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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) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ГРАВЕ 

УКРАЇНА" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19243047 

4. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, буд. 65 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2476803, (044) 2476804 

6. Адреса електронної пошти: office@grawe.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

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

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку https://www.grawe.ua/zvitnist/ 27.10.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

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

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

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

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

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

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

окремо)  

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



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

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

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

Причини вiдсутностi певної iнформацiї, наведеної у змiстi: 

 

3. При розкриттi Емiтентом iнформацiї про посадових осiб, датою набуття повноважень 

головного бухгалтера зазначена дата призначення на посаду, оскiльки посада головного 

бухгалтера не є виборною, а програмне забезпечення не дає змоги залишити поля 

незаповненими. 

 

4. 2) Емiтент не надає iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 

продукцiї та 4. 3) iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, оскiльки Емiтент не 

займається виробництвом та реалiзацiєю продукцiї, що вимагає заповнення даних форм та не 

передбачає розкриття подiбної iнформацiї.  

 

5. 2), 3), 4): Емiтент не надає iнформацiю про облiгацiї емiтента, iнформацiю про iншi цiннi 

папери, випущенi емiтентом, iнформацiю про похiднi цiннi папери, оскiльки облiгацiї, похiднi 

та iншi цiннi папери, крiм акцiй, Емiтентом не випускались. 

 

6. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, оскiльки Емiтент не 

брав участi у створеннi будь-яких юридичних осiб. 

 

7. Iнформацiя щодо корпоративного секретаря вiдсутня, у зв'язку з вiдсутнiстю в Емiтента 

даної посади. 

 

8. Емiтентом у звiтному кварталi не було вчинено значних правочинiв, а також у звiтному 

кварталi не приймалось рiшеннь про надання згоди на вчинення значних правочинiв. 

 

9. Емiтент не надає iнформацiю передбачену пунктом 9 змiсту, оскiльки Емiтент є приватним 

акцiонерним товариством, а тому, при заповненнi даної форми, не передбачається 

обов'язкового розкриття подiбної iнформацiї, крiм того, правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть у звiтньому перiоднi не  вчинялось. 

 

10. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв, Емiтентом не надається через вiдсутнiсть таких обмежень. 

 

11. Емiтет не надає iнформацiю, передбачену пунктом 11 змiсту, оскiльки емiтет не 

забезпечував випуск боргових цiнних паперiв. 

 

12-18. Емiтет не надає iнформацiю, передбачену пунктами 12-18 змiсту, оскiльки Емiтент не 

здiйснював публiчну пропозицiю iпотечних облiгацiй, публiчну пропозицiю iпотечних 

сертифiкатiв або публiчну пропозицiю сертифiкатiв ФОН. 



 

19. Емiтент не надає iнформацiю. передбачену п. 19 змiсту, скiльки Емiтент не є поручителем 

(страховиком/гарантом), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, а тому 

на нього не поширюються вимоги щодо розкриття такої квартальної iнформацiї. 

 

20. Емiтент не надає звiт про стан об'єкта нерухомостi у зв'язку з тим, що в звiтньому перiодi 

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

здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. 

 

21. Промiжна фiнансова звiтнiсть Емiтента складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв, а 

тому подається у пунктi 22 змiсту. 

 

22. Емiтент складає звiт про рух грошових коштiв за прямим методом, що визначає також i 

облiкова полiтика Емiтента, вiдповiдно, звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом 

не складається. Емiтент не є материнською компанiєю для iнших юридичних осiб, вiдповiдно 

форми консолiдованої фiнансової звiтностi за 3 квартал 2021 року не заповнюються i не 

подаються. 

 

23. Вiдповiдно до ст. 121. Застосування мiжнародних стандартiв Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. за  № 996-XIV iз 

змiнами i доповненнями (надалi - Закон № 996), страховики, складають фiнансову звiтнiсть за 

мiжнародними стандартами. Товариство складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними 

стандартами починаючи з 2012 року. Вiдповiдно до статей 1  i 14 Закону № 996 Товариство, 

належить до пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес i зобов'язанi оприлюднювати 

рiчну фiнансову звiтнiсть разом з аудиторським висновком. 

 

Враховуючи наведене, промiжна фiнансова звiтнiсть не перевiрена суб'єктом аудиторської 

дiяльностi, про що Емiтент окремо зазначає у своїй промiжнiй фiнансовiй iнформацiї. 

Аудиторський висновок буде надано разом iз рiчною фiнансовою звiтнiстю. 

 

Вiдтак, Емiтеном не надається висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi згiдно п. 23 

змiсту. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ГРАВЕ УКРАЇНА" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 16.02.2000 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 92155500 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 96 

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

 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 

 65.20 - Перестрахування 

9. Органи управління підприємства 

 1.Загальнi збори акцiонерiв;2. Наглядова рада;3. Правлiння. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

"Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг 

Акцiєнгезельшафт" (Grazer 

Wechselseitige Versicherung 

Aktiengesellschaft) 

8010, Австрiя, м. Грац, вул. Херренгассе, 

18-20 
FN 37748 m 

"ГВБ Бетайлiгунгс -ГмбХ" (GWB 

Beteiligungs-GmbH) 

8010, Австрiя, м. Грац, вул. Херренгассе, 

18-20 
FN 185420B 

"Iнтерсекурiтас -Бетрiбс -Сервiс ГмбХ" 

(Intersecuritas-Betriebs-Service GmbH) 

8010, Австрiя, м. Грац, вул. Фрауенгассе, 

2 
FN 50900 d 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 Акцiонерне товариство "УкрСиббанк", МФО 351005 

2) IBAN 

 UA373510050000026509268293900 

3) поточний рахунок 

 UA373510050000026509268293900 

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

рахунком в іноземній валюті 

 Акцiонерне товариство "УкрСиббанк", МФО 351005 

5) IBAN 

 UA373510050000026509268293900 



6) поточний рахунок 

 UA373510050000026509268293900 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового: особисте 

страхування працiвникiв 

вiдомчої (крiм тих,якi працюють 

в установах i органiзацiях,що 

фiнансуються з Державного 

бюджету України) та сiльської 

пожежної охорони та членiв 

добровiльних пожежних дружин 

(ком 

АЕ № 641849 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 06.02.2007 безстроковий. 

 

Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 

що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового: страхування 

цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв 

АЕ № 522741 10.03.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 17.02.2011 безстроковий. 

 

Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 

що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового: особисте 

страхування вiд нещасних 

випадкiв на транспортi 

АЕ № 641848 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 20.08.2009 безстроковий. 

 

Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 

що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового: страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

суб'єктiв господарювання за 

шкоду, яку може бути заподiяно 

пожежами та аварiями на 

об'єктах пiдвищеної небезпеки, 

включаючи 

пожежовибухонебезпечнi 

об'єкти та об'єкти, госпо 

АЕ № 641850 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 06.02.2007 безстроковий. 

 

Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 



що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового: страхування 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

перевезення небезпечних 

вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при 

перевезеннi небезпечних 

вантажiв 

АЕ № 641847 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 30.09.2005 безстроковий. 

 

Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 

що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового: -

 страхування цивiльної 

вiдповiдальностi громадян 

України, що мають у власностi 

чи iншому законному володiннi 

зброю, за шкоду, яка може бути 

заподiяна третiй особi або її 

майну внаслiдок володiння, 

зберiгання чи 

АЕ № 641846 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 30.09.2005 безстроковий. 

 

Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 

що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового: страхування 

предмету iпотеки вiд ризикiв 

випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або 

псування 

АЕ № 641845 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 21.07.2011 безстроковий. 

 

Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 

що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного: страхування вiд 

нещасних випадкiв 

АЕ № 641839 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 17.09.2009 безстроковий. 

 

Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 

що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного: страхування 

медичних витрат 

АЕ № 641840 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 17.09.2009 безстроковий. 

 

Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 

що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного: страхування 

АЕ № 641838 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

 



вiдповiдальностi перед третiми 

особами [крiм цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв 

повiтряного 

транспорту,вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 17.09.2009 безстроковий. 

 

Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 

що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного: страхування 

фiнансових ризикiв 

АЕ № 641837 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 17.09.2009 безстроковий. 

 

Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 

що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного:-

 страхування вантажiв та 

багажу (вантажобагажу) 

АЕ № 641835 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 17.09.2009 безстроковий. 

 

Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 

що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiльнiсть у формi 

добровiльного: страхування 

наземного транспорту (крiм 

залiзничного) 

АЕ № 641842 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 20.08.2009 безстроковий. 

 

Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 

що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiльнiсть у формi 

добровiльного: медичне 

страхування (безперервне 

страхування здоров'я) 

АЕ № 641841 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 17.09.2009 безстроковий. 

 

Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 

що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного: страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АЕ № 641843 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 17.09.2009 безстроковий. 

 

Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 

що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiяльнiсть у формi АЕ № 641844 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що  



добровiльного: страхування 

майна [крiм залiзничного, 

наземного, повiтряного, водного 

транспорту, морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв 

та багажу (вантажобагажу)] 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 20.08.2009 безстроковий. 

 

Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 

що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного: страхування вiд 

вогневих ризикiв та ризикiв 

стихiйних явищ 

АЕ № 641836 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 20.08.2009 безстроковий. 

 

Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 

що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ерiк Веннiнгдорф 

3. Рік народження 

 1953 

4. Освіта 

 вища, офiцер полiцiї 

5. Стаж роботи (років) 

 42 

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

 ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", 19243047, Голова Наглядової ради, 21.03.2019, на 3 рок, 

Обiймав/є посади: член правлiння Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт; член 

Правлiння ГРАВЕ Фермьогунгсфервальтунг; член Правлiння Г+Р Лiзинг Гезельшафт мбХ; член 

наглядової ради ВБ Фербунд Бетайлiгунг е.Г.; член наглядової ради Штарт Баушпаркассе АГ; 

член наглядової ради ГРАВЕ ХОРВАТIЯ; член наглядової ради Хаузер Кайблiнг Саiлбан Лiфт 

ГмбХ та Ко КГ; член наглядової ради Бруль Каллмус Банк АГ; член наглядової ради Капiтал 

Банк АГ; член наглядової ради ХIПО Ферзiхерунг; Голова Наглядової ради ПрАТ СК "ГРАВЕ 

УКРАЇНА", голова наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (код 

ЄДРПОУ 25399836, мiсцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 65). 

7. Опис 

 20.03.2019 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" 

(надалi - Товариство) було прийняте рiшення у зв'язку iз достроковим припиненням 

повноважень членiв Наглядової ради Товариства, обраних згiдно протоколу позачергових 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 21 червня 2018 р., обрати з 21.03.2019 р. у якостi 

члена Наглядової ради Товариства зi строком повноважень - три роки пана Ерiка Веннiнгдорфа.  

 

21.03.2019 р. Наглядовою радою Товариства (протокол № 110 вiд 21.03.2019 р.) було прийняте 

рiшення про обрання (призначення) члена Наглядової ради Товариства пана Ерiка Веннiнгдорфа 

Головою Наглядової ради Товариства, зi строком повноважень з 21.03.2019 р. до закiнчення 



строку повноважень Наглядової ради Товариства. 

 

Пан Ерiк Веннiнгдорф часткою у статутному капiталi/пакетом акцiй емiтента не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За виконання повноважень 

члена та Голови Наглядової ради будь-яка винагорода не передбачена, тому Товариством не 

виплачувалась. Загальний стаж роботи 42 рокiв. 

 

Пан Ерiк Веннiнгдорф є представником акцiонера Товариства - компанiї "Грацер Вексельзайтiге 

Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт", що заснована та дiє за законами Австрiї, номер згiдно Витягу з 

актуальними даними в Реєстрi фiрм FN 37748 m, яка володiє 9 215 548 акцiями, що становить 

99,999978 % Статутного фонду Товариства. 

 

 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Клаус Шайтегель 

3. Рік народження 

 1967 

4. Освіта 

 вища, мaгiстр юридичних наук 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

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

 ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", 19243047, член наглядової ради, 21.03.2019, на 3 рок, 

Обiймав/є посади: член правлiння Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг АГ; в.о. голови правлiння 

Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг АГ; голова правлiння Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг 

АГ; член наглядової ради Товариства; член наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА 

Страхування життя"; член правлiння ГРАВЕ Заваровальниця; в.о. голови наглядової ради 

ГРАВЕ ХОРВАТIЯ; в.о. голови наглядової ради СЕРЮРIТI Капiталанлаге АГ; в.о. голови 

наглядової ради ГРАВЕ САРАЄВО; в.о. голови наглядової ради ГРАВЕ Београд; в.о. голови 

наглядової ради ГРАВЕ Карат; в.о. голови наглядової ради ГIПО Банк Бургенланд АГ; в.о. 

голови наглядової ради Капiтал Банк АГ; член наглядової ради ГРАВЕ Iммо Холдинг АГ; член 

наглядової ради ГРАВЕ РУМУНIЯ; член наглядової ради СК Ферзiзхеругн АГ; член наглядової 

ради ГРАВЕ Елетбiцтозiто; голова ради директорiв ГРАВЕ Косова; член наглядової ради ПрАТ 

СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", член Наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" 

(код ЄДРПОУ 25399836, мiсцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 

65). 

7. Опис 

 20.03.2019 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" 

(надалi - Товариство) було прийняте рiшення у зв'язку iз достроковим припиненням 

повноважень членiв Наглядової ради Товариства, обраних згiдно протоколу позачергових 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 21 червня 2018 р., обрати з 21.03.2019 р. у якостi 

члена Наглядової ради Товариства зi строком повноважень - три роки пана Клауса Шайтегеля.  

 

З 22.06.2018 р. по 20.03.2019 р. пан Клаус Шайтегель також займав посаду члена Наглядової 

ради Товариства, на яку був обраний згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 

вiд 21.06.2018 р. 

 

Пан Клаус Шайтегель часткою у статутному капiталi/пакетом акцiй емiтента не володiє. 



Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За виконання повноважень 

члена Наглядової ради будь-яка винагорода не передбачена, тому Товариством не 

виплачувалась. Загальний стаж роботи 28 рокiв. 

 

Пан Клаус Шайтегель є представником акцiонера Товариства - компанiї "Грацер Вексельзайтiге 

Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт", що заснована та дiє за законами Австрiї, номер згiдно Витягу з 

актуальними даними в Реєстрi фiрм FN 37748 m, яка володiє 9 215 548 акцiями, що становить 

99,999978 % Статутного фонду Товариства. 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Гернот Райтер 

3. Рік народження 

 1968 

4. Освіта 

 вища, iнженер, доктор економiчних наук 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

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

 Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт,  в.о. Голови Правлiння у Грацер 

Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт, 21.03.2019, на 3 рок, Обiймав/є посади: голова 

правлiння ГИПО- Ферзiхерунг АГ; в.о. голови правлiння ГРАВЕ БУЛГАРIЯ Страхування 

життя; начальник IТ вiддiлу концерну, Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг АГ; в.о. Голови 

правлiння Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг АГ; управляючий директор ГРАВЕ IТ ГмбХ; 

Голова наглядової ради ГРАВЕ БУЛГАРIЯ АГ; в.о. голови наглядової ради ГРАВЕ 

Заваровальниця; член наглядової ради Товариства; член наглядової ради ГРАВЕ КАРАТ; член 

наглядової ради вiддiленя Райффазен Банку Аваль, Штiрiя; член наглядової ради ГИПО- 

Ферзiхерунг АГ; член наглядової ради ВБВ Ощадкаса АГ; член наглядової ради ГРАВЕ 

ХОРВАТIЯ; член правлiння ТПП Хорватiя - Австрiя; член ради директорiв ГРАВЕ КОСОВА; 

член наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (код ЄДРПОУ 25399836, 

мiсцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 65). 

7. Опис 

 20.03.2019 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" 

(надалi - Товариство) було прийняте рiшення у зв'язку iз достроковим припиненням 

повноважень членiв Наглядової ради Товариства, обраних згiдно протоколу позачергових 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 21 червня 2018 р., обрати з 21.03.2019 р. у якостi 

члена Наглядової ради Товариства зi строком повноважень - три роки пана Гернота Райтера. 

 

Пан Гернот Райтер часткою у статутному капiталi/пакетом акцiй емiтента не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За виконання повноважень 

члена Наглядової ради будь-яка винагорода не передбачена, тому винагорода Товариством не 

виплачувалась. Загальний стаж роботи 28 рокiв. 

 

Пан Гернот Райтер є представником акцiонера Товариства - компанiї "ГВБ Бетайлiгунгс-ГмбХ", 

що заснована та дiє за законами Австрiї, номер згiдно Витягу з актуальними даними в Реєстрi 

фiрм FN 185420 В, яка володiє 1 акцiєю, що становить 0,000011 % Статутного фонду. 

Товариства. 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради 



2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Пауль Свобода 

3. Рік народження 

 1980 

4. Освіта 

 вища, управлiння бiзнесом, фiлософiя та славистика 

5. Стаж роботи (років) 

 16 

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

 ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", 19243047, член наглядової ради, 21.03.2019, на 3 рок, 

Обiймав/є посади: член правлiння ГРАВЕ КОНСАЛТИНГ та ДЕВЕЛОПМЕНТ 

IНТЕРНЕЙШНЛ; член наглядової ради ГРАВЕ КАРАТ; член наглядової ради Товариства; член 

наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (код ЄДРПОУ 25399836, 

мiсцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 65); голова правлiння 

Граве Румунiя Асiгураре СА. 

 

 

7. Опис 

 20.03.2019 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" 

(надалi - Товариство) було прийняте рiшення у зв'язку iз достроковим припиненням 

повноважень членiв наглядової ради Товариства, обраних згiдно протоколу позачергових 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 21 червня 2018 р., обрати з 21.03.2019 р. у якостi 

члена Наглядової ради Товариства зi строком повноважень - три роки пана Пауля Свободу.  

 

З 22.06.2018 р. по 20.03.2019 р. пан Пауль Свобода також займав посаду члена Наглядової ради 

Товариства, на яку був обраний згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 

21.06.2018 р. 

 

Пан Пауль Свобода часткою у статутному капiталi/пакетом акцiй емiтента не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За виконання повноважень 

члена Наглядової ради будь-яка винагорода не передбачена, тому винагорода Товариством не 

виплачувалась. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. 

 

Пан Пауль Свобода є представником акцiонера - Фiрми "Iнтерсекурiтас-Бетрiбс-Сервiс ГмбХ", 

компанiї, що заснована та дiє за законами Австрiї, номер згiдно Витягу з актуальними даними в 

Реєстрi фiрм FN 50900 d, яка володiє 1 акцiєю, що становить 0,000011 %  Статутного фонду 

Товариства. 

 

1. Посада 

 Голова Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Базилевська Наталiя Володимирiвна 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 вища, спецiалiст, iнженер-економiст 

5. Стаж роботи (років) 

 24 

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

 ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", 19243047, член правлiння, в.о. Голови Правлiння, 

06.06.2017, до 05.06, Обiймала посади: член Правлiння Приватного акцiонерного товариства 



"ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя", Голова Ревiзiйної комiсiї, член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ 

СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", член Правлiння та виконуюча обов'язки Голови Правлiння ПрАТ СК 

"ГРАВЕ УКРАЇНА". Займає посаду: Голова Правлiння Приватного акцiонерного товариства 

"ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (код ЄДРПОУ 25399836, мiсцезнаходження: 03150, 

Україна, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 65). 

7. Опис 

 15.05.2017 р. рiшенням Наглядової ради ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалi - 

Товариство) (протокол №92 вiд 15.05.2017 р.) переобрано (призначено) панi Базилевську 

Наталiю Володимирiвну на посаду члена Правлiння Товариства на новий строк з 06.06.2017 р. зi 

строком повноважень до 05.06.2022 р. включно. 

 

22.06.2020 р. Наглядовою радою Товариства прийняте рiшення, оформлене протоколом №133 

вiд 22.06.2020 р., згiдно якого вирiшено у вiдповiдностi до Статуту Товариства та п. 3.1. 

Положення про правлiння Товариства обрати (призначити) Базилевську Наталiю Володимирiвну 

Головою правлiння Товариства з 23.06.2020 р. зi строком повноважень до 05.06.2022 р. включно. 

До 22.06.2020 р. Базилевська Н.В. обiймала посаду виконуючої обов'язки Голови правлiння. 

 

Базилевська Н.В. часткою у статутному капiталi/пакетом акцiй емiтента не володiє, непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 24 рiк. 

 

За виконання посадових обов'язкiв Голови Правлiння Товариства у 2021 роцi Товариством 

виплачено винагороду у формi заробiтної плати, розмiр якої встановлений вiдповiдно до 

штатного розпису. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ходакiвський Юрiй Миколайович 

3. Рік народження 

 1972 

4. Освіта 

 вища, правознавство, юрист 

5. Стаж роботи (років) 

 22 

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

 ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", 19243047, ачальник Управлiння роздрiбних продажiв та 

регiональної мережi, 01.07.2020, до 30.06, Ходакiвський Ю.М. протягом останнiх п'яти рокiв 

обiймав наступну посаду: начальник Управлiння роздрiбних продажiв та регiональної мережi 

ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА". 

7. Опис 

 22.06.2020 р. Наглядовою радою ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалi - Товариство) 

прийняте рiшення, оформлене протоколом №133 вiд 22.06.2020 р., згiдно якого у зв'язку iз 

наявною вакантною у Товариствi посадою члена правлiння Товариства, було обрано нового 

члена Правлiння Товариства - громадянина України пана Юрiя Миколайовича Ходакiвського зi 

строком повноважень три роки, а саме: з 01.07.2020 р. по 30.06.2023 р. включно. 

 

Ходакiвський Ю.М.  часткою у статутному капiталi/пакетом акцiй емiтента не володiє, 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 22 рiк. 

 

За виконання посадових обов'язкiв члена Правлiння Товариства у 2021 роцi Товариством 

виплачено винагороду у формi заробiтної плати, розмiр якої встановлений вiдповiдно до 



штатного розпису. 

 

 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Лєщенко Тетяна Григорiвна 

3. Рік народження 

 1978 

4. Освіта 

 вища, облiк та аудит 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

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

 ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА", 19243047, Фiнансовий директорачальник Управлiння 

роздрiбних продажiв та регiональної мережi ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА"., 14.06.2019, 

безстрок, Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: аудитор, керiвник департаменту 

бухгалтерського та податкового облiку ДП "Сьюбiк Холдiнгс"; фiнансовий директор ПрАТ СК 

"ГРАВЕ УКРАЇНА". 

7. Опис 

 Згiдно наказу ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалi - Товариство) №3 вiд 14.06.2019 р. за 

пiдписом в.о. Голови правлiння Товариства Базилевської Н.В., особою на яку покладено ведення 

бухгалтерського облiку Товариства з 14.06.2019 р. безстроково було призначено Лєщенко 

Тетяну Григорiвну, фiнансового директора Товариства. 

 

Часткою у статутному капiталi/пакетом акцiй Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа Емiтента не має. Загальний стаж роботи - 23 

рокiв. За виконання посадових обов'язкiв головного бухгалтера у 2021 роцi Товариством 

виплачeна винагорода у формi заробiтної плати, розмiр якої встановлений вiдповiдно до 

штатного розпису. 

 

 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

0  0 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за X 0 X X 



кожним власним випуском): 

0  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

0  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

0  0 X  

Податкові зобов'язання X 1146 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 98474 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 99620 X X 

Опис Станом на 30.09.2021 року емiтент не має зобов'язань за 

кредитом, за зазначеними цiнними паперами, за фiнансовими 

iнвестицiями в корпоративнi права та фiнансовою допомогою 

на зворотнiй основi. Податковi зобов'язання в сумi 1 146 тис. 

грн. включають в себе поточну кредиторську заборгованiсть з 

бюджетом. Iншi зобов'язання в сумi 98 474 тис. грн. 

включають в себе страховi резерви, поточну кредиторську 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги, за розрахунками зi 

страхування, за розрахунками з оплати працi, поточну 

кредиторську заборгованiсть за страховою дiяльнiстю та iншi 

поточнi зобов'язання в сумах вiдповiдних до Балансу на 

30.09.2021 року. 

 

 



VII. 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 

07.12.2010 1156/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000111595 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

10 4110000 41100000 100 

Опис 

Мета випуску є залучення iнвестицiй. Розмiщення акцiй вiдбувалося шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за 

рахунок додаткових внескiв грошовими коштами у iноземнiй валютi. Розмiщенi повнiстю, у лiстингу не перебувають. Торгiвля цiнними 

паперами емiтента не здiйснюється. 

20.10.2011 489/1/11 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000111595 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

10 4113000 41130000 100 

Опис 

Мета випуску є залучення iнвестицiй. Розмiщення акцiй вiдбувалося шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за 

рахунок додаткових внескiв грошовими коштами у iноземнiй валютi. Розмiщенi повнiстю, у лiстингу не перебували. Торгiвля акцiями емiтента 

на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснюється. 

23.01.2020 5/1/2020 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000111595 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

10 5215550 52155500 100 

Опис 

Мета емiсiї є необхiднiсть дотримання вiдповiдностi дiяльностi ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" п. 60 Лiцензiйних умов провадження 

господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), затверджених Постановою КМУ 

№ 913 вiд 07.12.2016 р., а також вимогам Положення про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, 

лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика, затвердженого розпорядженням Нацiональної комiсiї, що 

здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг №850 вiд 07.06.2018 р. Розмiщення акцiй вiдбувалося шляхом збiльшення 

кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв грошовими коштами (без здiйснення публiчної пропозицiї). 

Розмiщенi повнiстю, у лiстингу не перебувають. Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється. 

16.06.2020 25/1/2020 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000111595 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

10 9215550 92155500 100 



Опис 

Мета емiсiї є необхiднiсть дотримання вiдповiдностi дiяльностi ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" п. 60 Лiцензiйних умов провадження 

господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), затверджених Постановою КМУ 

№ 913 вiд 07.12.2016 р., а також вимогам Положення про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, 

лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика, затвердженого розпорядженням Нацiональної комiсiї, що 

здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг №850 вiд 07.06.2018 р. Розмiщення акцiй вiдбувалося шляхом збiльшення 

кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв грошовими коштами (без здiйснення публiчної пропозицiї). 

Розмiщенi повнiстю, у лiстингу не перебувають. Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється. 

 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "ГРАВЕ УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 19243047 

Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 

життя 
за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 96 

Адреса, телефон: 03150 м. Київ, вул. Велика Василькiвська, буд. 65, (044) 2476803 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2021 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 187 184 

    первісна вартість 1001 436 436 

    накопичена амортизація 1002 ( 249 ) ( 252 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 1 549 1 803 

    первісна вартість 1011 6 359 7 532 

    знос 1012 ( 4 810 ) ( 5 729 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 1 353 1 330 

    первісна вартість 1016 1 648 1 648 

    знос 1017 ( 295 ) ( 318 ) 

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 94 549 85 463 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 487 487 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 11 959 13 997 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 12 390 13 464 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 122 474 116 728 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 504 480 

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 464 961 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 811 637 

    з бюджетом 1135 1 182 585 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 3 522 1 195 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7 682 8 592 

Поточні фінансові інвестиції 1160 10 462 8 980 

Гроші та їх еквіваленти 1165 5 752 12 405 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 5 752 12 405 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 4 509 4 305 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 2 181 2 782 

    резервах незароблених премій 1183 2 328 1 523 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 34 888 38 140 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 157 362 154 868 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 92 155 92 155 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 7 742 7 742 

Емісійний дохід 1411 7 742 7 742 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 1 690 1 690 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -33 175 -46 339 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 68 412 55 248 



    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 67 609 75 827 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 28 729 32 039 

    резерв незароблених премій 1533 38 880 43 788 

    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 67 609 75 827 

    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 77 71 

    розрахунками з бюджетом 1620 961 1 146 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 961 1 146 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 3 499 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 15 012 17 961 

Поточні забезпечення 1660 4 012 2 223 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1 276 1 893 

Усього за розділом IІІ 1695 21 341 23 793 

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 157 362 154 868 

 

Керівник    Базилевська Наталiя Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Лєщенко Тетяна Григорiвна 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "ГРАВЕ УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 19243047 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

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 92 503 78 119 

Премії підписані, валова сума 2011 104 247 83 712 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 6 031 ) ( 5 709 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 4 908 -219 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 -805 -103 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2 542 ) ( 1 744 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 56 727 ) ( 47 889 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 33 234 28 486 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -2 710 -3 445 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -3 310 -2 072 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 600 -1 373 

Інші операційні доходи 2120 5 577 14 134 

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 ( 11 363 ) ( 12 045 ) 

Витрати на збут 2150 ( 37 271 ) ( 33 059 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 5 406 ) ( 4 862 ) 

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 ( 17 939 ) ( 10 791 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 8 175 6 446 



Інші доходи 2240 129 113 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 314 ) ( 284 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 88 ) ( 23 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 10 037 ) ( 4 539 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -3 127 -2 511 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 13 164 ) ( 7 050 ) 

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 0 0 

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 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -13 164 -7 050 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1 282 1 703 

Витрати на оплату праці 2505 16 280 14 441 

Відрахування на соціальні заходи 2510 3 141 2 961 

Амортизація 2515 922 753 

Інші операційні витрати 2520 34 957 31 852 

Разом 2550 56 582 51 710 

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 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Базилевська Наталiя Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Лєщенко Тетяна Григорiвна 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "ГРАВЕ УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 19243047 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За дев'ять місяців 2021 року 

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 78 208 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 86 111 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 102 802 84 764 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 6 996 4 776 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 8 147 ) ( 12 324 ) 

Праці 3105 ( 12 429 ) ( 11 297 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3 432 ) ( 3 124 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 5 620 ) ( 5 876 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 2 943 ) ( 2 604 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 362 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 2 677 ) ( 2 910 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 637 ) ( 786 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 100 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 57 585 ) ( 47 955 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 29 895 ) ( 26 924 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -7 783 -18 527 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 6 289 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 9 415 8 658 

    дивідендів 3220 0 0 

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 0 54 910 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 92 402 ) 

    необоротних активів 3260 ( 1 173 ) ( 420 ) 

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 14 531 -29 254 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 43 400 

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 43 400 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 6 748 -4 381 

Залишок коштів на початок року 3405 5 767 15 009 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -110 571 

Залишок коштів на кінець року 3415 12 405 11 199 

Примітки: Товариство застосовує модель очiкуваних кредитних збиткiв, яка передбачає своєчасне 

вiдображення погiршення або покращення кредитної якостi фiнансових iнструментiв з урахуванням 

наявної iнформацiї та прогнозiв на майбутнє. Об'єм очiкуваних кредитних збиткiв, залежить вiд мiри 

погiршення кредитної якостi з дати порiвняння, визначеної для фiнансового iнструменту. Так, резерви 

пiд очiкуванi кредитнi збитки представленi у Звiтi про фiнансовий стан як зменшення валової балансової 

вартостi вiдповiдних активiв. Таким чином, рiзниця мiж показниками Рядку звiту про рух грошових 

коштiв (за прямим методом) 3405 стовпчик 3 та Рядком балансу 1165 стовпчик 3  є сумою визнаного 

Товариством Резерву пiд зменшення корисностi грошей та їх еквiвалентiв 

 

Керівник    Базилевська Наталiя Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Лєщенко Тетяна Григорiвна 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

"ГРАВЕ УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 19243047 

 

Звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2021 року 

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 92 155 0 7 742 1 690 -33 175 0 0 68 412 

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 92 155 0 7 742 1 690 -33 175 0 0 68 412 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -13 164 0 0 -13 164 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 -13 164 0 0 -13 164 

Залишок на кінець року  4300 92 155 0 7 742 1 690 -46 339 0 0 55 248 

 

Керівник    Базилевська Наталiя Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Лєщенко Тетяна Григорiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
ЗМIСТ 

 

 

 

 

 

Промiжний скорочений Звiт про фiнансовий стан (Баланс) 1 

 

Промiжний скорочений Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд 2 

 

Промiжний скорочений Звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) 3 

 

Промiжний скорочений Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом 4 

 

 

 

Примiтка 1 Iнформацiя про товариство 5 

 

Примiтка 2 Економiчне середовище, в умовах якого Товариства здiйснює свою дiяльнiсть

 6 

 

Примiтка 3 Основи подання фiнансової звiтностi 7 

 

Примiтка 4 Принципи облiкової полiтики 12 

 

Примiтка 5 Грошовi кошти та їх еквiваленти 13 

 

Примiтка 6 Депозити у банках 13 

 

Примiтка 7 Iнвестицiї у цiннi папери 14 

 

Примiтка 8 Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 14 

 

Примiтка 9 Страховi резерви 15 

 

Примiтка 10 Аналiз активiв та зобов'язань за строками 16 

 

Примiтка 11 Управлiння капiталом 16 

 

Примiтка 12 Подiї пiсля дати балансу 17 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Промiжний скорочений Звiт про фiнансовий стан (Баланс) 

 

на 30 вересня 2021 року 

 

 

 

У тисячах гривень Примiтки  30 вересня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 

(здiйснювався аудит) 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 5 12,405 5,764 

 

Депозити у банках  6 3,980 3,980 

 

Iнвестицiї у цiннi папери 7 91,424 104,249 

 

Частка перестраховика у страхових резервах 9 4,305 4,509 

 

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати  13,997 11,959 

 

Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 8 13,464 12,390 

 

Вiдстрочений податковий актив   487 487 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть  1,330 1,353 

 

Основнi засоби  1,803 1,549 

 

Нематерiальнi активи   184 187 

 

Iншi активи  11,489 10,935 

 

Усього активiв   154,868 157,362 

 

Страховi резерви 9 75,827 67,609 

 

Iншi зобов'язання  22,647 20,380 

 

Кредиторська заборгованiсть з податку на прибуток   1,146 961 

 

Усього зобов'язань   99,620 88,950 

 

Статутний капiтал  92,155 92,155 

 

Емiсiйний дохiд   7,742 7,742 

 

Незареєстрованi внески у статутний капiтал  -                                      

 - 

 

Резервний капiтал  1,690 1,690 



 

Нерозподiлений прибуток  (46,339) (33,175) 

 

Усього власного капiталу   55,248 68,412 

 

Усього пасивiв   154,868 157,362 

 

 

 

 

 

Затверджено до випуску та пiдписано  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

 

Базилевська Н.В.  Лєщенко Т. Г. 

 

Голова Правлiння Фiнансовий директор  

 

 

 

19 жовтня 2021 року 

 

 

 

 

 

  

 

Промiжний скорочений Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд  

 

(Звiт про фiнансовi результати) за дев'ять мiсяцiв,  

 

що закiнчилися 30 вересня 2021 року 

 

 

 

У тисячах гривень Примiтки За дев'ять мiсяцiв,  

 

що закiнчилися  

 

30 вересня  

 

2021 року За дев'ять мiсяцiв,  

 



що закiнчилися  

 

30 вересня  

 

2020 року 

 

Чистi заробленi страховi премiї   92,503 78,119 

 

премiї пiдписанi, валова сума  104,247 83,712 

 

премiї, переданi у перестрахування  (6,031) (5,709) 

 

змiна резерву незароблених премiй   (4,908)  219 

 

змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй  (805) (103) 

 

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами  (56,727) (47,889) 

 

Чистi заробленi страховi премiї зменшенi на чистi понесенi збитки за страховими виплатами

  35,776 30,230 

 

Змiна iнших страхових резервiв, валова сума 9 (3,310) (2,072) 

 

Змiна частки перестраховикiв в iнших страхових резервах 9 600 (1,373) 

 

Витрати на збут  (37,271) (33,059) 

 

Процентнi доходи та витрати  7,862 6,162 

 

Витрати, що здiйснюються у зв'язку з настанням страхового випадку  (2,541) (1,744) 

 

Результат вiд операцiй з iнвестицiйною нерухомiстю   87  89 

 

Iншi операцiйнi доходи та витрати  3,955 3,054 

 

Результат вiд операцiй iз фiнансовими iнструментами, якi облiковуються за амортизованою 

вартiстю   16                                            -    

 

Результат вiд операцiй з iноземною валютою  (17) (280) 

 

Результат вiд переоцiнки iноземної валюти  (3,767) 6,499 

 

Змiни iнших резервiв за очiкуваними кредитними збитками за еквiвалентами грошових коштiв

 5 -                                               -    

 

Змiни iнших резервiв за очiкуваними кредитними збитками за депозитами у банках  15

                                            -    

 

Змiни iнших резервiв за очiкуваними кредитними збитками за фiнансовими iнвестицiями 7

 31                                            -    

 



Змiни iнших резервiв за очiкуваними кредитними збитками за дебiторською заборгованiстю 

  (110)                                            -    

 

Адмiнiстративнi витрати  (11,363) (12,045) 

 

Збиток до витрат з податку на прибуток  (10,037) (4,539) 

 

Витрати на податок на прибуток  (3,127) (2,511) 

 

Збиток за рiк  (13,164) (7,050) 

 

IНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХIД       

 

Всього iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування за рiк   -  -  

 

Усього сукупного прибутку (збитку) за рiк    (13,164) (7,050) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено до випуску та пiдписано 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

 

Базилевська Н.В.  Лєщенко Т. Г. 

 

Голова Правлiння Фiнансовий директор  

 

 

 

19 жовтня 2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промiжний скорочений Звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) 

 

за дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2021 року 

 

 

 

У тисячах гривень Статутний капiтал Незареєстрованi внески до статутного капiталу

 Резервний капiтал  

 

 Емiсiйний дохiд Нерозподiлений прибуток  Усього власного капiталу 

 

       

 

Залишок на 31 грудня 2020 року 92,155 - 1,690 7,742 (33,175) 68,412 

 

Усього сукупного збитку - - - - (13,164) (13,164) 

 

Внески учасникiв  - - - - - - 

 

Залишок на 30 вересня 2021 року 92,155 - 1,690 7,742 (46,339) 55,248 

 

 

 

 

 

 

 

Промiжний скорочений Звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) 

 

за дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2020 року 

 

 

 

У тисячах гривень Статутний капiтал Незареєстрованi внески до статутного капiталу

 Резервний капiтал  

 

 Емiсiйний дохiд Нерозподiлений прибуток  Усього власного капiталу 

 

Залишок на 31 грудня 2019 року  41,130 11,797 1,690 3,570 (16,604) 41,583 

 

Усього сукупного збитку - - - - (7,050) (7,050) 



 

Внески учасникiв  51,025 (11,797) - 4,172 - 43,400 

 

Залишок на 30 вересня 2020 року 92,155 - 1,690 7,742 (23,654) 77,933 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено до випуску та пiдписано 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

 

Базилевська Н.В.  Лєщенко Т. Г. 

 

Голова Правлiння Фiнансовий директор  

 

 

 

19 жовтня 2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Промiжний скорочений Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом 

 

за дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2021 року 

 

 

 

У тисячах гривень Примiтки За дев'ять мiсяцiв,  

 

що закiнчилися  

 

30 вересня  

 

2021 року За дев'ять мiсяцiв,  

 

що закiнчилися  

 

30 вересня  

 

2020 року 

 

РУХ КОШТIВ У РЕЗУЛЬТАТI ОПЕРАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI      

 

Надходження вiд операцiйної оренди  86 111 

 

Надходження вiд страхових премiй  102,802 84,764 



 

Iншi надходження   7,074 4,984 

 

Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг)   (8,784) (13,110) 

 

Витрачання на оплату працi  (12,429) (11,297) 

 

Сплата вiдрахувань на соцiальнi заходи   (3,432) (3,124) 

 

Сплата зобов'язань з податкiв i зборiв  (5,620) (5,876) 

 

Витрачання на оплату членських та благодiйних внескiв  - (100) 

 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами  (57,585) (47,955) 

 

Iнший рух коштiв за операцiйною дiяльнiстю  (29,895) (26,924) 

 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi   (7,783) (18,527) 

 

РУХ КОШТIВ У РЕЗУЛЬТАТI IНВЕСТИЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI      

 

Надходження вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй  6,289 - 

 

Витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй   - (92,402) 

 

Надходження вiд отриманих вiдсоткiв  9,415 8,658 

 

Iншi надходження  - 54,910 

 

Витрачання на придбання необоротних активiв  (1,173) (420) 

 

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi   14,531 (29,254) 

 

РУХ КОШТIВ У РЕЗУЛЬТАТI ФIНАНСОВОЇ ДIЯЛЬНОСТI    

 

Надходження вiд збiльшення статутного капiталу   - 43,400 

 

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi    - 43,400 

 

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод   6,748 (4,381) 

 

Залишок коштiв на початок року  5 5,767 15,009 

 

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв   (110) 571 

 

Залишок коштiв на кiнець року  5 12,405 11,199 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Затверджено до випуску та пiдписано 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

 

Базилевська Н.В.  Лєщенко Т. Г. 

 

Голова Правлiння Фiнансовий директор  

 

 

 

19 жовтня 2021 року 

 

 

 

 

 

  

 

Примiтка 1 Iнформацiя про товариство  

 

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГРАВЕ УКРАЇНА", код 

за ЄДРПОУ - 19243047 (надалi -Товариство) було створене в 1992 роцi та зареєстроване в якостi 

Перестрахувальної компанiї у виглядi акцiонерного товариства "IНПРО". Перереєстровано 16 

лютого 2000 року як Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "IНПРО".  

 

 

 

У зв'язку зi змiною найменування з Закритого акцiонерного товариства "Страхова компанiя 

"IНПРО" на Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ГРАВЕ УКРАЇНА" 23 грудня 

2008 року Товариством отримано нове свiдоцтво про державну реєстрацiю суб'єкта 

пiдприємницької дiяльностi - юридичної особи. Вiдповiдно до вимог Закону України "Про 

акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 року вiдбулося перейменування Товариства у 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГРАВЕ УКРАЇНА". 

Вiдповiднi змiни до Єдиного реєстру пiдприємств та органiзацiй України внесенi 30 березня 

2010 року.  

 

 

 

Товариство отримало нове свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи, серiя А01 № 

778009, зареєстроване виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради у зв'язку зi змiною 

мiсцезнаходження 14 квiтня 2011 року. Номер реєстрацiйного запису 14151070028003873.  



 

 

 

Юридична адреса i фактичне мiсцезнаходження - 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика 

Василькiвська, будинок 65. 

 

 

 

Товариство здiйснює професiйну дiяльнiсть на ринку страхування, перестрахування, фiнансову 

дiяльнiсть пов'язану з формуванням та розмiщенням коштiв для покриття страхових резервiв та 

їх управлiнням. Основний вид дiяльностi Товариства - надання страхових та пов'язаних iз ними 

послуг. Вiдповiдно до Розпорядження державної Комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послу 

України №1224 вiд 24.06.2004р. Товариству видане свiдоцтво про реєстрацiю фiнансової 

установи серiя СТ №314 вiд 21.08.2004р.  

 

 

 

Станом на 30 вересня 2021 року, як i на 31 грудня 2020 року, склад акцiонерiв та їх частки в 

зареєстрованому (статутному) капiталi Товариства складають: 

 

 

 

 30 вересня 2021 року  31 грудня 2020 року 

 

 Сума внеску, 

 

(гривень) Частина у статутному фондi, % Сума внеску, 

 

(гривень) Частина у статутному фондi, % 

 

Акцiонерне товариство "Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт", Австрiя 92 

155 480,00 99,999978% 92 155 480,00 99,999978% 

 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтерсекурiтас-Бетрiбс-Сервiс ГмбХ", Австрiя 10,00

 0,000010% 10,00 0,000010% 

 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГВБ Бетайлiгунгс-ГмбХ", Австрiя 10,00

 0,000010% 10,00 0,000010% 

 

Всього:  92 155 500,00 100% 92 155 500,00 100% 

 

 

 

Керiвництво Товариства не володiє акцiями. 

 

 

 

На 30 вересня 2021 року, як i на 31 грудня 2020 року, кiнцевою контролюючою стороною 

Товариства є компанiя "ГРАВЕ-Фермьогенсфервальтунг" (GRAWE-Verm?gensverwaltung). 

Кiнцева контролююча сторона, заснована та дiє за законодавством Австрiї, готує та публiкує 

консолiдовану фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Системи загальноприйнятих принципiв 



комерцiйного бухгалтерського облiку Австрiї (Austrian Generally Accepted Commercial 

Accounting Principles) i Господарського кодексу Австрiї (Unternehmensgesetzbuch (UGB). 

 

 

 

Станом на 30 вересня 2021 року, як i на 31 грудня 2020 року, Товариство має в структурi 

Головного департаменту продажiв 5 структурних пiдроздiлiв.  

 

 

 

Чисельнiсть працiвникiв Товариства станом на 30 вересня 2021 року складає 101 працiвникiв, а 

станом на                           30 вересня 2020 року та 31 грудня 2020 - 110 працiвника та 

105 працiвникiв вiдповiдно. 

 

 

 

Товариство здiйснює страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового та добровiльного страхування 

на пiдставi вiдповiдних лiцензiй, виданих Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, а саме: 

 

- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних 

засобiв.  

 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного). 

 

- страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ. 

 

- страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту, 

морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 

(вантажобагажу)]. 

 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу). 

 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я). 

 

а також iншого обов'язкового страхування, що представлене наступними напрямками: 

 

- особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони 

та членiв добровiльних пожежних дружин (команд). 

 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi. 

 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може 

бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до 

аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру. 

 

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 

настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв. 

 



- страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи 

iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну 

внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї. 

 

- страхування предмету iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування. 

 

та у формi добровiльного страхування, представленого наступними напрямками: 

 

- страхування вiд нещасних випадкiв. 

 

- страхування медичних витрат.  

 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальностi  перевiзника)]. 

 

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника). 

 

- страхування фiнансових ризикiв. 

 

 

 

 

 

Примiтка 2 Економiчне середовище, в умовах якого Товариства здiйснює свою дiяльнiсть 

 

 

 

Вiдповiдно до Макроекономiчного та монетарного огляду НБУ за вересень 2021 року, що 

розмiщений за посиланням https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM-2021-09.pdf?v=4, у 

вереснi 2021 року випереджаючi iндикатори свiдчили про певне уповiльнення вiдновлення 

свiтової економiки через посиленi карантиннi заходи в окремих країнах унаслiдок збiльшення 

захворюваностi. Цiни на природний газ на європейських ринках сягнули рекордних рiвнiв. 

Причиною цього стало зменшення обсягiв постачання Росiєю через невизначенiсть щодо 

запуску газопроводу "Пiвнiчний потiк 2" та низьких запасiв газу у сховищах Європи. У захiдних 

економiках спостерiгається зростання iнфляцiї. 

 

 

 

В Українi у серпнi 2021 року споживча iнфляцiя в рiчному вимiрi залишилася на рiвнi 

попереднього мiсяця - 10.2%. Але вже за пiдсумками вересня цього року iнфляцiя, за даними  

Держслужба статистики,  в Українi в рiчному вимiрi прискорилася до 11% 

(http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2021/10/122.pdf). 

 

 

 

Змiцнення обмiнного курсу компенсувало подорожчання послуг, оброблених та сирих 

продуктiв. Уповiльнення зростання цiн на непродовольчi товари компенсувало подальше 

подорожчання послуг i продуктiв харчування через збiльшення виробничих витрат i сталий 



споживчий попит. Надалi дорожчала промислова продукцiя. Це зумовлювалося передусiм 

зростанням цiн у вiтчизнянiй енергетицi. Рекордний урожай раннiх зернових зумовив швидке 

зростання сiльського господарства, що також пiдтримало сумiжнi сектори (харчову 

промисловiсть, торгiвлю, транспорт). Сталий споживчий попит сприяв високим темпам 

зростання роздрiбної торгiвлi та пасажирообороту. Жвавий iнвестицiйний попит пiдтримав 

вiдновлення зростання у будiвництвi та окремi галузi промисловостi, зокрема машинобудування. 

Проте загалом зростання промисловостi було незначним. 

 

 

 

Зростання заробiтних плат прискорилося (як у номiнальному вимiрi так i у реальному вимiрi) на 

тлi пожвавлення економiки та збiльшення попиту на робочу силу як в Українi, так i за кордоном. 

 

 

 

У вереснi Правлiння НБУ прийняло рiшення пiдвищити облiкову ставку до 8.5% i згорнути 

антикризовi монетарнi заходи з початку IV кварталу. Це сприятиме утриманню пiд контролем 

iнфляцiйних очiкувань та поверненню iнфляцiї до цiлi 5% у 2022 роцi. Iндекс мiжбанкiвських 

ставок овернайт UONIA зрiс, проте лишався близько нижньої межi в коридорi ставок НБУ через 

збереження значного профiциту лiквiдностi банкiвської системи. Також зросла дохiднiсть 

гривневих ОВДП пiд час первинного розмiщення. У серпнi ставки за гривневими банкiвськими 

продуктами для нефiнансових корпорацiй повiльно зростали, реагуючи на посилення монетарної 

полiтики. Водночас середньозваженi ставки за операцiями з домогосподарствами практично не 

змiнилися. Протягом вересня на валютному ринку переважав ревальвацiйний тиск попри 

зменшення вкладень нерезидентiв у ОВДП. Основними продавцями iноземної валюти були 

пiдприємства АПК, гiрничо-металургiйного комплексу та великi державнi компанiї. За 

результатами вересня додатне сальдо iнтервенцiй НБУ становило 140 млн дол. США (з початку 

року - 1.5 млрд дол. США). 

 

 

 

В свою чергу Мiжнародний валютний фонд (МВФ) погiршив прогноз зростання ВВП України 

до 3,5% за пiдсумками 2021 року. Про це йдеться в жовтневому звiтi World Economic Outlook 

(https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021). 

У попередньому звiтi, опублiкованому в квiтнi, МВФ очiкував зростання української економiки 

в поточному роцi на рiвнi 4%. У той же час, фонд пiдвищив прогноз зростання ВВП України на 

2022 рiк до 3,6%. У попередньому прогнозi зростання економiки оцiнювався в 3,4% за 

пiдсумками наступного року. Також МВФ очiкує, що iнфляцiя в Українi складе 9,5% в 2021 роцi 

i 7,1% в 2022 роцi. 

 

 

 

За прогнозами МВФ зростання глобальної економiки складе 5,9% за пiдсумками 2021 роки, що 

на 0,1 п.п. нижче липневого прогнозу фонду. У 2022 роцi зростання свiтової економiки 

сповiльниться до 4,9%. 

 

За iнформацiєю, наведеною у Оглядi небанкiвського фiнансового сектору за серпень 2021 року 

(що розмiщений за посиланням 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Nonbanking_Sector_Review_2021-08.pdf?v=4), II квартал  

2021 року вiдзначився зростанням обсягiв операцiй та активiв усiх небанкiвських фiнансових 

установ. Так, помiтно зросли обсяги зiбраних страхових премiй за бiльшiстю видiв страхування. 



Водночас поступово зростає коефiцiєнт збитковостi страхування, витрати на ведення страхової 

дiяльностi залишаються значними, хоч i знижуються. Валовi страховi премiї як ризикового 

страхування, так i страхування життя зросли порiвняно з попереднiм кварталом. Прирiст 

страхових премiй спостерiгався як вiд фiзичних осiб, так i вiд корпоративного сегмента. 

Виплати за ризиковим страхуванням майже незмiннi. 

 

 

 

Частка страхових премiй добровiльного страхування перевищує 75%. Автострахування 

(КАСКО, ОСЦПВ i Зелена Картка) та медичне страхування стабiльно посiдають першi два мiсця 

за обсягами премiй. У II кварталi обсяги премiй обов'язкового страхування зросли на 30%, 

найпомiтнiше ОСЦПВ.  

 

 

 

У II кварталi коефiцiєнт збитковостi зрiс як для добровiльних, так i для обов'язкових видiв 

страхування. Для обов'язкових видiв страхування цей показник традицiйно вищий, зокрема за 

ОСЦПВ вiн становить 56%. 

 

 

 

Продовжується активна робота над змiною законодавства України з питань регулювання ринку 

небанкiвських фiнансових послуг. Три основних законопроєкти, що визначатимуть умови 

роботи на ринку, готуються до другого читання в парламентi. Прийняття нових законiв, серед 

iншого, є передумовою поступової розбудови системи гарантування вкладiв кредитних спiлок, а 

в подальшому - можливо й убезпечення страхувальникiв життя. На сьогоднi триває розроблення 

концепцiї їхнього запровадження. Безумовно, основним завданням для бiльшостi фiнансових 

установ буде полiпшення показникiв дiяльностi. 

 

 

 

Примiтка 3 Основи подання фiнансової звiтностi 

 

 

 

Ця промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до вимог МСБО 

34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть", яку слiд читати разом з опублiкованою фiнансовою 

звiтнiстю Товариства за 2020 рiк. Ця промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть не включає в себе 

всю iнформацiю, необхiдну для повного комплекту фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ, а лише 

окремi примiтки для пояснення подiй та операцiй, якi є суттєвими для розумiння змiн у 

фiнансовому станi та результатах дiяльностi Товариства з дати останньої рiчної фiнансової 

звiтностi.  

 

 

 

Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть Товариства 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).  

 

 



 

Для промiжного скороченого Звiту про фiнансовий стан (Баланс) на 30 вересня 2021 року та 

вiдповiдних примiток попереднiм перiодом є 31 грудня 2020 року, а для промiжного 

скороченого Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi 

результати), промiжного скороченого Звiту про змiни у власному капiталi (Звiт про власний 

капiтал), промiжного скороченого Звiту про рух грошових коштiв за прямим методом за перiод, 

що закiнчився 30 вересня 2021 року та вiдповiдних примiток попереднiм перiодом - є дев'ять 

мiсяцiв 2020 року, що закiнчилися 30 вересня я 2020 року. 

 

 

 

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

iнше. 

 

 

 

Пiд час пiдготовки цiєї промiжної скороченої фiнансової звiтностi Товариство використовувало 

такi курси iноземної валюти: 

 

 

 

 30 вересня 2021 року 30 вересня 2020 року 31 грудня 2020 року 

 

Гривня / 1 долар США 26,576 28,2989 28.2746 

 

Гривня / 1 євро 30,981 33,1309 34.7396 

 

 

 

Дана промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть за дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2021 

року, не мiстить будь-яких суттєвих вiдмiнностей щодо нових операцiй, подiй та обставин, 

нових видiв дiяльностi, оцiнок, полiтик, тощо, що пiдлягають розкриттю, порiвняно iз звiтнiстю 

за рiк, що завершився 31 грудня 2020 року, що була оприлюднена Товариством у встановленому 

законодавством порядку. 

 

 

 

Статтi, що впливають на активи, зобов'язання, власний капiтал, чистий прибуток чи на потоки 

грошових коштiв, якi не є типовими за своїм характером, обсягом або впливом в звiтностi 

Товариства за дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2021 року, вiдсутнi. 

 

 

 

Сезоннi коливання та/або змiни не притаманнi дiяльностi Товариства. 

 

Дивiденди протягом дев'яти мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2021 року, Товариством не 

сплачувались. 

 

Товариство здiйснює дiяльнiсть у одному географiчному та бiзнес сегментi, тому звiтнiсть за 

сегментами не подається.  

 



 

 

Змiни у структурi Товариства за дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2021 року, не 

вiдбувались. 

 

 

 

Данi цього промiжного скороченого фiнансового звiту за звiтний та попереднiй перiод 

представленi у порядку зменшення лiквiдностi. Розподiл активiв та зобов'язань на оборотнi та 

необоротнi представлений у примiтцi 10.  

 

 

 

Разом з тим, у цiй промiжнiй скороченiй фiнансовiй звiтностi за дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися 

30 вересня 2021 року, вiдповiдно до Порядку складання звiтних даних страховикiв, 

затвердженим розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг вiд 

03 лютого 2004 року №39 Товариство подає форми фiнансової звiтностi затвердженi цим 

документом i Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi 

вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 

лютого 2013 року № 73. 

 

 

 

Розкриття активiв та зобов'язань за строками у промiжнiй скороченiй фiнансовiй звiтностi 

пiдготовленiй вiдповiдно до МСФЗ (примiтка 10), вiдрiзняється вiд подання в промiжнiй 

скороченiй фiнансовiй звiтностi згiдно з Порядком складання звiтних даних страховикiв, 

затвердженим розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг вiд 

03 лютого 2004 року №39 i затверджених цим документом i Нацiональним положенням 

(стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого 

наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року № 73 в частинi окремих 

вiдмiнностей побудови, у тому числi, групування i розмiщення статей, структури та змiсту 

форм, послiдовностi розкриття, змiсту статей.  

 

 

 

 

 

  

 

Промiжнiй скорочений Звiт про фiнансовий стан (Баланс) 

 

на 30 вересня 2021 року 

 

AКТИВ Код На початок На кiнець 

 

 рядка звiтного перiоду звiтного перiоду 

 

I. НЕОБОРОТНI АКТИВИ        

 

Нематерiальнi активи 1000                         187    184    

 



первiсна вартiсть 1001                         436    436    

 

накопичена амортизацiя 1002                         249    252    

 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005                            -      -      

 

Основнi засоби 1010 1,549 1,803 

 

первiсна вартiсть 1011 6,359 7,532 

 

знос 1012 4,810 5,729 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 1,353 1,330 

 

первiсна вартiсть 1016 1,648 1,648 

 

знос 1017                         295    318    

 

iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 94,549 85,463 

 

Вiдстроченi податковi активи 1045                         487    487    

 

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1060 11,959 13,997 

 

Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 1065 12,390 13,464 

 

Усього за роздiлом I 1095 122,474 116,728 

 

II. ОБОРОТНI АКТИВИ       

 

Запаси 1100                         504    480    

 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125                         

464    961    

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками       

 

за виданими авансами 1130                         811    637    

 

з бюджетом 1135                      1,182    585    

 

 у тому числi з податку на прибуток 1136                            -      -      

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 1140                     

3,522   1,195 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 1145                            

-      -      

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 7,682 8,592 

 



Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 10,462 8,980 

 

Грошi та їх еквiваленти 1165 5,752 12,405 

 

Рахунки в банках 1167 5,752 12,405 

 

Витрати майбутнiх перiодiв 1170                            -      -      

 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 4,509 4,305 

 

   резервах збиткiв або резервах належних виплат 1181 2,181 2,782 

 

резервах незароблених премiй 1182 2,328 1,523 

 

Iншi оборотнi активи 1190                            -                                  -      

 

Усього за роздiлом II 1195 34,888 38,140 

 

III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200 -                             

-      

 

Баланс 1300 157,362 154,868 

 

    

 

ПАСИВ Код На початок На кiнець 

 

 рядка звiтного перiоду звiтного перiоду 

 

I. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ       

 

Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 92,155 92,155 

 

Капiтал у дооцiнках 1405                            -                                 -      

 

Додатковий капiтал 1410 7,742 7,742 

 

Резервний капiтал 1415 1,690 1,690 

 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 (33,175) (46,339) 

 

Усього за роздiлом I 1495 68,412 55,248 

 

II. ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ       

 

Iншi довгостроковi зобов'язання 1515                            -      - 

 

Страховi резерви 1530 67,609 75,827 

 

резерв збиткiв або резерв належних виплат 1532 28,729 32,039 

 



резерв незароблених премiй 1533 38,880 43,788 

 

iншi страховi резерви 1534 - - 

 

Усього за роздiлом II 1595 67,609 75,827 

 

III. ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ       

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за: 1610                            -                                  

-      

 

довгостроковими зобов'язаннями    

 

товари, роботи, послуги  1615                           77    71    

 

розрахунками з бюджетом 1620                         961                        1,146    

 

розрахунками зi страхування 1625                            -                                   

-      

 

розрахунками з оплати працi 1630                             3    499    

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635                            

-                                 -      

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 1650 15,012 17,961 

 

Поточнi забезпечення 1660 4,012 2,223 

 

Iншi поточнi зобов'язання 1690 1,276 1,893 

 

Усього за роздiлом III 1695 21,341 23,793 

 

Баланс 1900 157,362 154,868 

 

 

 

Промiжнiй скорочений Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi 

результати)  

 

за дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2021 року 

 

 

 

Стаття Код рядка Примiтки  За звiтний перiод  За аналогiчний перiод попереднього 

року 

 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)         

 

Чистi заробленi страховi премiї 2010  92,503 78,119 

 



премiї пiдписанi, валова сума 2011  104,247 83,712 

 

премiї, переданi у перестрахування 2012  6,031 5,709 

 

змiна резерву незароблених премiй, валова сума 2013 9 4,908 (219) 

 

змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 2014 9 (805) (103) 

 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)    (2,542) (1,744) 

 

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070  56,727 47,889 

 

Валовий прибуток 2090  33,234 28,486 

 

Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових зобов'язань 2105  -      - 

 

Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 2110  (2,710) (3,445) 

 

Iншi операцiйнi доходи 2120  5,577                14,134    

 

Адмiнiстративнi витрати 2130  (11,363) (12,045) 

 

Витрати на збут 2150  (37,271) (33,059) 

 

Iншi операцiйнi витрати 2180  (5,406) (4,862) 

 

Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:        

 

прибуток 2190  - - 

 

збиток 2195  (17,939) (10,791) 

 

Iншi фiнансовi доходи 2220  8,175 6,446 

 

Iншi доходи 2240  129 113    

 

Фiнансовi витрати 2250  (314) (284) 

 

Iншi витрати 2270  (88) (23) 

 

 

 

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Стаття Код рядка Примiтки За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього 

року 

 

Фiнансовий результат до оподаткування: прибуток        

 

прибуток  2290   - - 

 



збиток 2295  (10,037) (4,539) 

 

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300  (3,127) (2,511) 

 

Чистий фiнансовий результат:         

 

прибуток  2350  - - 

 

збиток 2355  (13,164) (7,050) 

 

 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХIД 

 

Стаття Код рядка Примiтки  За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього 

року 

 

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405  - -  

 

Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450   - -  

 

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455  - -  

 

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460   - -  

 

Сукупний дохiд  2465   (13,164) (7,050) 

 

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статтi  Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 

 

Матерiальнi затрати 2500                      1,282    1,703 

 

Витрати на оплату працi 2505 16,280 14,441 

 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 3,141 2,961 

 

Амортизацiя 2515                         922    753    

 

Iншi операцiйнi витрати 2520 34,957 31,852 

 

Разом 2550 56,582 51,710 

 

 

 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ 

 

Назва статтi  Код рядка Примiтки  За звiтний перiод За аналогiчний перiод 

попереднього року 



 

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600  - -  

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2610  - -  

 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2615  - -  

 

Дивiденди на одну просту акцiю 2650  - -  

 

 

 

 

 

Промiжнiй скорочений Звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал)  

 

за дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2021 року 

 

 

 

Стаття Код рядка Зареєстрований 

 

(пайовий) капiтал Додатковий капiтал Резервний капiтал Нерозподiлений 

 

прибуток Усього 

 

Залишок на початок року 4000 92,155 7,742 1,690 (33,175) 68,412 

 

Коригування    - -  - - - 

 

Скоригований зали шок на початок року 4095 92,155 7,742 1,690 (33,175) 68,412 

 

Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 4100 - -  - (13,164)

 (13,164) 

 

Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 4110 - -  - - - 

 

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 4112 - -  - - - 

 

Розподiл прибутку 4200 - -  - - - 

 

Виплати власникам (дивiденди)       

 

Внески учасникiв 4240 - -  - - - 

 

Вилучення капiталу  4260 - -  - - - 

 

Разом змiн у капiталi 4295 - -  - (13,164) (13,164) 

 

Залишок на кiнець року 4300 92,155 7,742 1,690 (46,339) 55,248 

 

 



 

  

 

Промiжнiй скорочений Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом  

 

за дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2021 року 

 

 

 

Стаття Код За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 

 

I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi       

 

Надходження вiд:       

 

Цiльового фiнансування  3010 78 208 

 

Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 3015   - 

 

Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках 3025   - 

 

Надходження вiд операцiйної оренди 3040 86 111 

 

Надходження вiд страхових премiй 3050 102,802 84,764 

 

Iншi надходження  3095 6,996 4,776 

 

Витрачання на оплату:       

 

Товарiв (робiт, послуг)  3100 (8,147) (12,324) 

 

Працi 3105 (12,429) (11,297) 

 

Вiдрахувань на соцiальнi заходи  3110 (3,432) (3,124) 

 

Зобов'язань з податкiв i зборiв 3115 (5,620) (5,876) 

 

 Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (2,943) (2,604) 

 

 Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть 3117 - (362) 

 

 Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 3118 (2,677) (2,910) 

 

Витрачання на оплату авансiв 3135 (637) (786) 

 

Витрачання на оплату повернення авансiв 3140   - 

 

Витрачання на оплату цiльових внескiв 3145 - (100) 

 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 (57,585) (47,955) 

 



Iншi витрачання  3190 (29,895) (26,924) 

 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi  3195 (7,783) (18,527) 

 

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi       

 

Надходження вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 3200 6,289 - 

 

Надходження вiд отриманих:   - - 

 

вiдсоткiв  3215 9,415 8,658 

 

дивiдендiв  3220 - - 

 

Iншi надходження  3250 - 54,910 

 

Витрачання на придбання:       

 

фiнансових iнвестицiй  3255 - (92,402) 

 

необоротних активiв  3260 (1,173) (420) 

 

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi  3295 14,531 (29,254) 

 

III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi       

 

Надходження вiд: 

 

Власного капiталу 3300 - 43,400 

 

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi  3395 - 43,400 

 

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод  3400 6,748 (4,381) 

 

Залишок коштiв на початок року  3405 5,767 15,009 

 

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв  3410 (110) 571 

 

Залишок коштiв на кiнець року  3415 12,405 11,199 

 

 

 

 

 

Примiтка 4 Принципи облiкової полiтики 

 

 

 

Облiкова полiтика, принципи бухгалтерського облiку, методи розрахунку, методика формування 

резервiв, облiковi оцiнки та судження, якi використовувались при пiдготовцi цiєї промiжної 

скороченої фiнансової звiтностi Товариства, вiдповiдають облiковiй полiтицi, принципам, 



методам, методицi, облiковим оцiнкам та судженням, що були розкритi у рiчнiй фiнансовiй 

звiтностi за 2020 рiк. 

 

 

 

Вiдповiдно до норм податкового законодавства України у звiтному перiодi не вiдбувалися змiни 

ставок податку на прибуток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примiтка 5 Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

 

 

Таблиця 5.1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

 

 

У тисячах гривень  30 вересня  

 

2021 року  31 грудня  

 

2020 року 30 вересня  

 

2020 року 

 

Поточнi рахунки у банках    12,405 2,767 2,199 

 

Депозити у банках    - 3,012 9,027 

 

Резерв пiд зменшення корисностi   - (15) - 

 

Балансова (амортизована) вартiсть 12,405 5,764 11,226 

 

 

 

Далi наведенi грошовi кошти та їх еквiваленти для цiлей складання Звiту про рух грошових 

коштiв 

 

 

 



У тисячах гривень  30 вересня  

 

2021 року  31 грудня  

 

2020 року 30 вересня  

 

2020 року 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 12,405 5 764 11,226 

 

Зменшення на суму нарахованих доходiв - (12) (27) 

 

Збiльшення на суму резервiв пiд зменшення корисностi за грошовими коштами та їх 

еквiвалентами (таблиця 5.1) - 15 - 

 

Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв для формування Звiту про рух грошових коштiв

 12,405 5,767 11,199 

 

 

 

Аналiз кредитної якостi рахункiв у банках (валова балансова вартiсть) за даними рейтингiв 

визнаних представлений наступним чином.  

 

У тисячах гривень  30 вересня  

 

2021 року  31 грудня  

 

2020 року 30 вересня  

 

2020 року 

 

ААА   12,405 5,764 2,199 

 

АА   - - 9,027 

 

Усього балансова вартiсть залишкiв, що розмiщеннi на рахунках 12,405 5,764 11,226 

 

 

 

Станом на 30 вересня 2021 року i станом на 31 грудня 2020 року кредитний рейтинг банкiвських 

установ вiдповiдає iнвестицiйному рiвню за Нацiональною рейтинговою шкалою. 

 

 

 

Таблиця 5.2 Аналiз змiни резерву пiд зменшення корисностi грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

за дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2021 року 

 

 

 

У тисячах гривень  Усього 

 



Залишок на 01 сiчня 2021 року (15) 

 

(Доформування)/розформування резервiв на 1 стадiї 15 

 

Залишок на 30 вересня 2021 року - 

 

 

 

Таблиця 5.3 Аналiз змiни резерву пiд зменшення корисностi грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

за дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2020 року 

 

 

 

У тисячах гривень  Усього 

 

Залишок на 01 сiчня 2020 року - 

 

Доформування резервiв на 1 стадiї - 

 

Залишок на 30 вересня 2020 року - 

 

 

 

Примiтка 6 Депозити у банках 

 

 

 

Таблиця 6.1 Депозити у банках 

 

 

 

У тисячах гривень  30 вересня  

 

2021 року 31 грудня  

 

2020 року 

 

Депозити у банках у нацiональнiй валютi   4,000 4,000 

 

Резерв пiд зменшення корисностi   (20) (20) 

 

Балансова (амортизована) вартiсть 3,980 3,980 

 

 

 

Таблиця 6.2 Аналiз змiни резерву пiд зменшення корисностi депозитiв у банках за дев'ять 

мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2021 року 

 

 

 

У тисячах гривень  Усього 



 

Залишок на 01 сiчня 2021 року (20) 

 

(Доформування)/розформування резервiв на 1 стадiї - 

 

Залишок на 30 вересня 2021 року (20) 

 

Примiтка 7 Iнвестицiї у цiннi папери 

 

 

 

Таблиця 7.1 Iнвестицiї в цiннi папери 

 

 

 

У тисячах гривень     30 вересня  

 

2021 року 31 грудня  

 

2020 року 

 

Валова балансова вартiсть боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою 

вартiстю    

 

Державнi облiгацiї внутрiшнього займу номiнованi в доларах США - 6,550 

 

Державнi облiгацiї внутрiшнього займу номiнованi в гривнях 32,047 33,117 

 

Державнi облiгацiї зовнiшнього займу номiнованi в доларах США 59,651 64,905 

 

Резерв пiд зменшення корисностi (274) (323) 

 

Балансова вартiсть боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю

 91,424 104,249 

 

 

 

Станом на 30 вересня 2021 року та 31 грудня 2020 року державнi облiгацiї не були простроченi.  

 

 

 

Таблиця 7.2 Аналiз змiни резервiв пiд зменшення корисностi цiнних паперiв за дев'ять мiсяцiв, 

що закiнчилися 30 вересня 2021 року  

 

 

 

У тисячах гривень  Борговi цiннi паперiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю 

 

Залишок на 01 сiчня 2021 року (323) 

 

(Доформування)/розформування резервiв на 1 стадiї 31 



 

Курсовi рiзницi 18 

 

Залишок на 30 вересня 2021 року (274) 

 

 

 

 

 

Примiтка 8 Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 

 

 

 

Залишок грошових коштiв у централiзованих страхових резервних фондах на 30 вересня 

вiдповiдного року, а також на 31.12.2020 року, представлений таким чином: 

 

 

 

У тисячах гривень   30 вересня   

 

2021 року 31 грудня  

 

2020 року 30 вересня  

 

2020 року 

 

Фонд захисту потерпiлих в ДТП, у тому числi: 13,464 12,390 11,736 

 

базовий гарантiйний внесок 5,100 5,136 5,136 

 

додатковий гарантiйний внесок 8,364 7,255 6,583 

 

щомiсячнi вiдрахування з премiй - - 17 

 

 

 

Моторне (транспортне) страхове бюро України (далi - МТСБУ) було створене Державною 

комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України i дiє як офiцiйний гарант 

вiдшкодування українськими страховими компанiями бенефiцiарiям у Європi шкоди, завданої 

третiм особам, за договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв автотранспортних засобiв. Фонд страхових гарантiй гарантує виплати МТСБУ у 

випадку заподiяння шкоди майну потерпiлих, фонд захисту постраждалих - виплати МТСБУ у 

випадку заподiяння шкоди життю i здоров'ю потерпiлих. Додатковий страховий фонд страхових 

гарантiй по Зеленiй картi гарантує виплати МТСБУ у випадку заподiяння шкоди третiм особам у 

Європi за договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв 

автотранспортних засобiв. Кошти страховикiв розмiшуються на депозитних рахунках у банках. 

На такi гарантiйнi депозити нараховуються проценти, i всi вони розмiщенi у вiтчизняних банках. 

Депозити у страховому фондi страхових гарантiй є страховим резервом, управлiння яким вiд 

iменi Товариства здiйснює МТСБУ.  

 

Згiдно iз Законом України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi 



власникiв наземних транспортних засобiв" № 1961- IV вiд 01.07.2004 р., внески страхових 

компанiй до резервних фондiв МТСБУ повертаються страховим компанiям пiсля закiнчення 

перiоду, протягом якого вони можуть бути використанi МТСБУ для покриття збиткiв у випадку 

невиконання зобов'язань страховиком, що видав полiс. Зазначенi гарантiйнi депозити будуть 

поверненi Товариству, коли в обiгу не буде полiсiв, за якими можуть виникнути збитки. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Примiтка 9 Страховi резерви 

 

 

 

Таблиця 9.1 Страховi резерви станом на 30 вересня 2021 року 

 

 

 

У тисячах гривень  Резерв незароблених премiй 

 

(таблиця 9.3) Резерв збиткiв Усього  

 

Залишок на 31 грудня 2020 року    

 

Валова сума  38,880  28,729 67,609 

 

Перестрахування (2,328) (2,181) (4,509) 

 

Змiни резервiв за дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2021 року, валова сума  4,908

 3,310 8,218 

 

Змiни резервiв за дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2021 року, перестрахування  805

 (600) 205 

 

Залишок на 30 вересня 2021 року    

 

Валова сума  43,788 32,039 75,827 

 

Перестрахування (1,523) (2,782) (4,305) 

 

 

 

 

 

Таблиця 9.2 Страховi резерви станом на 30 вересня 2020 року 

 

 



 

У тисячах гривень  Резерв незароблених премiй 

 

(таблиця 9.4) Резерв збиткiв Усього  

 

Залишок на 31 грудня 2019 року    

 

Валова сума  36,452 23,362 59,814 

 

Перестрахування (1,630) (3,502) (5,132) 

 

Змiни резервiв за дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня  

 

2021 року валова сума  (219) 2,071 1,852 

 

Змiни резервiв за дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня  

 

2020 року, перестрахування  103 1,374 1,477 

 

Залишок на 30 вересня 2020 року    

 

Валова сума  36,233 25,433 61,666 

 

Перестрахування (1,527) (2,128) (3,655) 

 

 

 

 

 

Таблиця 9.3 Змiни резерву незароблених премiй за страховими договорами за дев'ять мiсяцiв, що 

закiнчилися 30 вересня 2021 року 

 

 

 

У тисячах гривень  Валова сума  Перестрахування 

 

На 31 грудня 2020 року   38,880 (2,328) 

 

Премiї за полiсами (валова сума)   104,247 (6,031) 

 

Валова сума зароблених премiй   (99,339) 6,836 

 

На 30 вересня 2021 року   43,788 (1,523) 

 

Чистi змiни резерву за дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2021 року   4,908 805 

 

 

 

 

 

Таблиця 9.4 Змiни резерву незароблених премiй за страховими договорами за дев'ять мiсяцiв, що 



закiнчилися 30 вересня 2020 року: 

 

 

 

У тисячах гривень  Валова сума  Перестрахування 

 

На 31 грудня 2019 року   36,452 (1,630) 

 

Премiї за полiсами (валова сума)   83,712 (5,709) 

 

Валова сума зароблених премiй    (83,931) 5,812 

 

На 30 вересня 2020 року   36,233 (1,527) 

 

Чистi змiни резерву за дев'ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2020 року   (219) 103 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Примiтка 10 Аналiз активiв та зобов'язань за строками  

 

 

 

У тисячах гривень Примiтки 30 вересня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 

  короткостроковi  довгостроковi короткостроковi  довгостроковi 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 5 12,405 - 5,764 - 

 

Депозити у банках 6 3,980 -    3,980 - 

 

Iнвестицiї у цiннi папери 7 5,961 85,463 9,700 94,549 

 

Частка перестраховика у страхових резервах 9 4,305 -    4,509 -  

 

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати  -    13,997 - 11,959 

 

Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах  -    13,464 -

 12,390 

 

Вiдстрочений податковий актив  -    487    - 487 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть  -    1,330 - 1,353 

 

Основнi засоби  -    1,803 - 1,549 

 



Нематерiальнi активи  -    184    - 187 

 

Iншi активи  11,489 -    10,935 - 

 

Усього активiв   38,140 116,728 34,888 122,474 

 

Страховi резерви  9 -    75,827  - 67,609 

 

Iншi зобов'язання  22,647 -    20,380 - 

 

Кредиторська заборгованiсть з податку на прибуток  1,146 -    961 - 

 

Усього зобов'язань   23,793 75,827 21,341 67,609 

 

 

 

Примiтка 11 Управлiння капiталом 

 

 

 

Щодо полiтики та процесiв управлiння капiталом, здатностi власникiв у майбутньому надавати у 

разi потреби додаткову фiнансову пiдтримку страховику, Товариство зазначає, що i саме 

Товариство i компанiя-акцiонер керуються в своїй дiяльностi вимогами законодавства тих країн, 

резидентами яких вони є. 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.  

 

 

 

Товариством виконуються всi законодавчо встановленi вимоги щодо забезпечення 

платоспроможностi, зокрема:  

 

"  вимоги встановленi Законом України вiд 07 березня 1996 року за № 85/96-ВР "Про 

страхування" (Закон про страхування):  

 

- наявнiсть сплаченого статутного капiталу та наявнiсть гарантiйного фонду страховика; 

 

- створення страхових резервiв, достатнiх для майбутнiх виплат страхових сум i страхових 

вiдшкодувань; 

 

- перевищення фактичного запасу платоспроможностi страховика над розрахунковим 

нормативним запасом платоспроможностi. 

 

"  вимоги щодо обов'язкових критерiїв i нормативiв достатностi капiталу та 

платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй 

страховика, встановленi Розпорядженням Нацiональної комiсiї; що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг "Про затвердження Положення про обов'язковi 

критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, 

якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика" за N 850 вiд 07 червня 2018 року iз змiнами i 

доповненнями (Розпорядження 850): 



 

- норматив платоспроможностi та достатностi капiталу на будь-яку дату є не меншим за 

нормативний обсяг активiв; 

 

- норматив ризиковостi операцiй на будь-яку дату є не меншим, нiж величина страхових 

резервiв; 

 

- норматив якостi активiв має є не менше 40% страхових резервiв. 

 

"  вимоги щодо перевищення фактичного запасу платоспроможностi (нетто-активiв) над 

розрахунковим нормативним запасом платоспроможностi не менше нiж на 25 вiдсоткiв, але не 

менше 1 млн. євро за офiцiйним валютним курсом на дату розрахунку зазначених показникiв, 

встановленi Постановою КМУ № 913 вiд 07.12.2016 р. "Про затвердження Лiцензiйних умов 

провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної 

дiяльностi на ринку цiнних паперiв)" iз змiнами i доповненнями; 

 

"  вимоги щодо дотримуватися на будь-яку дату обов'язкових критерiїв i нормативiв 

достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та 

ризиковостi операцiй, встановленi Постановою КМУ  № 913 вiд 07.12.2016 р. "Про 

затвердження Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових 

послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв)" iз змiнами i доповненнями. 

 

 

 

Станом на 30 вересня 2021 року, як i на 31 грудня 2020 року, Товариство виконує зазначенi 

вище вимоги. 

 

 

 

 

 

Примiтка 12 Подiї пiсля дати балансу 

 

 

 

Товариство пiсля звiтного перiоду не отримувало iнформацiю про умови, якi iснували на кiнець 

звiтного перiоду та не були не вiдображенi у цiєї фiнансової звiтностi. Станом на дату 

затвердження фiнансової звiтностi не вiдбувалось:  

 

  значне об'єднання бiзнесу пiсля звiтного перiоду; 

 

  iстотнi придбання активiв, вибуття активiв або експропрiацiя значних активiв урядом; 

 

  оголошення про значну реструктуризацiю або про початок її запровадження; 

 

  значнi операцiї зi звичайними акцiями; 

 

  надзвичайно великi змiни пiсля звiтного перiоду в цiнах на активи або в курсах обмiну 

iноземних валют; 

 

  змiни ставок податкiв або податкового законодавства, прийнятих або оголошених пiсля 



звiтного перiоду, якi значно впливають на поточнi та вiдстроченi податковi активи та 

зобов'язання; 

 

  прийняття значних зобов'язань або умовних зобов'язань, наприклад, унаслiдок надання 

значних гарантiй;  

 

  початок великого судового процесу, що виник виключно внаслiдок подiй, якi вiдбулися 

пiсля звiтного перiоду. 

 

 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
Упродовж звiтного перiоду у Емiтента не мали мiсця важливi подiї, якi вплинули на промiжну 

фiнансову звiтнiсть. Будь-якi ризики та невизначеностi для звiтування вiдсутнi. 

 

Дiяльнiсть Емiтента здiйснюється у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства України та 

внутрiшнiх полiтик товариства. 

 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Я Базилевська Наталiя Володимирiвна, як Голова Правлiння ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" 

(надалi - емiтент), пiдтверджую, що промiжна 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 та мiстить опис основних 

ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

 

 

 

 


