єкта в розмірі 100 відсотків його вартості. 

 

Для об’єктів придбаних до 01 січня 2013 року використовуються наступні норми амортизації. 

 машини та обладнання -10 років; 

 інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 14 років; 

 інші основні засоби – 15 років. 



 

 

 

 для нематеріальних активів - якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права 

користування нематеріального активу не був встановлений, такий строк становить 10 років 

безперервної експлуатації. 



 

 

 

При нарахуванні амортизації основних засобів і нематеріальних активів застосовується прямолінійний 

метод. Нарахування амортизації починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому 

об’єкт передано в експлуатацію і закінчується з першого числа місяця, наступного за місяцем вибуття 

об’єкту. Норми амортизації розраховуються, виходячи з очікуваного строку корисного використання 

основних засобів. Норми та строки корисного використання основних засобів переглядаються наприкінці 

кожного фінансового року. 
 

Припинення визнання раніше визнаних основних засобів і нематеріальних активів, відбувається при їх 

вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигід від їх 

використання або вибуття. Дохід або витрати, що виникають в результаті списання активу (розраховані 

як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включаються до 

звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за той звітний рік, в якому визнання активу 

було припинено. 

 

Резерви під зменшення корисності інших нефінансових активів. Для нефінансової дебіторської 

заборгованості Товариство розраховує резерв під зменшення корисності, базуючись на нормі 

збитку/показника ризику залежно від кількості днів визнання заборгованості в балансі Товариства з 

використанням матриці резервування і з урахуванням вимог групових політик: 

 

Строк існування заборгованості % резерву  

1-4 місяців 1% 

5-8 місяців 40% 

9-12 місяців 60% 

більше 12 місяців 100% 

 

Умовні активи та зобов’язання. Умовні зобов’язання не відображаються у звіті про фінансовий стан. 

Розкриття інформації щодо таких зобов’язань надається, за винятком випадків, коли відтік ресурсів для 

виконання таких зобов’язань є малоймовірним. Умовні активи не визнаються у звіті про фінансовий стан. 

Розкриття інформації щодо таких активів надається, коли надходження пов’язаних із ними економічних 

вигід є імовірним. 

 

Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток являють собою суму поточних витрат з податку 

на прибуток, розрахованого з використанням діючих податкових ставок, та з урахуванням відстроченого 

податкового зобов'язання і відстроченого податкового активу. Поточний податок на прибуток оцінюється 

за сумою, що декларується та підлягає сплаті до бюджету або відшкодованою стосовно 

оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попередні періоди. Прибуток, який 

оподатковується, або збиток базується на оціночних показниках, якщо фінансова звітність ухвалюється 

до моменту подання відповідних податкових декларацій. Податкові ставки та податкове законодавство, 

що застосовуються для розрахунку цієї суми - це ставки і законодавство, чинні на звітну дату. 

 

Інші податки, за винятком податку на прибуток, обліковуються у складі адміністративних витрат.  

Відповідно до норм Податкового Кодексу України об’єктом оподаткування Товариства є: 

 прибуток із джерелом походження з України та за її межами,  

 дохід за договорами страхування. 

 

Прибуток з джерелом походження з України та за її межами визначається шляхом коригування 

фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності згідно з МСФЗ, на різниці, 

які виникають відповідно до положень розділу ІІІ Податкового Кодексу України. 
 

Дохід за договорами страхування, як об'єкт оподаткування страховика, до якого застосовується ставка, 

визначена відповідно до Податкового кодексу України (0%, 3%) розраховується як сума страхових 

платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих за договорами страхування і 

співстрахування. При цьому страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами 



 

 

 

співстрахування включаються до складу об'єкта оподаткування страховика тільки в розмірі його частки 

страхової премії, передбаченої договором співстрахування.  

Доходи від довгострокових договорів страхування життя, договори страхування додаткових пенсій 

оподатковуються за ставкою 0 % за умови відповідності нормам пунктів 14.1.52, 14.1.52-1, 14.1.52-2 

Податкового Кодексу України. 

 

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно 

перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та 

зобов’язань та їхньою балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Активи та зобов’язання з 

відстроченого оподаткування визначаються із використанням ставок оподаткування, які введені в дію 

або практично були введені в дію станом на кінець звітного періоду і які, як очікується, 

застосовуватимуться у періоді, коли будуть сторновані тимчасові різниці або зараховані перенесені 

податкові збитки. Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують оподатковувану 

базу, та перенесені податкові збитки відображаються лише тією мірою, в якій існує імовірність 

отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці.  

 

Витрати з податку на прибуток включають поточні податки та відстрочені податкові активи 

(зобов’язання) та відображаються у складі прибутку чи збитку за рік. 

 

Статутний капітал та емісійний дохід. Статутний капітал – це сплачені акціонерами зобов’язання 

щодо внесення коштів за підпискою на акції в статутний капітал, величина якого зареєстрована в 

порядку, встановленому законодавством України.  

 

Емісійний дохід та інший дохід за операціями з акціонерами. Цей дохід виникає як різниця між 

номінальною вартістю акцій і ціною їх розміщення, а також прощення боргу акціонерами, надання 

безповоротної фінансової допомоги та прибутки (збитки) підчас первісного визнання фінансових 

інструментів за неринковою ставкою або не за справедливою вартістю. 

 

Резервні фонди. Відповідно до законодавства України, суб’єкти господарювання зобов’язані формувати 

резервний фонд для покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових 

зобов’язаннях. Резерв формується за рахунок відрахувань з чистого прибутку, отриманого після сплати 

податків. Відрахування до резервного фонду має бути не менше 15% від статутного капіталу.  

 

Прибуток на акцію. Базисний прибуток на акцію розраховується шляхом ділення чистого прибутку або 

збитку за рік на середньозважену кількість звичайних акцій, що були в обігу протягом року. Товариство 

не має конвертованих привілейованих акцій або конвертованих облігацій, таким чином, розбавлений 

прибуток на акцію буде дорівнювати базисному прибутку на акцію. Товариством не проводились 

операції з акціями чи потенційними акціями, які могли б вплинути на суму прибутку на акцію станом на 

звітну дату. Розкриття зазначеної інформації не пов’язано з операціями продажу/купівлі акцій 

Товариства на відкритому ринку, а з виконанням вимог МСБО 33 «Прибуток на акцію», адже Товариство 

подає свою фінансову звітності до Національної комісії з фондового ринку та цінних паперів.  
 

Операції в іноземній валюті. Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у 

валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату 

здійснення операції.  

 

В подальшому, монетарні статті в іноземній валюті на звітну дату відображаються з використанням 

офіційного курсу Національного банку України, немонетарні статті відображаються за історичною 

вартістю і валютним курсом на дату здійснення такої операції. 

Дохід (збитки) від зазначених курсових різниць включаються у звіт про фінансові результати (звіт про 

сукупний дохід).  



 

 

 

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

 

 31 грудня 2021 року 31 грудня 2020 року 
Гривня / 1 долар США 27,278200 28,274600 

Гривня / 1 євро 30,922600 34,739600 
 

Визнання доходів і витрат 
 

Дохід визнається Товариством під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює 

зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників), за умови, що 

оцінка доходу може бути достовірно визначена, незалежно від часу здійснення платежу. Витратами 

звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до 

зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення 

або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.  
 

Доходи Товариства включають чисті зароблені страхові премії (що розраховуються як премії підписані 

за вирахуванням премій, переданих у перестрахування), дохід (витрати) від зміни у резервах 

довгострокових зобов'язань, дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів, інші операційні доходи, 

доходи від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи. 
 

Основним видом доходів Товариства є доходи за договорами страхування життя, для обліку яких 

Товариство керується нормами МСФЗ 4 «Страхові контракти». Товариство застосовує МСФЗ 4 до 

страхових контрактів, які воно випускає, та договорів перестрахування, які воно утримує. Валова сума 

страхових премій за договорами страхування життя визнається як дохід періоду, до якого вона 

стосується. 
 

Чисті зароблені страхові премії - це сума страхових премій (платежів, внесків) за договорами 

страхування протягом звітного періоду, яка включає частки страхових премій (платежів, внесків), 

належних страховику, зменшену на загальну суму страхових премій (платежів, внесків), повернутих 

страхувальникам протягом звітного періоду. 
 

За договорами довгострокового страхування життя та іншими договорами страхування життя, 

укладеними Товариством дохід у вигляді страхового внеску визнається в момент виникнення у 

Товариства права на отримання чергового страхового внеску відповідно до умов зазначених договорів.  
 

Відповідно до обраної Товариством облікової політики, якщо після нарахування чергового страхового 

платежу (дебіторська заборгованість страхувальників), коли такий платіж не оплачується 

страхувальником, припиняється страхове покриття за таким договором страхування і нарахована 

страхова премія (і страховий резерв) сторнується в системі обліку. 

 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань та інших страхових резервів 

представляє собою дохід (витрати) за результатами зменшення (збільшення) відповідних резервів із 

страхування життя і відповідної частки перестраховиків з урахуванням курсових різниць від перерахунку 

страхових резервів і часток перестраховика. 

 

До складу інших операційних доходів Товариство включає доходи від продажу іноземної валюти, від 

операційних курсових різниць, процентні доходи отримані по залишкам на рахунках Товариства, від 

реалізації необоротних активів, інші технічні доходи страхової діяльності, інші операційні доходи. 
 

Процентні доходи та витрати. За борговими фінансовими інструментами, процентні доходи чи витрати 

визнаються за ефективною ставкою відсотка, що є ставкою, яка точно дисконтує очікувані майбутні 

виплати та надходження протягом очікуваного строку існування фінансового інструмента чи більш 

короткого періоду, де це доречно, до валової балансової вартості фінансового активу чи амортизованої 

вартості фінансового зобов’язання.  

 

При розрахунку ефективної ставки відсотка враховуються всі договірні умови за фінансовим 

інструментом (наприклад, право на дострокове погашення) та всі винагороди та (або) додаткові витрати, 



 

 

 

які безпосередньо пов’язані з фінансовим інструментом та є невід’ємною частиною ефективної ставки 

відсотка. 

При розрахунку ефективної ставки відсотка з врахуванням кредитного ризику враховуються всі договірні 

умови за фінансовим інструментом (наприклад, право на дострокове погашення) та всі винагороди та 

(або) додаткові витрати, які безпосередньо пов’язані з фінансовим інструментом та є невід’ємною 

частиною ефективної ставки відсотка, та очікувані кредитні збитки. Ефективна ставка відсотка, 

скоригована з використанням кредитного ризику, застосовуються для визнання процентних доходів за 

первісно знеціненими фінансовими активами. Процентні доходи за фінансовими активами на першому та 

другому рівні кредитного ризику (визнано оціночний резерв на 1 та 2 стадії знецінення) визнаються на 

валову балансову вартість таких активів з використанням первісної ефективної ставки відсотка.  

 

Процентний дохід за фінансовими активами на третьому рівні знецінення (визнано оціночний резерв на 3 

стадії знецінення) визнаються на амортизовану собівартість (зменшену на суму резерву) таких активів з 

використанням ефективної ставки відсотка.  

При знеціненні фінансового активу (стадія 3 знецінення), процентні доходи продовжують визнаватись з 

використанням первісної ефективної процентної ставки (або номінальної ставки, якщо ефективна 

процентна ставка не може бути застосована) на основі амортизованої вартості. Визнання процентних 

доходів за такими фінансовими активами зупиняється при досягненні амортизованої вартості, що 

дорівнює нулю (100% знецінення). 

 

Оренда. З 01 січня 2019 року згідно з МСФЗ (IFRS) 16, запроваджена єдина модель обліку для орендарів, 

відповідно до якої орендарі повинні визнавати зобов'язання з оренди, що відображає майбутні орендні 

платежі, та актив у формі права користування за договорами оренди, за винятком випадків, коли строк 

оренди становить 12 місяців (або менше) або орендований актив має низьку вартість (менше ніж 

еквівалент 5 тисяч доларів). 

 

Відповідно до МСФЗ 16, договір є орендною угодою або в ньому містяться умови оренди в тому 

випадку, якщо договір передбачає право контролю над використанням виявленого ідентифікованого 

активу протягом певного періоду в обмін на відшкодування. 

 

Так, на виконання МСФЗ 16 «Оренда», Товариством було розглянуто існуючі у 2019-2020 роках 

лізингові договори та проаналізовано їх вплив на річну фінансову звітність. Як і в 2019 році у 

Товариства є 8 лізингових контрактів, з яких: 

- у 4 контрактах Товариство виступає є орендарем, 

- та у інших 4 контрактах - орендодавцем. 

 

Орендні відносини стосуються більшою частиною господарських приміщень. Згідно з проведеним 

аналізом договорів і розрахунків, впливу на річну фінансову звітність Товариства унаслідок 

запровадження МСФЗ 16 «Оренда» не буде, тому що Товариство застосувало допустимі виключення 

цього стандарту. 

 

Інформація за операційними сегментами. Товариство здійснює діяльність у одному географічному та 

бізнес сегменті, тому звітність за сегментами не подається.  

 

Суттєві облікові судження та оцінки. Під час підготовки фінансової звітності згідно з МСФЗ від 

керівництва Товариства вимагається прийняття оцінок та припущень, які впливають на відображені у 

звітності суми. Керівництво здійснює свої оцінки та приймає професійні судження на постійній основі. 

Такі оцінки та судження керівництва базуються на інформації, яка є у керівництва станом на дату 

підготовки фінансової звітності. Відповідно, фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок і 

припущень. Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво Товариства також 

використовує професійні судження при застосуванні облікової політики.  

 



 

 

 

Професійні судження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у фінансовій 

звітності, та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та 

зобов’язань протягом наступного фінансового року, включають: 



 

 

 

Судження 
 

Безперервність діяльності. Проаналізувавши існуючі внутрішні, економічні та політичні чинники 

невизначеності, та враховуючи їх можливий вплив, керівництво Товариства дійшло висновку, що 

припущення стосовно безперервної діяльності при складанні цієї фінансової звітності є доречним, що 

передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань в ході звичайної діяльності. Керівництво 

Товариства стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає заходів, за необхідності, для 

мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це можливо. Товариство має достатній запас 

ліквідності для виконання всіх своїх фінансових зобов’язань у разі звичайних обставин діяльності. 
 

Невизначеність оцінок. Найбільш суттєве використання суджень та оцінок включає наступне. 
 

Припущення під час визначення зобов’язань з страхування та страхових резервів. Оцінка зобов’язань зі 

страхування та страхових резервів вимагає використання істотних професійних суджень. 
 

Інформація про страховий ризик (до і після зменшення ризику шляхом перестрахування), включає 

інформацію про: 

– чутливість до страхового ризику; 

– види концентрації страхового ризику, в тому числі опис того, як керівництво визначає види 

концентрації та опис спільної риси, яка визначає кожен з видів концентрації (наприклад, тип 

страхової події, географічна територія або валюта); 

– фактичні страхові виплати порівняно з попередніми оцінками (тобто динаміку страхових виплат).  

Податкове законодавство та визнання відстрочених податків. Податкове, валютне та митне 

законодавство України обумовлює існування різних тлумачень, що спричиняє існування значних 

розбіжностей щодо оцінки сум податків та інших платежів в бюджет.  

 

Формування резервів під зменшення корисності за облігаціями державної позики . З метою управління 

кредитним ризиком при здійсненні операцій з цінними паперами, емітованими центральними органами 

виконавчої влади України в національній та іноземних валютах Товариством здійснюється оцінка 

резервів під знецінення, яка вимагає суджень, зокрема оцінок щодо сум та часу надходження майбутніх 

грошових потоків та вартості забезпечення при визначенні очікуваних кредитних збитків та оцінці на 

предмет суттєвого збільшення кредитного ризику. 
 

Розрахунок резервів під очікувані кредитні збитки в Товаристві є результатом застосування комплексних 

моделей з певною кількістю визначених суджень при виборі змінних вхідних даних та оцінці їх 

взаємозалежностей. Моделі підлягають регулярному перегляду в контексті історичних даних щодо 

фактично понесених збитків та за потреби уточуються. Значення ймовірності дефолту Товариство 

отримує від зовнішніх кредитних рейтингових агентств, що оцінюють рейтинги банків та суверенні 

рейтинги держав (з урахуванням процедури власного оцінювання в групі). Значення розміру (величини) 

збитку у випадку дефолту Товариством було оцінено базуючись на професійному суджені пов’язаному з 

історичними даними щодо реструктуризації державного боргу, внаслідок якої утримувачі понесли 20% 

збитки в результаті вимушеного прощення боргу.  

 

Невизначеність щодо майбутніх подій. Основним припущенням (за даними макропрогнозу 

Національного банку України (https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2022-Q1.pdf?v=4) залишається 

продовження співпраці з МВФ, необхідність якої особливо актуалізується за посилення геополітичних 

ризиків. 

 

Найвагомішим ризиком для української економіки є подальше зростання геополітичної напруженості та 

можлива ескалація військового конфлікту на території України, що вже відобразилося в падінні вартості 

українських активів та посиленні девальваційного тиску. 

 

Більш тривале збереження геополітичної напруженості може вкрай негативно вплинути на очікування 

населення, бізнесу та інвесторів. Також це буде значною перешкодою для інвестицій. Вагомим ризиком 

залишається й подальше розгортання світового інфляційного сплеску, у тому числі через збереження 



 

 

 

високих цін на енергоносії та продовольство. Подальша цінова динаміка у світі істотно залежатиме від 

швидкості реакції провідних центральних банків на інфляційні виклики.  

Зберігаються ризики появи та поширення нових варіантів коронавірусу, для боротьби з якими може 

знадобитися запровадження жорстких карантинних обмежень. Нові спалахи пандемії з більшою 

вірогідністю можуть сильніше пригнічуватимуть ділову активність, ніж скорочуватимуть споживчий 

попит. Це супроводжуватиметься посиленням інфляційного тиску та зумовлюватиме необхідність 

проведення жорсткішої монетарної політики. 
 

Додаткову невизначеність генерують адміністративні рішення щодо встановлення вартості енергоносіїв 

(насамперед природного газу, опалення та електроенергії) для населення. 
 

За оцінками управлінського персоналу найбільший вплив на Товариство може мати невизначеність, 

результат якої залежить від майбутніх подій, що не є під безпосереднім контролем Товариства, але які 

можуть впливати на його фінансові звіти в майбутньому. Зазначена невизначеність викликана 

внутрішніми та зовнішніми політичними та економічними факторами, які на дату затвердження цієї 

фінансової звітності неможливо обґрунтовано передбачити.  
 

Управлінський персонал стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає заходів, за необхідності, 

для мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це можливо.  
 

Перехід на нові та переглянуті стандарти. Основні нові МСФЗ, які були випущені, але ще не набули 

чинності. 

 

1 січня 2022 року: 
 

Зміни до МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу». IFRS 3 визначає, як компанія повинна враховувати активи 

та зобов'язання, які вона набуває внаслідок об'єднання. IFRS 3 вимагає, щоб компанія посилалася на 

Концептуальні основи фінансової звітності, щоб визначити, що визнається активом чи зобов'язанням. У 

поточній редакції з метою застосування IFRS 3 замість положень Концептуальних основ, випущених у 

2018 році, набувачі повинні використовувати визначення активу та зобов'язання і відповідні вказівки, 

викладені у Концепції, прийнятій Радою з МСФЗ у 2001 році. З 1 січня 2022 року оновлено посилання 

відповідно до якого, набувачі повинні посилатися на Концептуальні засади, випущені у 2018 році, для 

визначення того, що складає актив чи зобов'язання. Також з 1 січня 2022 року введено виняток, згідно з 

яким для деяких видів зобов'язань та умовних зобов'язань компанії, що застосовують IFRS 3, мають 

замість Концептуальних основ посилатися на МСФЗ (IAS) 37 «Оціночні зобов'язання, умовні 

зобов'язання та умовні активи». Правління очікує, що цей виняток залишиться в IFRS 3 доти, доки 

визначення зобов'язання в IAS 37 відрізнятиметься від визначення в останній версії Концептуальних 

основ. Рада директорів планує розглянути можливість узгодження визначень у рамках проекту з 

внесення цільових покращень у IAS 37. 
 

МСБО (IAS) 16 «Основні засоби». У поточній редакції пункту 17 IAS 16 передбачено, що до первісної 

вартості включаються витрати на перевірку активу, зменшені на суму чистих надходжень від продажу 

виробів, вироблених у процесі доставки та перевірки активу. Наприклад, витрати на тестування 

обладнання включаються до первісної вартості за мінусом прибутку від продажу зразків, отриманих у 

процесі тестування. З 1 січня 2022 року забороняється віднімати від вартості основних засобів суми, 

отримані від продажу вироблених товарів, тоді як компанія готує актив до використання за 

призначенням. Натомість компанія визнаватиме таку виручку від продажів та відповідні витрати у складі 

прибутку або збитку. 
 

МСБО (IAS) 37 «Оціночні резерви, умовні зобов’язання та умовні активи». На даний час пункт 68 IAS 37 

не уточнює, які витрати слід включати в оцінку витрат на виконання контракту з метою оцінки того, чи 

цей договір є обтяжливим. Дослідження, проведене Комітетом з інтерпретації МСФЗ, показало, що 

розбіжність у поглядах на те, які витрати включати може призвести до істотних відмінностей у 

фінансовій звітності компаній, що укладають деякі типи договорів. З 1 січня 2022 року до пункту 68 IAS 

37 внесено зміни, внаслідок яких встановлено, що витрати на виконання договору включають витрати, 

які безпосередньо пов'язані з цим договором і включають: додаткові витрати на виконання цього 

договору, наприклад, прямі витрати на оплату праці та матеріали; і розподілені інші витрати, 



 

 

 

безпосередньо пов'язані з виконанням договорів, наприклад, розподілену частину витрат на амортизацію 

об'єкта основних засобів, що використовується для виконання, серед інших, також і даний договір. 

 

МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування  Міжнародних стандартів фінансової звітності». Пункт D16 (a) 

IFRS 1 надає дочірній організації, яка вперше починає застосовувати МСФЗ пізніше, ніж її материнська 

компанія, звільнення щодо оцінки його активів та зобов'язань. Виняток, передбачений пунктом D16 (a) 

IFRS 1, не застосовується до компонентів капіталу. Відповідно, до внесення поправки до IFRS 1 від 

дочірньої організації, яка вперше застосовувала МСФЗ пізніше, ніж її материнська компанія, могли 

вимагати вести два окремі обліку для накопичених курсових різниць, заснованих на різних датах 

переходу на МСФЗ. Поправка до IFRS 1 розширює звільнення, передбачене пунктом D16 (a) IFRS 1, на 

накопичені курсові різниці, щоб скоротити витрати для компаній, що вперше застосовують МСФЗ. 

 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти». Поправка пояснює, які комісії враховує компанія, коли вона 

застосовує тест «10 відсотків», передбачений пунктом B3.3.6 IFRS 9 для оцінки того, чи слід припиняти 

визнання фінансового зобов'язання. Так, з 1 січня 2022 року при визначенні величини виплат комісійної 

винагороди за вирахуванням отриманої комісійної винагороди позичальник враховує тільки суми 

комісійної винагороди, виплата або отримання яких провадилися між цим позичальником та відповідним 

кредитором, включаючи комісійну винагороду, виплачену позичальником або кредитором від імені один 

одного. 

 

МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство». На даний час відповідно до пункту 22 IAS 41 при визначенні 

справедливої вартості шляхом дисконтування грошових потоків компанії виключають із розрахунку 

грошові потоки з оподаткування. З 1 січня 2022 року вимогу про виключення податкових потоків коштів 

при оцінці справедливої вартості пункту 22 IAS 41 скасовано. Ця поправка привела у відповідність 

вимоги IAS 41 щодо оцінки справедливої вартості з вимогами інших стандартів МСФЗ. 

 

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». Поправка до МСФЗ 16 стосується лише ілюстративного прикладу, тому дата 

набрання чинності не вказується. Правління отримало інформацію про можливу плутанину у зв'язку з 

вимогами щодо стимулів до оренди, проілюстровані у прикладі 13 IFRS 16. До внесення поправок до 

ілюстративного прикладу 13 як частина факторів включалося відшкодування, що стосується поліпшень 

орендованого майна, при цьому в прикладі недостатньо чітко було представлений висновок про те, чи 

таке відшкодування відповідатиме визначенню стимулу до оренди. Рада вирішила усунути можливість 

плутанини, виключивши з ілюстративного прикладу 13 відшкодування, що стосується поліпшень 

орендованого майна. 

 

1 січня 2023 року: 

 

МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування» (зі змінами, опублікованими в 2020 – 2021 роках). 

 

Зміни до МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» – Класифікація зобов’язань як короткострокові 

та довгострокові; 

 

Зміни до МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності», до Практичних рекомендацій № 2 з МСФЗ 

«Формування суджень щодо суттєвості»; 

 

Зміни до МСБО (IAS) 8 «Облікові політики, зміни у бухгалтерських оцінках та помилки» – Визначення 

облікових оцінок. 



 

 

 

Вплив на Товариство. 

 

Зазначені поправки до МСФЗ/МСБО не вплинули на фінансову звітність Товариства, МСФЗ (IFRS) 17 

«Договори страхування». Товариство продовжує підготовку до переходу на МСФЗ 17 шляхом 

проведення відповідних аналітичних процедур. Впровадження МСФЗ 17 в Товаристві та всі необхідні 

корективи будуть здійснюватися під професійним наглядом материнської компанії.  

 

Сформовано проектну групу для інтенсивного розв'язання проблеми впровадження вищезгаданого 

стандарту бухгалтерського обліку. Впровадження вимог, які вимагає МСФЗ 17 це надзвичайно складне 

завдання, яке стосується, зокрема, областей бухгалтерського обліку, актуарних та інформаційних 

технологій. Через високу складність самого стандарту, досі існують невизначеності у зв'язку з його 

інтерпретацією та необхідним узгодженням з результатами впровадження МСФЗ 9, вплив на окремі 

статті річної фінансової звітності Товариства ще не може бути кількісно визначений. Проте вже сьогодні 

Товариство оцінює, що зазначений стандарт матиме суттєвий вплив на фінансову звітність з огляду на те, 

що МСФЗ 17 вимагає вимірювати страхові зобов’язання за поточною вартістю виконання, а також з 

огляду на ключову концепцію МСФЗ 17, відповідно до якої прибуток визнається тільки тоді, коли 

відбувається надання відповідних послуг, а отже контрактна маржа (недоотриманий прибуток) за 

договором - відображається як зобов'язання на балансі Товариства. Однак, практично неможливо надати 

обґрунтовану оцінку цього впливу до завершення детального аналізу. 

 

Примітка 3  Основні засоби  
 

 Будівлі, 

споруди 

Комп'ютерне 

та офісне 

обладнання 

Меблі та 

устаткування  

Інші 

основні 

засоби  

Капітальні 

вкладення 

Усього 

Балансова вартість на 

31 грудня 2019 року 

22 245 1 075 1 855 31 - 25 206 

первісна вартість 23 293 3 880 4 169 101 - 31 443 

знос  (1 048) (2 805) (2 314) (70) - (6 237) 

Надходження - 1 077 - - - 1 077 

Вибуття - (361) - - - (361) 

Амортизація, в тому 

числі 

(466) (742) (1 042) (10) - (2 260) 

амортизаційні 

відрахування за 

списаними активами 

- 328 - - - 328 

Балансова вартість на 

31 грудня 2020 року 

21 779 1 377 813 21 - 23 990 

первісна вартість 23 293 4 596 4 169 101 - 32 159 

знос  (1 514) (3 219) (3 356) (80) - (8 169) 

Надходження - 597 - - 2 757 3 354 

Вибуття - (171) - - (726) (897) 

Амортизація, в тому 

числі 

(466) (850) (809) (10) - (2 135) 

амортизаційні 

відрахування за 

списаними основними 

засобами 

- 171 - - - 171 

Балансова вартість на 

31 грудня 2021 року 

21 313 1 124 4 11 2 031 24 483 

первісна вартість 23 293 5 022 4 169 101 2 031 34 616 

знос  (1 980) (3 898) (4 165) (90) - (10 133) 

 



 

 

 

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів за 2021 рік становить 126 тисяч гривень, за 

2020 рік – 135 тисяч гривень. 

 

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів складає 6 739 тисяч гривень. Товариство 

станом на 31 грудня 2021 року не має обмежень щодо володіння основними засобами. Товариство 

визначило, що основні засоби станом на 31 грудня 2021 року не мають ознак знецінення. Протягом 2021 

року і 2020 року Товариство не отримувало основних засобів за рахунок цільових асигнувань. 
 

Примітка 4  Інвестиційна нерухомість 
  Усього 

Балансова (первісна) вартість на 31 грудня 2019 року:  37 834 

первісна вартість  40 779 

знос  (2 945) 

Амортизація  (802) 

Балансова (первісна) вартість на 31 грудня 2020 року:  37 032 

первісна вартість  40 779 

знос  (3 747) 

Амортизація  (803) 

Балансова (первісна) вартість на 31 грудня 2021 року:  36 229 

первісна вартість  40 779 

знос  (4 550) 
 

Договори щодо передачі інвестиційної нерухомості у невідмовну операційну оренду Товариством у 2021 

році та 2020 році не укладались. Товариство станом на 31 грудня 2021 року не має обмежень щодо 

володіння інвестиційною нерухомістю. Товариство не передавало об’єкти інвестиційної нерухомості у 

заставу. Товариство визначило, об'єкти інвестиційної нерухомості станом на 31 грудня 2021 року та на 31 

грудня 2020 року не мають ознак знецінення. Дохід від інвестиційної нерухомості у 2021 році склав 3 681 

тисяч гривень, у 2020 році 3 271 тисяч гривень (примітка 18). 

 

Примітка 5  Нематеріальні активи 
 

 
Усього  

Балансова вартість на 31 грудня 2019 року: 38 

первісна вартість 93 

знос (55) 

Капітальні інвестиції - 

Амортизація (9) 

Балансова вартість на 31 грудня 2020 року: 29 

первісна вартість 93 

знос (64) 

Капітальні інвестиції 1 968 

Амортизація (9) 

Балансова вартість на 31 грудня 2021 року: 1 988 

первісна вартість 2 061 

знос (73) 

 

Первісна вартість повністю амортизованих нематеріальних активів складає 3 тисячі гривень. На звітну 

дату Товариство не має створених нематеріальних активів, Товариство обліковує капітальні інвестиції 

пов’язані з процесом створення нематеріальних активів в сумі 1 968 тисяч гривень. Товариство станом на 

31 грудня 2021 року не має обмежень щодо володіння нематеріальними активами, не має переданих у 

заставу нематеріальних активів, не має нематеріальних активів з невизначеним строком корисного 

використання, не має угод на придбання в майбутньому нематеріальних активів. Протягом 2021 року і 

2020 року Товариство не отримувало нематеріальних активів за рахунок цільових асигнувань. 



 

 

 

Товариство визначило, що нематеріальні активи станом на 31 грудня 2021 року не мають ознак 

знецінення. 



 

 

 

Примітка 6  Інші фінансові активи  
 

Таблиця 6.1 Інші фінансові активи 

 2021 рік 2020 рік 

За амортизованою балансовою вартістю  3 244 674 2 916 573 

Державні облігації внутрішнього займу номіновані в доларах США 886 156 954 718 

Державні облігації внутрішнього займу номіновані в гривнях 1 295 794 1 067 888 

Державні облігації зовнішнього займу номіновані в доларах США 1 069 860 901 203 

Заборгованість банку 10 740 10 740 

Резерв під зменшення корисності  (17 876) (17 976) 

За справедливою вартістю з переоцінкою через інший сукупний дохід 704 1 763 

Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які 

обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 

704 1 763 

Усього балансова вартість інших фінансових активів  3 245 378 2 918 336 

 

Таблиця 6.2 Аналіз зміни резервів під зменшення корисності інших фінансових активів  

 

 Інвестиції у державні цінні 

папери  

Заборгованість 

банку 

Усього 

Залишок на 31 грудня 2019 року - (3 189) (3 189) 

Доформування (7 236) (7 551) (14 787) 

Курсові різниці - - - 

Залишок на 31 грудня 2020 року (7 236) (10 740) (17 976) 

Доформування (186) - (186) 

Курсові різниці 286 - 286 

Залишок на 31 грудня 2021 року (7 136) (10 740) (17 876) 

 

Таблиця 6.3 Інвестиції в інструменти капіталу 

Найменування компанії  Вид діяльності Країна 

реєстрації 

2021 рік 2020 рік 

 

ПАТ «Укрнафта» Добування сирої нафти  Україна 358 254 

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Банківська діяльність Україна 133 125 

ПАТ «Державна Енергетична 

Компанія «Центренерго» 

Виробництво електроенергії Україна 151 175 

ПАТ «Донбасенерго» Виробництво електроенергії  Україна 29 21 

ПАТ «Укртелеком» Діяльність у сфері 

електрозв'язку  

Україна 27 36 

ПАТ «Інтерпайп 

Ніжньодніпровський 

трубопрокатний завод» 

Виробництво труб, 

порожнистих профілів і 

фітингів зі сталі 

Україна 6 4 

ПАТ «Мотор Січ» Виробництво повітряних і 

космічних літальних апаратів, 

супутнього устаткування  

Україна - 1 148 

Усього    704 1 763 

 

Примітка 7  Інші нефінансові активи 

 
2021 рік 2020 рік 

Дебіторська заборгованість з придбання активів та передплата за послуги  2 397 2 088 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками  1 710 1 304 

Запаси матеріальних цінностей 1 306 871 



 

 

 

Розрахунки за податками і зборами 796 723 

Балансова вартість інших нефінансових активів  6 209 4 986 

Примітка 8  Грошові кошти та їх еквіваленти 
 

Таблиця 8.1 Грошові кошти та їх еквіваленти 

 
2021 рік  2020 рік  

Поточні рахунки у банках  50 305 106 202 

Депозити у банках  3 000 - 

Резерв під зменшення корисності (15) - 

Балансова (амортизована) вартість 53 290 106 202 
 

Таблиця 8.2 Аналіз зміни резервів під зменшення корисності грошових коштів та їх еквівалентів 
 

 Грошові кошти та їх еквіваленти Усього 

Залишок на 31 грудня 2019 року  - - 

Доформування - - 

Курсові різниці - - 

Залишок на 31 грудня 2020 року - - 

Доформування (15) (15) 

Курсові різниці - - 

Залишок на 31 грудня 2021 року (15) (15) 
 

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

 2021 рік 2020 рік 

Грошові кошти та їх еквіваленти 53 290 106 202 

Зменшення на суму нарахованих доходів (1) - 

Збільшення на суму резервів під зменшення корисності  15 - 

Усього грошових коштів та їх еквівалентів для формування Звіту 

про рух грошових коштів 

53 304 106 202 

 

Максимальний ризик на одного контрагента станом на 31 грудня 2021 року становить 27 964 тисяч 

гривень, станом на 31 грудня 2020 року 85 739 тисяч гривень. Усі депозитні договори, укладені 

Товариством, містять умови дострокового їх розторгнення.  

 

Примітка 9  Страхові резерви 
 Резерв 

довгострокових 

зобов’язань 

Резерв збитків Усього  

Чистий залишок на 31 грудня 2019 року 2 201 286 36 975 2 238 261 

валова сума  2 437 078 55 576 2 492 654 

перестрахування 235 792 18 601 254 393 

Зміни резервів за рік валова сума  273 500 (3 625) 269 875 

Зміни резервів за рік 

перестрахування  

(4 937) (113) (5 050) 

Вплив курсових різниць 257 121 6 670 263 792 

Чисті зміни резервів за рік 525 684 2 932 528 616 

Чистий залишок на 31 грудня 2020 року 2 726 970 39 907 2 766 877 

валова сума  3 009 547 61 954 3 071 501 

перестрахування 282 577 22 047 304 624 

Зміни резервів за рік валова сума  301 752 15 401 317 153 

Зміни резервів за рік 

перестрахування  

6 944 (4 080) 2 864 



 

 

 

Вплив курсових різниць (56 006) (981) (56 987) 

Чисті зміни резервів за рік 252 690 10 340 263 030 

Чистий залишок на 31 грудня 2021 року 2 979 660 50 247 3 029 907 

валова сума  3 246 097 75 953 3 322 050 

перестрахування 266 437 25 706 292 143 

Резерв збитків, що виникли, але не заявлені (IBNR), у складі резервів збитків, є оцінкою грошових 

зобов'язань Товариства, що виникли внаслідок смерті застрахованої особи, нещасного випадку та (або) 

хвороби щодо страхових випадків, які могли статися у звітному або звітних періодах, що передують 

йому, але не були заявлені на звітну дату. Розрахунок резерву збитків, що виникли, але не заявлені, 

здійснюється за сукупністю договорів у цілому. Оцінка резерву збитків, що виникли, але не заявлені, 

здійснюється математично-статистичними методами. Станом на 31 грудня 2021 року резерв збитків, що 

виникли, але не заявлені становить 12 100 тисяч гривень, станом на 31 грудня 2020 року - 9 735 тисяч 

гривень. 

 

Примітка 10  Інші фінансові зобов’язання 
 

 
2021 рік 2020 рік 

Заборгованість перед посередниками 12 956 14 751 

Інша страхова кредиторська заборгованість 85 12 

Балансова (амортизована) вартість  13 041 14 763 

 

Примітка 11  Інші нефінансові зобов’язання 
 

 2021 рік 2020 рік 

Нараховані витрати 25 473 24 084 

Кредиторська заборгованість з придбання активів та з оплати за послуги 5 093 2 294 

Резерв оплати відпусток  4 123 3 845 

Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами 

крім податку на прибуток 

154 130 

Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками  5 44 

Балансова вартість інших зобов’язань  34 848 30 397 
 

Примітка 12  Капітал 
 Кількість акцій в обігу, шт.  Статутний капітал 

Залишок на 31 грудня 2019 року  2 410 26 903 

Залишок на 31 грудня 2020 року  2 410 26 903 

Залишок на 31 грудня 2021 року  2 410 26 903 
 

Статутом Товариства передбачено, що Товариство формує капітал з метою забезпечення своєї статутної 

діяльності, протягом звітного періоду не здійснювалась діяльність, яка не передбачена Статутом 

(Примітка 1). 

 

Прості іменні акції випущені Товариства за рішеннями Загальних зборів акціонерів у відповідності до 

Статуту. Номінальна вартість однієї простої іменної акції станом на 31 грудня  2021 року дорівнює 

11 163,12 гривень, на 31 грудня 2020 року – 11 163,12 гривень. Статутний капітал сплачений у повному 

обсязі. Акції Товариства є безстроковими.  

 

Кожною простою іменною акцією її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав. 

Товариство не випускало привілейованих акцій, виплата дивідендів протягом 2021, 2020 років не 

здійснювалась. Обмежень щодо володіння акціями на кінець звітного періоду немає. Акцій, призначених 

для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу, немає.  

 



 

 

 

Порядок випуску акцій та зменшення статутного капіталу передбачений виключно його Статутом. Згідно 

положень Статуту Товариства формування, збільшення та зменшення статутного капіталу здійснюється у 

відповідності до законодавства України та відповідних рішень Загальних зборів акціонерів. 

 

Інші випадки зменшення капіталу Статутом не передбачено. Умовами випуску (емісії) акцій не 

передбачено прямо або опосередковано, що обсяг акцій буде або може бути зменшений або погашений у 

інших випадках. За час існування Розрахункового центру рішення про зменшення розміру статутного 

капіталу не приймалося. 

Прості імені акції (інструменти капіталу) та інші інструменти початкового капіталу відповідають 

наступним умовам стосовно виплат: 

 Статутом не передбачені механізми привілейованих виплат за простими іменними акціями і умови 

випуску (емісії) акцій не передбачають привілейованих прав на виплату доходу. Прості іменні акції 

не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери; 

 Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого 

прибутку в порядку та у строк не пізніше, ніж це передбачено чинним законодавством 

України;  

 Статутом та умовами емісії (випуску) простих іменних акцій не передбачено верхню межу або інші 

обмеження максимального рівня виплат за ними, а рівень виплат не визначається на основі суми, за 

яку прості імені акції було придбано під час емісії; 

 Статутом та умовами емісії (випуску) не передбачено жодних зобов’язань Товариства щодо виплат 

власникам простих іменних акцій, а також надання будь-яких гарантій щодо отримання доходу 

(дивідендів) за простими акціями. Товариство має право приймати рішення про виплату дивідендів 

та здійснювати виплату дивідендів за простими іменними акціями у випадках, визначених 

законодавством; 

 Статутом не передбачено, що нездійснення виплат за простими іменними акціями може призвести 

до банкрутства, а скасування виплат не покладає обмежень на Товариства; 

 Статутом передбачено, що у разі ліквідації Товариства розподілу між акціонерами підлягає майно, 

що залишилось після задоволення вимог кредиторів, що свідчить про те, що акції мають найнижчий 

пріоритет серед усіх інших платіжних вимог у разі банкрутства або ліквідації Товариства, а також 

про те, що акції дають їх власникам право вимоги на залишкові активи Товариства, що залишаються 

після виплати усіх більш пріоритетних платіжних вимог у разі ліквідації Товариства, та які є 

пропорційними їх обсягу; 

 прості імені акції не забезпечені та не захищені гарантією, яка підвищує пріоритетність платіжної 

вимоги, з боку будь-якої з третіх осіб, зокрема, материнської компанії або дочірнього підприємства; 

 прості імені акції не є предметом правочинів, які б покращували пріоритетність платіжних вимог за 

ними у разі оголошення Товариством банкрутом або його ліквідації. 

 

Резервний капітал створюється для покриття збитків, збільшення статутного капіталу, погашення 

заборгованості у разі ліквідації Товариства. Розмір резервного капіталу становить не менше 15 відсотків 

статутного капіталу. Резервний капітал Товариства сформовано у 2014 році повністю, у 2015-2021 роках 

відрахувань до резервного капіталу не було. Розмір резервного фонду станом на 31 грудня 2021 року і 31 

грудня 2020 року становить 6 577 тисяч гривень. 

 

Примітка 13  Резерви переоцінки (компоненти іншого сукупного доходу) 

 
 Переоцінка інструментів 

капіталу 

Залишок на 31 грудня 2019 року 1 097 

Зміни переоцінки до справедливої вартості, у тому числі: 385 

нереалізовані доходи від цінних паперів 385 

Податок на прибуток, пов'язаний із зміною резерву переоцінки  (377) 

Усього зміна резервів переоцінки визнана як інший сукупний дохід 8 

Залишок на 31 грудня 2020 року 1 105 



 

 

 

Зміни переоцінки до справедливої вартості, у тому числі: (809) 

нереалізовані доходи від цінних паперів (809) 

Податок на прибуток, пов'язаний із зміною резерву переоцінки 146 

Усього зміна резервів переоцінки визнана як інший сукупний дохід (663) 

Залишок на 31 грудня 2021 року 442 

 

 

 

 

Примітка 14  Процентний доход 
 2021 рік 2020 рік 

Процентні доходи за фінансовими активами, які 

обліковуються за амортизованою собівартістю: 

    

Облігації державної позики  246 485 244 781 

Кошти в банках 1 015 2 334 

Інші фінансові активи - 163 

Процентний дохід 247 500 247 278 

 

Примітка 15  Страхові премії 
 

 2021 рік 2020 рік  

Премії підписані, валова сума, у тому числі: 520 749 441 262 

фізичні особи 511 278 434 367 

за ризиком дожиття/смерті 471 871 398 691 

за ризиком смерті 567 457 

інші ризики 38 840 35 219 

юридичні особи  9 471 6 895 

за ризиком дожиття/смерті 8 685 5 966 

за ризиком смерті - - 

інші ризики 786 929 

Премії, передані у перестрахування, у тому числі: (75 113) (66 226) 

договору про пропорційне перестрахування  (69 675) (60 284) 

договору про квотне перестрахування на основі ризикової 

премії 

(5 438) (5 942) 

Усього чиста сума страхових премій 445 636 375 036 

 

Примітка 16  Збитки за страховими виплатами 
 

 
2021 рік 2020 рік 

Страхові виплати за страховими випадками, у тому числі: (144 516) (133 914) 

фізичним особам, у тому числі: (138 558) (127 915) 

за фактом дожиття (113 528) (109 091) 

інші страхові випадки (25 030) (18 824) 

юридичним особам, крім перестрахувальників, у тому числі: (5 958) (5 999) 

за фактом дожиття (5 806) (5 708) 

інші страхові випадки (152) (291) 

Виплати викупних сум, в тому числі (32 734) (37 144) 

Фізичним особам (29 808) (35 672) 

Юридичним особам (2 926) (1 472) 

Сума відшкодування, що належить до отримання (отриманою) від 

перестраховика  
34 674 27 982 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами (142 576) (143 076) 



 

 

 

 



 

 

 

Примітка 17  Інші витрати  

 

2021 рік 2020 рік 

Витрати на збут (160 218) (128 498) 

Комісійні страховим посередникам (140 753) (120 338) 

Витрати на оплату рекламних послуг (14 267) (4 385) 

Витрати на рекламні матеріали (4 440) (2 943) 

Інші витрати (спонсорство) (758) (832) 

Адміністративні витрати (28 332) (35 717) 

Професійні послуги  (14 723) (24 700) 

Банківські послуги (3 113) (2 502) 

Витрати на оренду, утримання та ремонт приміщень (2 217) (1 783) 

Витрати на послуги зв'язку, поштові, кур’єрські витрати, 

послуги інтернет (1 939) (1 868) 

Матеріальні витрати (1 788) (2 636) 

Витрати на відрядження (907) (491) 

Витрати на дозволи і ліцензії (809) (528) 

Членські внески (173) (437) 

Інші витрати (2 663) (772) 

Усього інші витрати (188 550) (164 215) 

 

Примітка 18  Інші прибутки (збитки) 

 
2021 рік 2020 рік 

Результат операцій та переоцінка іноземної валюти (67 344) 298 315 

Надходження від надання в оренду інвестиційної нерухомості 3 681 3 271 

Доходи від списання кредиторської заборгованості 108 496 

Інші доходи від операційної діяльності 170 199 

Усього інші доходи (63 385) 302 281 

 
 

Примітка 19  Витрати на податок на прибуток 
 

Таблиця 19.1 Витрати на сплату податку на прибуток 
 

 
2021 рік 2020 рік 

Поточний податок на прибуток  (5 487) (17 484) 

Зміна відстроченого податку на прибуток, пов`язана з виникненням чи 

списанням тимчасових різниць  
358 3 830 

Витрати податку на прибуток  (5 129) (13 654) 
 

Таблиця 19.2 Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку)  
 

 
2021 рік 2021 рік 

Прибуток до оподаткування 13 763 55 802 

Теоретичні податкові відрахування за ставкою оподаткування 18% (2 477) (10 044) 

Коригування облікового прибутку: 

 
 

Податковий ефект різниць, які збільшують фінансовий результат (5 787) (9 153) 

Податковий ефект різниць, які зменшують фінансовий результат 6 106 4 394 

Невизнання відстроченого податкового активу, невизнаного в минулих 

періодах 
(5 637) (1 807) 

Визнання відстроченого податкового активу в звітному періоді 5 996 5 637 

Дохід за договорами страхування і співстрахування який оподатковуєтеся 

за ставкою 3% 111 007 
89 354 

Податок на дохід за договорами страхування за ставкою 3% (3 330) (2 681) 

Витрати з податку на прибуток (5 129) (13 654) 

 



 

 

 

Відповідно до норм податкового законодавства України у звітному періоді не відбувалися зміни ставок 

податку на прибуток. 

Таблиця 19.3 Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених 

податкових зобов'язань за 2021 рік 

 

 Залишок 

на початок 

періоду 

Визнані у 

прибутках/ 

Визнані у 

власному 

капіталі 

Залишок 

на кінець 

періоду збитках 

Переоцінка цінних паперів  (242) - 146 (97) 

Резерви під знецінення активів та інші 

резерви 

1 302 109 - 1 411 

Нараховані витрати 4 335 249 - 4 585 

Визнаний відстрочений податковий актив  5 395 358 146 5 899 

 

Таблиця 19.4 Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених 

податкових зобов'язань за 2020 рік 

 

 Залишок 

на початок 

періоду 

Визнані у 

прибутках/ 

збитках 

Визнані у 

власному 

капіталі 

Залишок 

на кінець 

періоду 

Переоцінка цінних паперів  135 - (377) (242) 

Резерви під знецінення активів та інші 

резерви 
- 1 302 - 1 302 

Нараховані витрати  1 807 2 528 - 4 335 

Визнаний відстрочений податковий актив  1 942 3 830 (377) 5 395 

 

Примітка 20  Прибуток на одну просту акцію 
 

У тисячах гривень 2021 рік 2020 рік 

Прибуток за рік 8 634 42 148 

Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тисяч штук) 2 410 2 410 

Чистий та скоригований прибуток на одну просту акцію (гривень) 3 582,61 17 488,87 

 

Примітка 21  Характер та рівень ризиків, що пов'язані страховою діяльністю та фінансовими 

інструментами 
 

Товариство забезпечує належні управління, звітність та процедури внутрішнього контролю, які 

дозволяють, зокрема, своєчасно виявляти зміни, що можуть становити загрозу для довгострокового 

виконання зобов'язань, що випливають з договорів страхування. Суттєвими чинниками ефективного 

управління ризиками є високий професійний рівень керівництва і відповідна комплектація персоналом.  

 
Керівництво Товариства несе відповідальність за впровадження, надійність і забезпечення 

функціонування систем управління ризиками. У процесі управління ризиками задіяні Наглядова Рада, 

Правління. Правління є відповідальним за функціонування системи внутрішнього контролю та 

управління ризиками. Наглядова рада систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на 

обрану Правлінням схильність до ризиків. Виконавчий орган Товариства є відповідальним за практичну 

реалізацію основних елементів системи управління ризиками (СУР). Відповідальний працівник, що 

виконує функцію оцінки ризиків, підпорядковується безпосередньо голові виконавчого органу та має 

відповідні повноваження щодо доступу до інформації, необхідної для оцінки ризиків. Функціонування 

системи раннього попередження, дозволяє за допомогою різних показників з різних оцінок і звітів 

своєчасно виявляти зміни, які можуть призвести до небажаного відхилення від досягнення цілей, 

дозволяє також приймати термінові і оперативні заходи попереджаючи негативні зміни. Метою звітності 

про ризики є надання конкретної, актуальної інформації про ризики, які зачіпають Товариство, та їх 



 

 

 

розвиток. Ще однією метою управління ризиками є створення культури ризику, тобто обізнаності про 

ризики, які зачіпають всі рішення і угоди під час господарської діяльності Товариства. Для досягнення 

цієї мети підвищується обізнаність та увага до ризиків на всіх рівнях всередині Товариства. 

Політика управління ризиків Товариства базується на вимогах чинного законодавства і Керівництва з 

управління ризиками концерну «GRAWE Group» (Австрія). Стратегія управління ризиками Товариства 

затверджена Наглядовою радою та містить: мету управління ризиками; визначення основних принципів 

управління ризиками; визначення ризиків у страховика з урахуванням класифікації ризиків; карту 

ризиків; визначення допустимих меж ризиків; опис процедур управління ризиками; опис механізму 

виявлення та оцінки ризиків як систематичного процесу, що включає аналіз нових та переоцінку 

існуючих ризиків; опис механізму забезпечення платоспроможності Товариства відповідно до вимог 

законодавства та загальної величини ризиків у Товаристві; опис розмежування функцій і 

відповідальності у процесі управління ризиками, визначення осіб, відповідальних за перегляд 

ефективності стратегії; порядок взаємодії між виконавчим органом Товариства, наглядовою радою та 

призначеним працівником, що виконує функцію оцінки ризиків, у процесі управління ризиками.  

 

Стратегія управління ризиками формується на підставі наступних основних принципів: 

 Забезпечення тривалого існування Товариства. Для гарантування подальшого існування 

Товариства головними 

 факторами є забезпечення власними коштами. Для розрахунку критеріїв платоспроможності 

Товариство орієнтується на норми законодавства, а також на внутрішні розрахунки та аналіз. 

 Забезпечення досягнення фінансових цілей. Гармонізація стратегії Товариства з однієї сторони із 

стратегією ризиків із іншої сторони проводиться також і в рамках щорічного планування – як через 

розрахунок показників, системи раннього сповіщення до забезпечення власними коштами, розробці 

сценаріїв, так і безпосередньо через розрахунок забезпечення власними коштами. 

 Виконання стратегічних цілей. СУР слугує досягненню фінансових та стратегічних цілей 

Товариства, забезпеченню тривалого існування Товариства та виконанню правових вимог та вимог до 

платоспроможності. Ці цілі можуть бути досягнуті із метою добре спланованого та дієвого контролю та 

систем управління ризиками. 

 Виконання законодавчих вимог. СУР розроблена та діє у відповідності до вимог законодавства. 

 Усвідомленість прийняття ризиків. Товариство змушене свідомо йти на ризик з метою 

одержання відповідного доходу від здійснення тієї або іншої операції. Незважаючи на те, що по деяких 

операціях можна прийняти тактику «уникнення ризику», повністю виключити його з діяльності 

Товариства не представляється можливим, оскільки ризик – об'єктивне явище, що притаманне більшості 

господарських операцій. 

 Керованість прийнятими ризиками. До складу портфеля ризиків включаються тільки ті з них, які 

піддаються нейтралізації в процесі управління, незалежно від їхньої об'єктивної й суб'єктивної природи. 

Ризики некеровані, наприклад форс-мажорної групи, або ігноруються, або передаються зовнішньому 

страховикові чи партнерам по бізнесу.  

 Порівняння рівня прийнятих ризиків з рівнем прибутковості проведених операцій. Цей принцип є 

основним в управлінні ризиками. Він полягає в тому, що Товариство ухвалює в процесі здійснення своєї 

діяльності тільки ті види ризиків, рівень яких компенсується адекватною величиною очікуваної 

прибутковості. Операції, ризики яких не відповідають необхідному рівню прибутковості, відкидаються 

або, відповідно, повинні бути переглянуті розміри премії за ризик. Відтак, як підсумкові, так і 

прогнозовані результати господарської діяльності або конкретної операції корегуються з урахуванням 

ступеня ризику, прийнятого Товариством для їхнього одержання. 

 Порівняння рівня прийнятих ризиків з можливими втратами Товариства. Можливий розмір 

фінансових втрат Товариства в процесі проведення тієї або іншої ризикової операції повинен відповідати 

частці капіталу, яка зарезервована для його покриття. Інакше настання ризикової ситуації спричинить 

втрату певної частини активів, що забезпечують операційну або інвестиційну діяльність Товариства, 

тобто знизить його потенціал формування прибутку й темпи подальшого розвитку. Розмір ризикового 

капіталу, що включає необхідні фонди й резерви, повинен бути визначений заздалегідь і служити 

критерієм прийняття тих видів ризиків, які не можуть бути передані партнерові по операції або 

зовнішньому страховикові. 



 

 

 

 Урахування фактору часу в управлінні ризиками. Чим довше період здійснення операції, тем 

ширше діапазон супутніх їй ризиків, тим менше можливостей забезпечувати нейтралізацію їх негативних 

наслідків. При необхідності здійснення таких операцій Товариство повинне включати в необхідну 

величину доходу не тільки премії за відповідні ризики, але й премію за ліквідність. 

 Урахування стратегії Товариства в процесі управління ризиками. СУР базується на загальних 

принципах, критеріях і підходах, що відповідають обраній Товариством стратегії розвитку. Орієнтація на 

стратегію розвитку дозволяє зосередити основні зусилля на тих видах ризику, які обіцяють Товариству 

економічний успіх, визначити граничний обсяг ризиків, які можна взяти на себе, виділити необхідні 

ресурси для управління ними.  

 Урахування можливості передачі ризиків. Прийняття ризиків, які не порівняні з можливостями 

Товариства по нейтралізації їх негативних наслідків, не допускається. У той же час необхідність 

реалізації тієї або іншої ризикової операції може диктуватися вимогами стратегії й спрямованості 

господарської діяльності. Включення їх у портфель ризиків припустиме лише в тому випадку, якщо 

можлива часткова або повна їх передача партнерам по бізнесу або зовнішньому страховику. Критерій 

зовнішнього страхування ризиків повинен бути обов'язково врахований при формуванні портфеля 

ризиків Товариства. 

 

Страхові контракти та Управління ризиками, що виникають у зв’язку із страховою діяльністю 
 

Товариство здійснює управління всіма суттєвими видами ризику, серед яких станом на 31 грудня 2021 є 

наступні.  

 

Технічні страхові ризики. У страховому секторі більшість ризиків випливає з підрахунку даних про збут 

(ризик премій/страхових платежів, ризик гарантії відсотків), розвитку портфеля, врегулювання збитків, 

резервування (ризик резервування) і перестрахування (кумуляція ризику). Технічними страховими 

ризиками у страхуванні життя є біометричний ризик, ризик розірвання і ризик гарантування відсотків. 
 

За допомогою політики перестрахування та складання контрактів, що відповідають законодавчим 

вимогам, попереджаються особливо високі витрати, пов'язані із збитками, які можуть виникнути 

внаслідок надзвичайних подій. З цією метою ми аналізуємо прийняті ризики не тільки з точки зору 

окремого ризику, але і з точки зору всієї кількості прийнятих ризиків, яких може торкнутися певна подія. 

Відділ перестрахування концерну «GRAWE Group» надає належне покриття перестрахування, 

враховуючи і вивчаючи необхідність покриття і, при необхідності, передаючи його третім сторонам. У 

цьому контексті важливу роль грає рейтинг наших ретельно відібраних партнерів з перестрахування. 
 

Таблиця 21.1 Зобов'язання за страховими контрактами та контрактами перестрахування випущеними 
 

 Примітка 2021 рік 2020 рік 

Незароблені премії  32 703 24 244 

Вимоги вже заявлені держателями страхових полісів (Резерв 

збитків, примітка 9) 

9 75 953 61 954 

Вимоги про відшкодування збитків понесені, але не відображені 

(IBNR, примітка 9) 

9 12 100 9 735 

Дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість, що 

відносяться до страхових контрактів (сальдо рахунків) 

 3 639 4 147 

Загальна сума зобов'язань за страховими контрактами та 

контрактами (Страхові резерви, примітка 9) 

9 3 322 050 3 071 501 

Доходи, що пов'язані з страховими контрактами (Премії 

підписані, валова сума, примітка 15) 

15 520 749 441 262 

Витрати, пов'язані з страховими контрактами (Комісійні 

страховим посередникам, примітка 17) 

17 140 753 120 338 

Дохід від страхових контактів, що випущенні, без зменшення 

утримуваного (Премії підписані, валова сума, примітка 15) 

15 520 749 441 262 

Витрати, пов'язані з вимогами про відшкодування збитків та 

виплатами (Збитки за страховими виплатами, примітка 16) 

16 (177 250) (171 058) 

Грошові потоки від (для) страхових контрактів   518 914 445 506 



 

 

 

 

Товариство не має випущених контрактів перестрахування станом на 31 грудня 2021 року і станом на 31 

грудня 2020 року. 
 



 

 

 

Таблиця 21.2 Рівень концентрації страхових резервів за 2021-2020 роки 
 

 Валова сума 

страхових 

резервів за 

страховими 

контрактами 

Частка 

перестраховика 

у страхових 

резервах 

Чисті 

страхові 

резерви за 

страховими 

контрактами 

Усього страхування життя за 2021 рік  3 322 050 292 143 3 029 907 

за ризиками смерті або дожиття 3 285 162 272 296 3 012 866 

за ризиком смерті 701 161 540 

за іншими ризиками 36 187 19 686 16 501 

Усього страхування життя за 2020 рік  3 071 501 304 624 2 766 877 

за ризиками смерті або дожиття 3 037 397 287 200 2 750 197 

за ризиком смерті 600 155 445 

за іншими ризиками 33 504 17 269 16 235 

 

Максимальна страхова сума за окремою застрахованою особою станом на 31 грудня 2021 року становить 

9 410 тисяч гривень, на 31 грудня 2020 року становить 9 359 тисяч гривень. 

 

Нижче показаний вплив на фінансовий стан через чутливість зміни величини нетто-активів щодо ряду 

показників станом на 31 грудня 202 1 і 2020 років. 

 

Таблиця 21.3 Чутливість нетто-активів за 2021 рік 

 
 Підвищення 

обмінного курсу 

іноземних 

валют відносно 

гривні на 25% 

Зниження 

обмінного 

курсу 

іноземних 

валют 

відносно 

гривні на 

25%  

Збільшення 

рівня 

смертності 

для кожної 

вікової 

групи на 

15 % (для 

страховиків, 

що 

здійснюють 

страхування 

життя) 

Зменшення 

рівня 

смертності 

для кожної 

вікової 

групи на 

20 % (для 

страховиків, 

що 

здійснюють 

страхування 

життя) 

Збільшення 

рівня 

тимчасової 

втрати 

працездатності

, інвалідності, 

отримання 

травматичних 

ушкоджень, 

функціональн

их розладів 

здоров'я  

Фактична величина 

нетто-активів 

284 271 284 271 284 271 284 271 284 271 

Величина нетто-активів, 

оцінених згідно з чутливістю  

369 618 198 924 286 654 280 903 271 924 

Різниця між фактичною 

величиною нетто-активів та 

величиною нетто-активів, 

оцінених згідно з чутливістю 

(85 347) 85 347 (2 383) 3 368 12 347 

у % (30,023) 30,023 (0,838) (1,185) 4,343 

 



 

 

 

Таблиця 21.4 Чутливість нетто-активів за 2020 рік 
 

 

 
Підвищення 

обмінного 

курсу 

іноземних 

валют 

відносно 

гривні на 

25% 

Зниження 

обмінного 

курсу 

іноземних 

валют 

відносно 

гривні на 

25%  

Збільшення 

рівня 

смертності для 

кожної вікової 

групи на 15 % 

(для 

страховиків, 

що здійснюють 

страхування 

життя) 

Зменшення 

рівня 

смертності для 

кожної вікової 

групи на 20 % 

(для 

страховиків, 

що 

здійснюють 

страхування 

життя) 

Збільшення 

рівня 

тимчасової 

втрати 

працездатності, 

інвалідності, 

отримання 

травматичних 

ушкоджень, 

функціональних 

розладів 

здоров'я  

Фактична величина нетто-активів 278 259 278 259 278 259 278 259 278 259  
Величина нетто-активів, оцінених 

згідно з чутливістю  

346 394 210 124 279 794 276 090 264 559 

Різниця між фактичною 

величиною нетто-активів та 

величиною нетто-активів, оцінених 

згідно з чутливістю 

(68 135) 68 135 (1 535) 2 169 13 700 

у % (24,486) 24,486 (0,552) 0,780 4,923 

 

Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) Товариства визначається вирахуванням із вартості 

майна (загальної суми активів) страховика суми нематеріальних активів і загальної суми зобов'язань, у 

тому числі страхових (Закон України від 07 березня 1996 року № 85/96-ВР «Про страхування»). 

 

Під час оцінки чутливості нетто-активів приймаються наступні фактори і значення: 

– збільшення рівня тимчасової втрати працездатності, інвалідності, отримання травматичних 

ушкоджень, функціональних розладів здоров'я на 35 % у перший рік дії договорів страхування життя 

та збільшення рівня тимчасової втрати працездатності, інвалідності, отримання травматичних 

ушкоджень, функціональних розладів здоров'я на 25 % протягом наступних років дії договорів 

страхування життя; 

– зменшення рівня смертності для кожної вікової групи на 20 % за договорами страхування життя; 

– збільшення рівня смертності для кожної вікової групи на 15 % за договорами страхування життя. 

 

Таблиця 21.5 Чутливість резервів із страхування життя за 2021 рік 

 
 Балансова 

вартість 

станом на 

кінець року 

Збільшення 

рівня 

смертності 

для кожної 

вікової групи 

на 15 % (для 

страховиків, 

що 

здійснюють 

страхування 

життя) 

Зменшення 

рівня 

смертності для 

кожної вікової 

групи на 20 % 

(для 

страховиків, 

що 

здійснюють 

страхування 

життя) 

Збільшення рівня 

тимчасової втрати 

працездатності, 

інвалідності  

Валова сума резервів із 

страхування життя 

3 322 050 3 322 905 3 321 144 3 339 192 

Величина частки перестраховика 

в резервах із страхування життя 

292 143 295 381 287 869 296 938 

Чистий залишок на 31 грудня 

2021 року 

3 029 907 3 027 524 3 033 275 3 042 254 

Відхилення - (2 383) 3 368 12 347 

 



 

 

 

Таблиця 21.6 Чутливість резервів із страхування життя за 2020 рік 

 

 
Балансова 

вартість 

станом на 

кінець року 

Збільшення 

рівня 

смертності 

для кожної 

вікової групи 

на 15 % (для 

страховиків, 

що 

здійснюють 

страхування 

життя) 

Зменшення 

рівня 

смертності 

для кожної 

вікової групи 

на 20 % (для 

страховиків, 

що 

здійснюють 

страхування 

життя) 

Збільшення рівня 

тимчасової 

втрати 

працездатності, 

інвалідності  

Валова сума резервів із страхування 

життя 

3 071 501 3 072 635 3 070 177 3 088 333 

Величина частки перестраховика в 

резервах із страхування життя 

304 624 307 293 301 131 307 756 

Чистий залишок на 31 грудня 2020 

року 

2 766 877 2 765 342 2 769 046 2 780 577 

Відхилення - (1 535) 2 169 13 700 

 

Під час оцінки чутливості резервів із страхування життя приймаються наступні фактори і значення: 

 

• збільшення рівня тимчасової втрати працездатності, інвалідності, отримання травматичних 

ушкоджень, функціональних розладів здоров'я на 35 % у перший рік дії договорів страхування 

життя та збільшення рівня тимчасової втрати працездатності, інвалідності, отримання 

травматичних ушкоджень, функціональних розладів здоров'я на 25 % протягом наступних років 

дії договорів страхування життя; 

• зменшення рівня смертності для кожної вікової групи на 20 % за договорами страхування життя; 

• збільшення рівня смертності для кожної вікової групи на 15 % за договорами страхування життя. 

 

Показники чутливості нетто-активів, страхових резервів свідчать про те, що відхилення є несуттєвим для 

діяльності Товариства.  

 

Так, при фактичному запасі платоспроможності який становить 284 271 тисяч гривень (в 2020 році - 

278 259 тисяч гривень) і нормативному запасі платоспроможності для страховиків, які здійснюють 

страхування життя який становить 162 305 тисяч гривень (в 2020 році - 150 477 тисяч гривень) тобто на 

75,15% (у 2019 році на 84,92%) фактичний запас платоспроможності перевищує нормативний), 

зменшення фактичного запасу платоспроможності, навіть на 30,023% (у 2020 році на 24,486 %), 

найбільше відхилення, або збільшення страхових зобов'язань не є суттєвим і не і ставитиме під загрозу 

платоспроможність Товариства.  

 

За допомогою точної розробки страхових продуктів і постійного актуарного аналізу процесів, 

Товариство забезпечує відповідність основ розрахунків та наявність в них достатньої маржі, яка гарантує 

безпеку. Додатково небажані високі коливання в ризикових подіях запобігаються через відповідну 

політику перестрахування. 

 



 

 

 

Управління ризиками, що виникають у зв’язку із управлінням активами та зобов’язаннями. До 

основних сфер цих ризиків Товариства відносяться такі:  

 

Таблиця 21.7 Сфери ризику за 2021 рік 

 Вартість 

під 

ризиком 

Резерв під 

зменшення 

корисності 

Балансова 

вартість  

Активи    

Дебіторська заборгованість за договорами страхування 40 374 - 40 374 

Дебіторська заборгованість за договорами 

перестрахування 

5 113 - 5 113 

Інші фінансові активи 3 263 254 (17 876) 3 245 378 

Права вимоги перестраховіків у страхових резервах 292 143 - 292 143 

Грошові кошти та їх еквіваленти 53 305 (15) 53 290 

Усього  3 654 189 (17 891) 3 636 298 

Зобов’язання     

Страхові резерви 3 322 050 - 3 322 050 

Кредиторська заборгованість за договорами страхування 36 735 - 36 735 

Кредиторська заборгованість за договорами 

перестрахування 

24 282 - 24 282 

Інші фінансові зобов’язання  13 041 - 13 041 

Усього  3 396 108 - 3 396 108 

 

Таблиця 21.8 Сфери ризику за 2020 рік 

 Вартість 

під 

ризиком 

Резерв під 

зменшення 

корисності 

Балансова 

вартість  

Активи    

Дебіторська заборгованість за договорами страхування 34 615 - 34 615 

Дебіторська заборгованість за договорами перестрахування 1 829 - 1 829 

Інші фінансові активи 2 936 312 (17 976) 2 918 336 

Права вимоги перестраховіків у страхових резервах 304 624 - 304 624 

Грошові кошти та їх еквіваленти 106 202 - 106 202 

Усього  3 383 582 (17 976) 3 365 606 

Зобов’язання     

Страхові резерви 3 071 501 - 3 071 501 

Кредиторська заборгованість за договорами страхування 30 468 - 30 468 

Кредиторська заборгованість за договорами 

перестрахування 

20 946 - 20 946 

Інші фінансові зобов’язання  14 763 - 14 763 

Усього  3 137 678 - 3 137 678 

 

Кредитний ризик. Товариство наражається на кредитний ризик, який визначається як наявний або 

потенційний ризик виникнення збитків або додаткових витрат або неотримання запланованих доходів 

унаслідок невиконання боржником/контрагентом узятих на себе зобов’язань відповідно до умов 

договору.  

 

Кредитний ризик присутній там, де результат залежить від діяльності контрагента та емітента. Він 

виникає кожного разу, коли Товариство інвестує кошти або іншим чином ризикує ними відповідно до 

умов реальних чи концептуальних угод. 

 

 



 

 

 

 

 

Таблиця 21.9 Величина кредитного ризику - зовнішні кредитні рейтинги 

 Державні 

облігації 

Інвестиційний 

рейтинг 

Відсутні кредитні 

рейтинги 

Усього  

Активи під ризиком 2021 рік 3 251 810 297 256 105 123 3 654 189 

Активи під ризиком 2020 рік 2 923 809 306 453 153 320 3 383 582 
 

Таблиця 21.10 Величина кредитного ризику – внутрішні кредитні рейтинги 

 Державні 

облігації 

Інвестиційний 

рейтинг 

Відсутні кредитні 

рейтинги 

Усього  

Активи під ризиком 2021 рік 3 251 810 53 305 349 074 3 654 189 

Активи під ризиком 2020 рік 2 923 809 102 514 357 259 3 383 582 
 

Таблиця 21.11 Активи, які є простроченими або такими, корисність яких зменшилась 

 2021 рік  2020 рік 

Непрострочена та незнецінена заборгованість 3 643 449  3 373 842 

Знецінена 10 740  10 740 

із затримкою платежу більше 90 днів 10 740  10 740 

Усього активів під ризиком на 31 грудня 3 654 189  3 383 582 

    

Таблиця 21.12. Величина кредитного ризику - Ймовірність невиконання зобов'язань (дефолт)  

 
 Не більше 10% Більше 50% Усього  

Активи під ризиком 2021 рік 3 643 449 10 740 3 654 189 
Активи під ризиком 2020 рік 3 372 842 10 740 3 383 582 

 
Таблиця 21.13. Величина кредитного ризику - Класи активів під кредитним ризиком  

 
 Дебіторська 

заборгованість 

за договорами 

страхування 

Дебіторська 

заборгованість за 

договорами 

перестрахування 

Інші 

фінансові 

активи 

Права вимоги 

перестраховіків 

у страхових 

резервах 

Грошові 

кошти та їх 

еквіваленти 

Усього 

Активи під 

ризиком 2021 рік 
40 374 5 113 3 263 254 292 143 53 305 3 654 189 

Активи під 

ризиком 2020 рік 
34 615 1 829 2 936 312 304 624 106 202 3 383 582 

 
Таблиця 21.14  Величина кредитного ризику - Типи оцінки очікуваних кредитних збитків  

 
 12-місячні очікувані 

кредитні збитки 

Очікувані кредитні 

збитки за весь строк дії 

Усього 

Активи під ризиком 2021 рік 3 643 449 10 740 3 654 189 
Активи під ризиком 2020 рік 3 372 842 10 740 3 383 582 

 

 

Таблиця 21.15. Величина кредитного ризику - Методи оцінки очікуваних кредитних збитків 

 

  За індивідуальною 

оцінкою  

За сукупною оцінкою Усього 

Активи під ризиком 2021 рік 10 740 3 643 449 3 654 189 
Активи під ризиком 2020 рік 10 740 3 372 842 3 383 582 

 



 

 

 

Таблиця 21.16 Величина кредитного ризику - Зменшення корисності активами 

  Не знецінені 

POSI 

активи 

Кредитно-зн

еціненні  Усього 

Активи під ризиком 2021 рік 3 643 449 - 10 740 3 654 189 

Активи під ризиком 2020 рік 3 372 842 - 10 740 3 383 582 
 

Ризик ліквідності мається на увазі, з одного боку, ризик того, що Товариство не зможе виконати свої 

короткострокові або майбутні платіжні зобов'язання або зможе виконати їх тільки при змінених 

обставинах. З іншого боку, ризик ліквідності означає також, що при виникненні труднощів з ліквідністю 

будуть застосовуватися засоби рефінансування з підвищеними процентними ставками або ліквідація 

активів за заниженою вартістю. Параметри ризику ліквідності (потоки грошових коштів, поточні потреби 

в ліквідності, стратегія управління ліквідністю) не становлять загрози для надходжень і капіталу. Позиція 

ліквідності є достатньою. Напрямки інвестування коштів є значно диверсифікованими. Залежність від 

значних контрагентів є незначною. 
 

Таблиця 21.17 Аналіз зобов'язань під ризиком за строками погашення 

 Менше 

року  

Понад 

5 років 

Усього 

Страхові резерви 75 953 3 246 097 3 322 050 

Кредиторська заборгованість за договорами страхування  36 735 - 36 735 

Кредиторська заборгованість за договорами 

перестрахування  

24 282 - 24 282 

Інші фінансові зобов’язання 13 041 - 13 041 

Усього зобов'язань 2021 рік 150 011 3 246 097 3 396 108 

Страхові резерви 61 954 3 009 547 3 071 501 

Кредиторська заборгованість за договорами страхування  30 468 - 30 468 

Кредиторська заборгованість за договорами 

перестрахування  

20 946 - 20 946 

Інші фінансові зобов’язання 14 763 - 14 763 

Усього зобов'язань 2020 рік 128 131 3 009 547 3 137 678 
 

Таблиця 21.18 Розкриття аналізу активів під ризиком, утримуваних для управління ризиком ліквідності, 

за строками погашення  
  2021 рік 2020 рік 

Не більше одного року 1 078 398 1 220 595 

Не більше трьох місяців 501 634 244 163 

Не більше одного місяця 147 827 88 663 

Більше одного місяця та не більше трьох місяців 353 807 155 499 

Більше трьох місяців та не більше одного року 576 764 976 432 

Більше трьох місяців та не більше шести місяців 5 113 282 689 

Більше шести місяців та не більше одного року 571 651 693 743 

Більше одного року 2 575 791 2 162 987 

Більше одного року та не більше п'яти років 1 615 796 1 286 291 

Більше одного року та не більше трьох років 907 874 733 627 

Більше одного року та не більше двох років 598 777 356 274 

Більше двох років та не більше трьох років 309 097 377 353 

Більше трьох років та не більше п'яти років 707 922 552 664 

Більше трьох років та не більше чотирьох років 489 659 86 784 

Більше чотирьох років та не більше п'яти 218 263 465 880 

Більше п'яти років 959 995 876 696 

Більше п'яти років і не більше десяти років 357 427 242 458 

Більше п'яти років і не більше семи років 308 773 242 458 

Більше семи років і не більше десяти років 48 654 - 

Більше десяти років 602 568 634 239 



 

 

 

Більше десяти років і не більше п'ятнадцяти 335 427 349 898 

Більше двадцяти п'яти років 267 141 284 340 

Усього активи 3 654 189 3 383 582 

Ринковий ризик описує небезпеку того, що наявні позиції можуть втратити ціну з причини негативного 

розвитку ринкових цін (процентні ставки, обмінний курс, курс акцій, нерухомість). Зазначені ризики в 

основному випливають з клієнтських операцій і стосуються ліквідних та добре контрольованих 

продуктів. 

 

Процентний ризик Товариства потенційно може виникнути лише стосовно його фінансових активів, а 

саме щодо депозитів у банках та облігацій внутрішньої та зовнішньої державних позик. Однак 

Товариство вважає ймовірність виникнення істотного ризику незначною, оскільки за всіма депозитами та 

облігаціями встановлена фіксована ставка відсотка, близька до ринкової.  

 

Станом на 31 грудня 2021 року і 31 грудня 2020 року середні номінальні ставки відсотків, що 

нараховуються на активи Товариства були наступними: 

 

Таблиця 21.19 Моніторинг процентних ставок за фінансовими активами 

 

У процентах (%) 2021 рік 2020 рік 

За депозитами у банках    

у доларах США - 1,05 

у національній валюті 4,80 10,67 

За облігаціями внутрішньої державної позики    

у доларах США 3,75 4,27 

у національній валюті 14,02 14,56 

За облігаціями зовнішньої державної позики 7,78 7,69 
 

Таблиця 21.20 Чутливість до процентного ризику 

 31 грудня 2021 року 31 грудня 2020 року 

+1% -1% +1% -1% 

Чистий вплив на прибуток або збиток та капітал  31 598 (31 598) 28 291 (28 291) 

 

Таблиця 21.21 Розкриття інформації за типом ставки відсотка 

  

Плаваюча 

ставка 

відсотка 

Фіксована 

ставка 

відсотка 

Без 

процентного 

ризику  Усього 

Активи під ризиком 2021 рік - 3 315 855 338 334 3 654 189 
Активи під ризиком 2020 рік - 3 040 751 342 831 3 383 582 

Зобов’язання під ризиком 2021 рік - - 3 396 108 3 396 108 

Зобов’язання під ризиком 2020 рік  - - 3 137 678 3 137 678 

 

Валютний ризик. Товариство розглядає валютний ризик як вплив концентрації своїх активів та 

зобов'язань у розрізі валют. Валютний ризик трактується як наявний або потенційний ризик для 

надходжень і капіталу, який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют. Фінансовий 

стан і грошові потоки Товариства зазнають впливу коливань курсів обміну валют у випадку наявності 

відкритих валютних позицій.  

 

Можливі фінансові втрати Товариства залежать від розміру відкритих валютних позицій. Розмір 

відкритих валютних позицій розраховується як різниця між вимогами та зобов’язаннями Товариства по 

кожній валюті на звітну дату. Загальне стратегічне управління валютним ризиком ґрунтується на 

мінімізації розміру відкритих валютних позицій.  



 

 

 

 

Товариством не укладались деривативі контракти.  



 

 

 

 

Таблиця 21.22 Аналіз валютного ризику за 2021-2021 роки  

 
Гривні Долари США Усього 

Активи під ризиком  1 427 600 2 226 589 3 654 189 

Зобов’язання під ризиком  1 541 459 1 854 649 3 396 108 

Валютна позиція станом на 31 грудня 2021 року (113 859) 371 940 - 

Активи під ризиком  1 168 125 2 215 457 3 383 582 
Зобов’язання під ризиком  1 226 102 1 911 576 3 137 678 

Валютна позиція станом на 31 грудня 2020 року (57 977) 303 881 - 

 

Аналіз чутливості до валютного ризику. Нижче представлено аналіз чутливості Товариства до курсових 

коливань основних валют по відношенню до гривні. Важливим висновком даного аналізу є вплив на 

власний капітал.  
 

Таблиця 21.22 Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінних 

курсів, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються 

фіксованими 

 

 31 грудня 2021 року 31 грудня 2020 року 

+15% -15% +15% -15% 

Долари США 55 791 (55 791) 45 582 (45 582) 

 

Операційний ризик – ризик прямих та непрямих фінансових втрат внаслідок помилок або неправильної 

роботи внутрішніх бізнес-процесів, персоналу, систем або зовнішніх подій. Операційний ризик включає 

юридичний ризик, але виключає стратегічний ризик та ризик репутації. Внаслідок централізованої 

організації відділу IT підприємства групи GRAWE залежать від функціонування потужної IT-системи. 

Помилки в роботі, в програмуванні та застосуванні комп'ютерної техніки та їх наслідки виключені. Для 

захисту внутрішньої мережі Товариства від впливу ззовні застосовується комплексна концепція безпеки, 

яка змінюється в залежності від зовнішніх обставин. За допомогою заходів з розробки інфраструктури і 

просторових розмежувань можливе істотне зниження ризику знищення або недоступності IT-системи. 

Одночасно на підставі технічних удосконалень можливе підвищення ефективності. Значне зниження 

ризиків у сфері IT відбувається також через застосування програмного забезпечення для безпеки 

документування та архівації, які вже покривають істотну частку документів, що раніше існували в 

паперовій формі. Керівництво повністю розуміє всі аспекти юридичного ризику та демонструє готовність 

забезпечувати відповідність усім встановленим вимогам. Товариство має позитивну історію виконання 

встановлених законодавством вимог та норм. У Товаристві запроваджені відповідні системи юридичного 

контролю для виявлення потенційних юридичних ризиків, щодо відповідності діяльності встановленим 

вимогам та нормам та оцінки результатів діяльності відповідних структур та працівників, що зводить до 

мінімуму ймовірність виникнення численних або серйозних порушень у майбутньому. 

 

Стратегічні ризики відносяться, головним чином, до стратегічної спрямованості Товариства, 

керівництву Товариства, до структурної та процесуальної організації і корпоративної культури. 

 

 

Примітка 22  Пруденційні показники 
 

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 № 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 

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 31 грудня 2021 року Товариство виконує зазначені вище вимоги. Виконання пруденційних 

показників контролюється Національним банком України.  

 

Примітка 23  Потенційні зобов’язання 
 

Розгляд справ у суді. Час від часу в поточній діяльності Товариство отримує претензії та позови від 

клієнтів.  

 

Станом на 31 грудня 2021 року на розгляді в судових органах перебуває 1 позов до Товариства щодо 

виконання зобов'язань за договорами страхування на загальну суму 38 тисяч гривень.  

 

Резерви під судові позови до Товариства не формувались, і інформація не матиме суттєвий вплив на 

фінансовий стан страховика. Додатково Товариство зазначає, Рішенням Печерського районного суду 

міста Києва від 26.08.2021 року позовні вимоги задоволено частково, сторони оскаржили рішення в 

апеляційному порядку. У разі задоволення апеляційної скарги Позивача Товариство буде зобов’язане 

сплатити на користь позивача 63 тисячі гривень  

 

Примітка 24  Справедлива вартість 
 

Всі активи та зобов'язання, справедлива вартість яких оцінюється або розкривається у фінансовій 

звітності, класифікуються в рамках описаної нижче ієрархії джерел справедливої вартості на підставі 

вихідних даних самого нижнього рівня, які є значущими для оцінки справедливої вартості в цілому.  

 

Рівень 1 - Ринкові котирування цін на активному ринку ідентичних активів або зобов’язань (без 

будь-яких коригувань). 

Рівень 2 - Моделі оцінки, в яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що 

відносяться до найбільш низького рівня ієрархії, є прямо або опосередковано спостережуваними 

на ринку. 

Рівень 3 – Моделі оцінки, в яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що 

відносяться до найбільш низького рівня ієрархії, не є спостережуваними на ринку. 

 



 

 

 

 

 

 

Таблиця 24.1 Аналіз активів і зобов’язань за справедливою вартістю, за рівнями її оцінки за 2021 рік  

 

 Справедлива вартість за 

різними моделями оцінки 

Усього 

справедлива 

вартість 

Усього 

балансова 

вартість Рівень 

І 

Рівень 

ІІ 

Рівень 

ІІІ 

Активи, які оцінюються за 

справедливою вартістю 

          

Акції підприємств та інші цінні папери з 

нефіксованим прибутком, які 

обліковуються за справедливою вартістю 

через інший сукупний дохід 

704 - - 704 704 

Активи, справедлива вартість яких 

розкривається 

          

Основні засоби - 31 929 - 31 929 24 483 

Інвестиційна нерухомість - 90 258 - 90 258 36 229 

Нематеріальні активи 1 959 - 29 1 988 1 988 

Права вимоги перестраховіків у страхових 

резервах 

14 211 - 277 932 292 143 292 143 

Дебіторська заборгованість за договорами 

страхування 

40 374 - - 40 374 40 374 

Дебіторська заборгованість за договорами 

перестрахування 

5 113 - - 5 113 5 113 

Інші фінансові активи 3 092 

999 
- - 3 092 999 3 244 674 

Інші нефінансові активи 6 209 - - 6 209 6 209 

Дебіторська заборгованість щодо поточного 

податку на прибуток 

3 078 - - 3 078 3 078 

Відстрочений податковий актив 5 899 - - 5 899 5 899 

Грошові кошти та їх еквіваленти 53 290 - - 53 290 53 290 

Витрати майбутніх періодів 3 031 - - 3 031 3 031 

Зобов’язання, справедлива вартість яких 

розкривається 

          

Страхові резерви  71 605   2 514 927 2 586 532 3 322 050 

Кредиторська заборгованість за договорами 

страхування 

36 735 - - 36 735 36 735 

Кредиторська заборгованість за договорами 

перестрахування 

24 282 - - 24 282 24 282 

Інші фінансові зобов’язання 13 041 - - 13 041 13 041 

Інші нефінансові зобов’язання 34 848 - - 34 848 34 848 



 

 

 

Таблиця 24.2 Аналіз активів і зобов’язань за справедливою вартістю, за рівнями її оцінки за 2020 рік  
 

 Справедлива вартість за 

різними моделями оцінки 

Усього 

справедлива 

вартість 

Усього 

балансова 

вартість Рівень 

І 

Рівень 

ІІ 

Рівень 

ІІІ 

Активи, які оцінюються за 

справедливою вартістю 

      

Акції підприємств та інші цінні папери з 

нефіксованим прибутком, які 

обліковуються за справедливою вартістю 

через інший сукупний дохід 

1 763 - - 1 763 1 763 

Активи, справедлива вартість яких 

розкривається 

         

Основні засоби - 29 714 - 29 714 23 990 

Інвестиційна нерухомість - 59 431 - 59 431 37 032 

Нематеріальні активи - - 29 29 29 

Права вимоги перестраховіків у страхових 

резервах 

12 799 - 291 825 304 624 304 624 

Дебіторська заборгованість за договорами 

страхування 

34 615 - - 34 615 34 615 

Дебіторська заборгованість за договорами 

перестрахування 

1 829 - - 1 829 1 829 

Інші фінансові активи 3 044 200 - - 3 044 200 2 916 573 

Інші нефінансові активи 4 986 - - 4 986 4 986 

Дебіторська заборгованість щодо 

поточного податку на прибуток 

7 470 - - 7 470 7 470 

Відстрочений податковий актив 5 395 - - 5 395 5 395 

Грошові кошти та їх еквіваленти 106 202 - - 106 202 106 202 

Витрати майбутніх періодів 1 855 - - 1 855 1 855 

Зобов’язання, справедлива вартість 

яких розкривається 

        

Страхові резерви  59 680 - 2 352 192 2 411 872 3 071 501 

Кредиторська заборгованість за 

договорами страхування  

30 468 - - 30 468 30 468 

Кредиторська заборгованість за 

договорами перестрахування  

20 946 - - 20 946 20 946 

Інші фінансові зобов’язання 14 763 - - 14 763 14 763 

Інші нефінансові зобов’язання  30 397 - - 30 397 30 397 

 

Примітка 25  Операції з пов’язаними сторонами 
 

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона прямо або опосередковано здійснює контроль над 

іншою або має суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною. В цілях 

представлення інформації в цій фінансовій звітності провідний управлінський персонал - персонал, 

відповідальний за керівництво, планування та контроль діяльності Товариства, зокрема Правління. 
 

Таблиця 25.1 Залишки за операціями з пов’язаними сторонами за 2021 рік  
 

 Акціонерне товариство Грацер 

Вексельзайтіге Ферзіхерунг 

Акцієнгезельшафт 

ПРАТ СК «ГРАВЕ 

УКРАЇНА» 

Дебіторська заборгованість за 

договорами перестрахування 

5 113 - 

Кредиторська заборгованість за (27 218) (1) 



 

 

 

договорами перестрахування 

Таблиця 25.2. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 2021 рік  
 

 Акціонерне 

товариство 

Грацер 

Вексельзайтіге 

Ферзіхерунг 

Акцієнгезельшафт 

ПРАТ СК 

«ГРАВЕ 

УКРАЇНА» 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші 

пов’язані 

особи  

Премії, передані у 

перестрахування 

75 113 - - - 

Чисті понесені збитки за 

страховими виплатами (отримане 

відшкодування) 

(34 674) - - - 

Інші доходи (надходження від 

надання в оренду інвестиційної 

нерухомості) 

- 1 098 - - 

Адміністративні витрати (1 558) - (3 963) (505) 

 

Таблиця 25.3 Залишки за операціями з пов’язаними сторонами за 2020 рік  
 

 Акціонерне товариство Грацер 

Вексельзайтіге Ферзіхерунг 

Акцієнгезельшафт 

ПРАТ СК «ГРАВЕ 

УКРАЇНА» 

Дебіторська заборгованість за 

договорами перестрахування 

1 829 - 

Кредиторська заборгованість за 

договорами перестрахування 

(22 420) - 

 

Таблиця 25.4 Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 2020 рік  

 Акціонерне 

товариство 

Грацер 

Вексельзайтіге 

Ферзіхерунг 

Акцієнгезельшафт 

ПРАТ СК 

«ГРАВЕ 

УКРАЇНА» 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші 

пов’яза

ні 

особи  

Премії, передані у перестрахування (66 226) - - - 

Чисті понесені збитки за 

страховими виплатами (отримане 

відшкодування) 

27 982 - - - 

Інші доходи (надходження від 

надання в оренду інвестиційної 

нерухомості)  

- 1 098 - - 

Адміністративні витрати (1 418) - (3 983)  (124) 
 

Таблиця 25.5 Виплати провідному управлінському персоналу 

 

 2021 рік 2020 рік 

Витрати Нараховане 

зобов`язання 

Витрати Нараховане 

зобов`язання 

Адміністративні витрати (поточні 

виплати) (3 963) - (3 983) - 

 



 

 

 

Примітка 26  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 фінансової звітності. Станом на дату затвердження 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; 

 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. 

 

Після звітної дати Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку 

до 10% річних.  Прогноз зростання реального ВВП на 2022 рік переглянуто з 3.8% до 3.4%. 

 

Також відбулось зменшення офіційного курсу гривні щодо іноземних валют: з 27,2782 до 28,4846 

гривень за один долар. 

 

 



 

 

 

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РСМ 

УКРАЇНА АУДИТ" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

 31840760 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

 Україна 04080, м. Київ, вул. 

Нижньоюркiвська, буд. 47 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

 2874 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 326/4, дата: 30.06.2016 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.02.2021 по 03.11.2001 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності)  

 

 

 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: № 08-11/2021 С 700, дата: 

08.11.2021 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 08.11.2021, дата 

закінчення: 22.02.2022 

12 Дата аудиторського звіту 22.02.2022 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

488 148,25 

14 Текст аудиторського звіту  

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 

Акціонерам та Наглядовій раді 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» 
 
 

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

 



 

 

 

Думка 

 

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРАВЕ 

УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» (далі – Товариство), що складається зі звіту про фінансовий стан 

на 31 грудня 2021 року, звіту про сукупний дохід, прибуток або збиток, звіту про зміни у власному 

капіталі (звіт про власний капітал), звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену 

дату, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад суттєвих облікових політик (далі 

– фінансова звітність). 

 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 

фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2021 року, його фінансові результати та рух 

грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (далі – МСФЗ). 

 

Основа для висловлення думки 

 

Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту (далі – МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі «Відповідальність аудитора за аудит 

фінансової звітності» нашого Звіту незалежного аудитора. Ми є незалежними по відношенню до 

Товариства згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової 

звітності, а саме: з вимогами Кодексу етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів 

етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих 

вимог. 

 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх 

як основи для нашої думки. 

 

Пояснювальний параграф 

 

Ми звертаємо увагу на примітку 2 до фінансовій звітності, що описує невизначеність оцінок. Зокрема, 

у цій примітці зазначено, що за оцінками управлінського персоналу найбільший вплив на Товариство 

може мати невизначеність, результат якої залежить від майбутніх подій, що не є під безпосереднім 

контролем Товариства, але які можуть впливати на його фінансові звіти в майбутньому.  

 

Зазначена невизначеність викликана внутрішніми та зовнішніми політичними та економічними 

факторами, які на дату затвердження цієї фінансової звітності неможливо обґрунтовано передбачити.  

 

Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. 

 

Ключові питання аудиту 

 

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час 

нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого 

аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми 

не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

 

Страхові резерви та зобов’язання. Страхові резерви є значущими за обсягами та за впливом на 

діяльність Товариства. Процес визначення страхових резервів супроводжується значним обсягом 

вхідних даних, оцінок і систем, що аналізуються. 

 

Обсяг страхових резервів та зобов’язань станом на 31 грудня 2021 року зазначений у примітці 9 до 

фінансової звітності та становить 3 322 050 тисяч гривень (валова сума) та 292 143 тисяч гривень 

(частка перестраховика у страхових резервах) відповідно. При цьому, балансова вартість страхових 

резервів та зобов’язань (валова сума) становить 96.8% зобов’язань Товариства, а частка 



 

 

 

перестраховика у страхових резервах складає 7.9% від активів Товариства відповідно.  

 

Наші аудиторські процедури щодо оцінки страхових резервів та зобов’язань включали: тестування 

внутрішнього контролю, існуючого процесу управління ризиками для визначення зобов’язань за 

страховими договорами. Ми перевірили основні судження і процедури контролю за підготовкою 

компонентів резервів, за якими не потребується залучення актуарія. Ми брали до уваги застосовану 

послідовність в обліку та методології щодо всіх коштів страхових резервів із урахуванням визнаних 

актуарних практик, в тому числі було залучено незалежного актуарія для тестування використаної 

методології, моделі та припущення із визнаними прикладами актуарної практики. Ми проаналізували 

розкриття інформації у фінансовій звітності Товариства, яка стосувалась страхових резервів. 

 
Інша інформація  

 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка не є фінансовою 

звітністю Товариства та не містить нашого Звіту незалежного аудитора щодо неї. Інша інформація 

складається з: 

- Річної інформації про емітента, яка має складатися на підставі статей 126 та 127 Закону України 

«Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» з урахуванням вимог статті 122 Закону 

України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та яка не є 

фінансовою звітністю Товариства. Річна інформація про емітента буде затверджена після дати 

нашого Звіту незалежного аудитора. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на 

Річну інформацію про емітента і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї 

Річної інформації про емітента на дату цього Звіту незалежного аудитора. У зв’язку з нашим 

аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з Річною інформацією про 

емітента та розгляд, чи існує суттєва невідповідність між Річною інформацією про емітента та 

фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи Річна інформація 

емітента має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Коли ми ознайомимося з Річною 

інформацією про емітента та якщо ми дійдемо висновку, що в ній існує суттєве викривлення, ми 

будемо зобов’язані повідомити про цей факт тих, кого наділено найвищими повноваженнями; 

- Звітності страховика, яка має складатися Товариством на підставі «Правил складання та 

подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного 

банку України», затверджених постановою Правління Національного банку України №123 

від 25 листопада 2021 року. Звітність страховика буде затверджена після дати цього Звіту 

незалежного аудитора. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Звітність 

страховика і на дату цього Звіту незалежного аудитора ми не робимо висновок з будь-яким рівнем 

впевненості щодо цієї Звітності страховика. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності 

нашою відповідальністю є ознайомлення зі Звітністю страховика та розгляд, чи існує суттєва 

невідповідність між нею та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час 

аудиту, або чи Звітність страховика має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Коли ми 

ознайомимося зі Звітністю страховика та якщо ми дійдемо висновку, що в ній існує суттєве 

викривлення, ми будемо зобов’язані повідомити про цей факт тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями; 

- Звіту про управління, який складається Товариством на підставі вимог Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та який не є фінансовою звітністю 

Товариства та не містить нашого Звіту незалежного аудитора щодо неї. Наша думка щодо 

фінансової звітності не поширюється на Звіт про управління і ми не робимо висновок з будь-яким 

рівнем впевненості щодо цього Звіту про управління на дату цього Звіту незалежного аудитора. У 

зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з Звітом 

про управління та розгляд, чи існує суттєва невідповідність між Звітом про управління та 

фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи Звіт про 

управління має вигляд такого, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами 

роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення у Звіті про управління, ми 

зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів по результатах ознайомлення зі 

Звітом про управління, які потрібно було б включити до цього Звіту незалежного аудитора. 



 

 

 

 

Відповідальність управлінського персоналу Товариства та Наглядової ради за фінансову 

звітність 

 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку 

управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, 

що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової 

звітності управлінський персонал Товариства несе відповідальність за оцінку здатності Товариства 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що 

стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності 

як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, коли управлінський персонал або планує 

ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.  

 

Наглядова рада несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск Звіту незалежного аудитора, що 

містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що 

аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує.  

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо 

окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення 

користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 
 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 

скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Ми також: 

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 

ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення 

внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство 

може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування 

заходами внутрішнього контролю;  

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективності системи внутрішнього контролю Товариства; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом Товариства;  

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом Товариства 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі 

отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо 

подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити 

безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 

невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму Звіті незалежного аудитора до 

відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації 

є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого Звіту незалежного аудитора. Втім, майбутні події або 

умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі; 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу 

її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.  
 



 

 

 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований 

обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки 

заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 
 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 

відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які 

могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 

застосовано, щодо відповідних застережних заходів.  
 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності 

поточного періоду, тобто ті, які є ключовими.  

 

Ми описуємо ці питання в своєму Звіті незалежного аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи 

регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання або якщо за вкрай виняткових 

обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому Звіті незалежного аудитора, 

оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для 

інтересів громадськості. 

 

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ  

 

 Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 

2017 року N2258-VIII 

 

Інформація у цьому підрозділі Звіту незалежного аудитора надається у відповідності до пунктів 3 та 4 

статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 

2017 року № 2258-VIII.  

 

Нас було призначено для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства рішенням 

Наглядової ради №126 від 18 березня 2021 року. Загальна тривалість виконання аудиторського 

завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та повторних 

призначень становить 5 років. 
 

Аудиторські оцінки. Твердження про ідентифікацію та оцінку нами ризиків суттєвого викривлення 

фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки викладено у розділі «Відповідальність аудитора 

за аудит фінансової звітності» цього Звіту незалежного аудитора. 

 

Опис та оцінка ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності.  

 

Під час планування аудиту ми визначили, що завдання з аудиту фінансової звітності Товариства 

супроводжується високим аудиторським ризиком, складовими якого є: бізнес-ризик Товариства та 

притаманний йому обліковий ризик. Інформація щодо ризиків суттєвого викривлення інформації у 

фінансовій звітності внаслідок шахрайства наведена у підрозділі «Основні застереження щодо ризиків 

суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності» цього розділу Звіту незалежного аудитора 

нижче. 

 

За нашими аудиторськими оцінками бізнес-ризик полягає у тому, що Товариство належить до 

підприємств, які становлять суспільний інтерес, а також із належним Товариству статусом фінансової 

установи, що здійснює надання послуг зі страхування. 

 

Обліковий ризик під час планування аудиту нами ідентифікувався як можливий у питаннях, які 

описані у розділі «Ключові питання аудиту» цього Звіту незалежного аудитора. 

 

Посилання на інформацію у фінансовій звітності для опису та оцінки ризику суттєвого 



 

 

 

викривлення інформації у фінансовій звітності 

 

Опис бізнес-ризику наведений у Звіті про фінансовий стан, у примітках 1, 21 та 22 до фінансової 

звітності Товариства. 

 

Опис облікового ризику наведений у розділі «Ключові питання аудиту», де наводяться посилання на 

відповідні примітки фінансової звітності. 

 

Опис заходів, вжитих для врегулювання ідентифікованих ризиків суттєвого викривлення 

інформації у фінансовій звітності 
 

На підстав ідентифікованих та оцінених нами ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності ми 

провели наступні аудиторські процедури: 

- підвищили рівень професійного скептицизму (тобто, підвищили уважність до документації та 

необхідність у підтвердженні пояснень чи заяв управлінського персоналу Товариства); 

- призначили відповідний до цих обставин персонал для виконання обов’язкового аудиту, у тому 

числі, у відповідності до Керівництва з аудиту RSM International було призначено другого 

партнера із завдання та контролера якості виконання завдання; 

- збільшили обсяг вибірки та обсяг проведених процедур аналітичного огляду; 

- досліджували, чи були наявні істотні і/чи незвичні операцій, що відбулися близько перед 

закінченням року; 

- оцінили прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованості облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності, зроблених управлінським 

персоналом Товариства; 

- здійснили оцінку загального подання, структури та змісту фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також того, чи показує фінансова звітність операції та події, що 

покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного їх відображення; 

- проаналізували висновок щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

Товариства припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку 

на основі отриманих аудиторських доказів. Період оцінки безперервної діяльності охоплював 

період не менше дванадцяти місяців від дати затвердження фінансової звітності; 

- проаналізували інформацію про те, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які 

поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність.  

 

Основні застереження щодо ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності 

 

Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства. Відповідно до вимог МСА 240 під 

час планування аудиту ми розглядали схильність Товариства до шахрайства з урахуванням 

бізнес-середовища, а також засобів і методів контролю, встановлених і підтримуваних управлінським  

персоналом, а також характером угод, активів і зобов'язань, відображених в бухгалтерському обліку.  

 

Під час планування нашого аудиту ми здійснювали запити управлінському персоналу Товариства щодо 

наявності у нього інформації про будь-які знання про фактичні випадки шахрайства, які мали місце, 

підозрюване шахрайство, яке має вплив на Товариство. У відповідь на такі запити управлінський 

персонал надав письмову оцінку ризику шахрайства Товариства, згідно якого ризик шахрайства є 

контрольованим. 

 

Проте, основна відповідальність за запобігання і виявлення шахрайства лежить саме на 

управлінському персоналі Товариства, який не повинен покладатися на проведення аудиту для 

уникнення своїх обов’язків, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, 

неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю, які внаслідок властивих 

для аудиту обмежень можуть бути невиявлені. Властиві аудиту обмеження викладені у параграфі 

«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» цього Звіту незалежного аудитора. 

 



 

 

 

Результативність аудиту в частині виявлення порушень 

 

За результатами нашого аудиту у випадку виявлення викривлень, крім суто тривіальних помилок, ми 

повідомляємо про них Наглядовій раді та управлінському персоналу Товариства та застосовуємо 

професійне судження для кількісної та якісної оцінки їх кумулятивного впливу на показники та 

розкриття у фінансовій звітності Товариства, а також розглядаємо питання модифікації нашого Звіту 

незалежного аудитора. За результатами нашого аудиту ми не виявили невиправлених викривлень, як б 

потребували модифікації нашого Звіту незалежного аудитора. 

 

 

 

Узгодженість Звіту незалежного аудитора з додатковим звітом для Аудиторського комітету  

 

У Товаристві функції Аудиторського комітету виконує Комітет Наглядової ради з питань аудиту. Звіт 

незалежного аудитора узгоджується з додатковим звітом для Аудиторського комітету від 22 лютого 

2022 року, який складався у відповідності до вимог статті 35 Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність». 

 

Надання послуг, заборонених законодавством, та незалежність ключового партнера з аудиту та 

аудиторської фірми від Товариства при проведенні аудиту 

 

Нами не надавались Товариству послуги, заборонені законодавством. 

 

Твердження про нашу незалежність від Товариства, у тому числі ключового партнера з аудиту 

фінансової звітності, викладена у параграфі «Основа для висловлення думки» та «Відповідальність 

аудитора за аудит фінансової звітності» цього Звіту незалежного аудитора. 
 

Інформація про інші надані Товариству або контрольованим ним суб’єктам господарювання 

послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту, що не розкрита у фінансовій звітності.  

 

З дати призначення нас в якості аудитора фінансової звітності Товариства за 2021 рік та до дати цього 

Звіту незалежного аудитора нами не надавались інші послуги Товариству або контрольованим ним 

суб’єктам господарської діяльності (дочірнім підприємствам), окрім зазначених у примітці 1 до 

фінансової звітності.  

 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень  

 

Властиві для аудиту обмеження викладені у параграфі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової 

звітності» цього Звіту незалежного аудитора. Через властиві для аудиту обмеження разом із 

властивими обмеженнями системи внутрішнього контролю існує неминучий ризик того, що деякі 

суттєві викривлення можна не виявити, навіть якщо аудит належно спланований і виконаний 

відповідно до МСА. 
 

Основні відомості про аудиторську фірму: 

- повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю «РСМ Україна Аудит»; 

- місцезнаходження – Україна, 04080, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 47; 

- інформація про включення до Реєстру – за №2874 у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності, у тому числі у Розділі «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової звітності» та у Розділі «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають 

право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес». 
 

Ключовий партнер завдання з аудиту, результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, є 

Галина Рибак.  



 

 

 

 

 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) 

«Вимоги до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників 

ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна 

комісія з цінних з паперів та фондового ринку» №555 від 22 липня 2021 року  

 

Аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРАВЕ 

УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» здійснювався на підставі договору №08-11/2021 С 700 від 

08 листопада 2021 року та відбувався з 08 листопада 2021 року по 22 лютого 2022 року включно.  

На нашу думку, розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру 

власності на звітну дату здійснено Товариством відповідно до вимог, встановлених Положенням про 

форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 

березня 2021 року N 163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за 

№768/36390 (примітка 1 фінансової звітності). 

 

Товариство є учасником небанківської фінансової групи «ГРАВЕ УКРАЇНА» (примітка 1 до фінансової 

звітності). 

 

Товариство є підприємством, що становить суспільний інтерес (примітка 1 до фінансової звітності).  

 

Материнською компанією Товариства є Акціонерне товариство «Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг 

Акцієнгезельшафт», Австрія, 8010, Грац, вул. Херенгассе, 18-20; дочірні компанії відсутні (примітка 1 

до фінансової звітності). 

 

Нормативно-правовими актами НКЦПФР не встановлюються пруденційні показники для страхової 

діяльності.  

 

У зв’язку зі складанням Товариством Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог 

законодавства, повідомляємо наступне:  

- за даними перевірки інформація, зазначена у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону 

України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» № 3480-IV від 3 лютого 2006 

року, наведена у примітці 1 до фінансового звіту та у Звіті про корпоративне управління; 

- на нашу думку, інформація, зазначена у пунктах 5 - 9 частини третьої статті 127 Закону 

України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», а саме: опис основних 

характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; перелік осіб, 

які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; інформація про 

будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства; 

порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження посадових осіб Товариства, 

наведена у Звіті про корпоративне управління, не суперечать інформації, отриманій нами під час 

аудиту фінансової звітності Товариства. 

 

 

У Товаристві не створено ревізійну комісію. 
 

 

 

Рибак Г.Ф. 

Ключовий партнер з аудиту 

 

Номер реєстрації  

у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 100733 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#n4339


 

 

 

22 лютого 2022 року 

Україна, м. Київ, вул. Донецька, 37/19 

Ідентифікаційний код: 31840760 

www.rsm.ua 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Наскiльки це менi вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв 

бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан 

активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт 

керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 

господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, 

з якими емiтент стикається у своїй господарськiй дiяльностi. Голова правлiння Базилевська Н.В. 

 

 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

01.07.2021 01.07.2021 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


