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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2015 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ГРАВЕ УКРАЇНА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 19243047 

4. Місцезнаходження 

 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 15, кв. 124 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 (032) 2935588, (044) 2795424, (032) 2935590 

6. Електронна поштова адреса  

 office@grawe.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 21.04.2016 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у №74 "Бюлетень. Цiннi папери України"  22.04.2016 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

http://www.graw

e.ua/ua/Downloa

d_risk.htm#1763

-tab в мережі Інтернет 22.04.2016 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. 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  

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

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

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

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

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

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  



22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

32. 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)  

33. Примітки: 

3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, оскiльки емiтент не 

брав участi у створеннi будь-яких юридичних осiб. 

 

4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, у зв'язку з вiдсутнiстю в 

емiтента даної посади. 

 

7. 1) Емiтент не надає вiдомостi про головного бухгалтера у зв'язку iз виведенням в 2014 роцi 

посади головного бухгалтера зi штатного розкладу емiтента, замiсть звiльненої особи на 

посаду нiкого не призначено.  

 

Емiтент не надає вiдомостi стосовно членiв Ревiзiйної комiсiї, оскiльки Рiчними загальними 

зборами акцiонерiв емiтента, що вiдбулись 27 березня 2015 року, було прийняте рiшення у 

зв'язку зi створенням та функцiонуванням у Товариствi структурного пiдроздiлу Наглядової 

ради Товариства з питань внутрiшнього аудиту, на пiдставi п. 19 ч. 2 ст. 33 Закону України 

"Про акцiонернi товариства", п. 4.3. Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, достроково 

припинити з 28 березня 2015 р. повноваження голови та члена Ревiзiйної комiсiї. Протягом 

2015 року нового складу Ревiзiйної комiсiї прийнято небуло. 

 

7. 2) Емiтент не надає iнформацiю про володiння посадовими особами емiтента акцiями 

емiтента, оскiльки посадовi особи емiтента акцiями емiтена не володiють. 

 

12. 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. 

 

12. 5) Емiтент не надає iнформацiю про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, 

оскiльки емiтент не викуповував власнi акцiї протягом звiтного перiоду. 

 

14. 2) Емiтент здiйснює страхову дiяльнiсть, тому iнформацiя щодо вартостi чистих активiв 

емiтентом не розраховується i не надається. 

 

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

продукцiї та 14. 5) iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, оскiльки емiтент не 

займається виробництвом та реалiзацiєю продукцiї, що вимагає заповнення даної форми та не 

передбачає розкриття подiбної iнформацiї.  

 



16. Емiтент не надає вiдомостi щодо iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 

протягом звiтного перiоду, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

 

28. Емiтент не вказував вiдомостi стосовно Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських 

фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних 

паперiв, у зв'язку з тим, що емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв. 

 

У зв'язку з тим, що Емiтент не має технiчної можливостi заповнити роздiл "Текст 

аудиторського висновку (звiту)", використовуючи засоби програмного забезпечення, 

Емiтентом вирiшено навести аудиторський висновок у текстi Примiток до рiчної iнформацiї 

емiтента цiнних паперiв. (п. 29 Змiст) 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

Правлiнню Приватного акцiонерного товариства   

 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГРАВЕ УКРАЇНА" 

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ГРАВЕ УКРАЇНА" (далi - Товариство), що додається та включає баланс (звiт 

про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, звiт про фiнансовi результати (звiт про 

сукупний дохiд), звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився 

на зазначену дату, та примiтки до рiчної фiнансової звiтностi. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за 

такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає як необхiдний для того, 

щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 

внаслiдок шахрайства або помилки.  

 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 

результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а 

також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова 

звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.  

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв 

щодо сум i розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, 

включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 

або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього 

контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Товариством фiнансової 

звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з 

метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит 

включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових 

оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової 

звiтностi.  

 



Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої 

думки. 

 

Висловлення думки 

 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах 

фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2015 року, його фiнансовi результати та рух 

грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi.  

 

Пояснювальний параграф 

 

Не вносячи застережень до нашої думки, ми звертаємо увагу на  наявнiсть значної 

невизначеностi, результат якої залежить вiд майбутнiх подiй, що не є пiд безпосереднiм 

контролем Товариства, але якi можуть впливати на його фiнансовi звiти. Зазначена 

невизначенiсть - це ризики, обумовленi внутрiшньо- та зовнiшньополiтичними i економiчними 

чинниками, якi на дату видачi висновку не пiдлягають обгрунтованому прогнозуванню. 

 

Президент                                           Т.О. Бернатович  

 

25 лютого 2016 року 

 

м. Київ, вул. Донецька, 37/19   

 

30. Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента за 2015 рiк складалась вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. 

 

31. 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 2015 рiк не заповнюються i не подаються. 

 

32. Емiтент не надає звiт про стан об'єкта нерухомостi у зв'язку з тим, що емiтент не 

здiйснював емiсiю цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом 

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

 

Емiтент не надає iнформацiю передбачену пунктами 6, 10, 11, 13, 15, 18-27, 29, оскiльки 

емiтент є приватним акцiонерним товариством, який не здiйснював вiдкрите (публiчне) 

розмiщення цiнних паперiв, тому при заповненнi даної форми не передбачається розкриття 

подiбної iнформацiї. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ГРАВЕ УКРАЇНА" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 АО1№778009 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 16.02.2000 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 41130000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 116 

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

 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 

 65.20 - Перестрахування 

10. Органи управління підприємства 

 Органами управлiння є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк" 

2) МФО банку 

 351005 

3) Поточний рахунок 

 26509268293900 

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

рахунком у іноземній валюті 

 Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк" 

5) МФО банку 

 300528 

6) Поточний рахунок 

 26505001326462 

 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового особистого 

страхування працiвникiв 

вiдомчої (крiм тих, якi 

працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з 

серiя АЕ № 

641849 

22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 



Державного бюджету України) 

та сiльської пожежної охорони 

та членiв добровiльних 

пожежних дружин ( 

Опис 
Строк дiї лiцензiї: з 06.02.2007 безстроковий. Емiтент i надалi 

прогнозує займатися даним видом обов'язкового страхування. 

страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового особистого 

страхування вiд нещасних 

випадкiв на транспортi 

серiя АЕ № 

641848 

22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Строк дiї лiцензiї: з 28.08.2009 безстроковий. Емiтент i надалi 

прогнозує займатися даним видом обов'язкового страхування. 

страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування 

цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв 

серiя 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 

прогнозує займатися даним видом обов'язкового страхування. 

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, господ 

серiя 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 

прогнозує займатися даним видом обов'язкового страхування. 

страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

перевезення небезпечних 

вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при 

перевезеннi небезпечних 

вантажiв 

серiя АЕ № 

641847 

22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Строк дiї лiцензiї: з 30.09.2005р. безстроковий. Емiтент i надалi 

прогнозує займатися даним видом обов'язкового страхування. 

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 ви 

серiя 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 

прогнозує займатися даним видом обов'язкового страхування. 

страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування 

предмету iпотеки вiд ризикiв 

серiя АЕ № 

641845 

22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

 



випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або 

псування 

фiнансових послуг 

Опис 
Строк дiї лiцензiї: з 21.07.2011 безстроковий. Емiтент i надалi 

прогнозує займатися даним видом обов'язкового страхування. 

страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування вiд 

нещасних випадкiв 

серiя 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 

прогнозує займатися даним видом добровiльного страхування. 

страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

медичних витрат 

серiя 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 

прогнозує займатися даним видом добровiльного страхування. 

страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

вiдповiдальностi перед третiми 

особами [крiм цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв 

повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв 

водного транспорту 

серiя АЕ № 

641838 

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 

прогнозує займатися даним видом добровiльного страхування 

страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

фiнансових ризикiв 

серiя 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 

прогнозує займатися даним видом добровiльного страхування 

страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

серiя 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 

прогнозує займатися даним видом добровiльного страхування. 

страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

наземного транспорту (крiм 

залiзничного) 

серiя 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 

прогнозує займатися даним видом добровiльного страхування. 

страхова дiяльнiсть у формi 

медичного страхування 

(безперервне страхування 

здоров'я) 

серiя 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 

прогнозує займатися даним видом добровiльного страхування. 

страхова дiяльнiсть у формi серiя АЕ № 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що  



добровiльного страхування 

цивiльної вiдпо вiдальностi 

власникiв наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

641843 здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Опис 
Строк дiї лiцензiї: з 17.09.2009 безстроковий. Емiтент i надалi 

прогнозує займатися даним видом добровiльного страхування. 

страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

майна [крiм залiзничного, 

наземного, повiтряного, водного 

транспорту, морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв 

та багажу (вантажобагажу)] 

серiя АЕ № 

641844 

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 

прогнозує займатися даним видом добровiльного страхування. 

страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування вiд 

вогневих ризикiв та ризикiв 

стихiйних явищ 

серiя 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 

прогнозує займатися даним видом добровiльного страхування. 

 

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 

агентства 

Ознака 

рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 

або поновлення 

рейтингової оцінки 

емітента або 

цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг" 

уповноважене 

рейтингове 

агентство 

Поновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 26.05.2015 

uaAA- 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Клаус Мiхаель Шайтегель 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 U 0116514 24.02.2015 магiстрат м. Грац, Австрiя 

4) Рік народження 

 1967 

5) Освіта 

 вища, мaгiстр юридичних наук 

6) Стаж роботи (років) 

 23 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Обiймав посади: член Правлiння ГРАВЕ страхування, Марiбор, член правлiння ГРАВЕ 



Косово, заступник голови наглядової ради ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА". Обiймає посаду: член 

Правлiння АТ "Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт" (мiсцезнаходження: 

Австрiя, 8010, м. Грац, вул. Херренгассе, 18-20), Голова Наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ 

УКРАЇНА Страхування життя" (мiсцезнаходження: 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 

15, офiс 43). 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 14.03.2013, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради прописанi в Статутi та в Положеннi 

про Наглядову раду ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА". Часткою у статутному капiталi/пакетом 

акцiй емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має,  

призначено в склад членiв Наглядової ради з 14.03.2013 р. строком на 3 роки (Протокол № 33 

рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.03.2013р.). Головою Наглядово ради було обрано з 

23.04.2014 р. за рiшенням Наглядової ради (Протокол № 5 вiд 22.04.2014 р.). Стаж керiвної 

роботи (рокiв) - 17. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (Заступник Голови Наглядової ради) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Гюнтер Пухтлер 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 Р 7549760 14.02.2014 магiстрат м. Грац, Австрiя 

4) Рік народження 

 1959 

5) Освіта 

 вища, магiстр соцiальних i економiчних наук 

6) Стаж роботи (років) 

 32 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Обiймав посади: заступник Голови Наглядової ради, Голова Наглядової ради ПрАТ СК 

"ГРАВЕ УКРАЇНА".  Обiймає посаду члена Правлiння АТ "Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг 

Акцiєнгезельшафт" (мiсцезнаходження: Австрiя, 8010, м. Грац, вул. Херренгассе, 18-20), Член 

Наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (мiсцезнаходження: 01001, 

Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 15, офiс 43). 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 14.03.2013, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки Члена (заступника Голови) Наглядової ради прописанi в 

Статутi та в Положеннi про Наглядову раду ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА". Часткою у 

статутному капiталi/пакетом акцiй емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має,  призначено в склад членiв Наглядової ради з 14.03.2013р. строком на 

3 роки (Протокол № 33 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.03.2013р.). Стаж керiвної 

роботи (рокiв) - 16. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Гаральд Люнцер 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 



 Р 5562241 12.05.2011 магiстрат м. Грац, Австрiя 

4) Рік народження 

 1974 

5) Освіта 

 вища, юрист, доктор 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Обiймав посаду: уповноважений представник i керiвник департаменту збиткiв по 

автомобiлях i вiдповiдальностi АТ "Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт". 

Обiймає посаду: керiвник департаменту збиткiв  - автомобiлiв i вiдповiдальностi АТ "Грацер 

Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт" (мiсцезнаходження: Австрiя, 8010, м. Грац, вул. 

Херренгассе, 18-20). 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 14.03.2013, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки прописанi в Статутi та в Положеннi про Наглядову раду 

ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА". Часткою у статутному капiталi/пакетом акцiй емiтента не 

володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, призначений з 

14.03.2013р. на посаду Члена Наглядової ради строком на 3 роки (Протокол № 33 рiчних 

Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.03.2013р.). Стаж керiвної роботи (рокiв) - 11. 

 

1) Посада 

 Член Правлiння, Виконуюча обов'язки Голови Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Базилевська Наталiя Володимирiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 СО 399048 19.05.2000 Ленiнградський РУ ГУ МВС України у м. Києвi 

4) Рік народження 

 1974 

5) Освіта 

 вища, спецiалiст, iнженер-економiст 

6) Стаж роботи (років) 

 18 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Обiймала посади: головний бухгалтер, член Правлiння Приватного акцiонерного 

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

комiсiї ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА". Займає посаду: Голова Правлiння Приватного 

акцiонерного товариства "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (код ЄДРПОУ 25399836, 

мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд.15, оф.43). 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 05.06.2012, обрано на 5 рокiв 

9) Опис 

 05.06.2012р. позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" 

(Протокол № 32 вiд 05.06.2012р.) для формування повного складу Правлiння прийняли рiшення 

про обрання (призначення) з 06.06.2012р. на посаду члена Правлiння Базилевську Наталiю 

Володимирiвну строком на 5 рокiв. Повноваження та обов'язки прописанi в Статутi та в 

Положеннi про Правлiння Товариства. Часткою у статутному капiталi/пакетом акцiй емiтента не 

володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 

(рокiв) - 8. 



12 квiтня 2013р. Наглядовою радою ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" було прийняте рiшення 

(Протокол № б/н вiд 12.04.2013р.) про припинення повноважень (звiльнення) Голови Правлiння 

ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА". На дану посаду нiкого не призначено. Особою, яка тимчасово 

здiйснює повноваження Голови Правлiння ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" з 23 березня 2013 року 

Наглядовою радою було обрано члена Правлiння Товариства Базилевську Наталiю 

Володимирiвну (Протокол Наглядової ради № б/н вiд 21.03.2013р.). 

 



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

Акцiонерне товариство "Грацер 

Вексельзайтiге Ферзiхерунг 

Акцiєнгезельшафт" (Grazer 

Wechselseitige Versicherung 

Aktiengesellschaft) 

FN 37748 

m 

8010, Австрiя, мiсто 

Грац, вул. Херренгассе, 

буд. 18-20 

4 112 998 99.999951

4 

4 112 998 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування органу, 

який видав паспорт 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

        

Усього 4 112 998 99.999951

4 

4 112 998 0 0 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 27.03.2015 

Кворум зборів 100 

Опис Порядок денний рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: 

1. Обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

2. Обрання голови та секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк; 

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

законом; 

5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння про результати 

дiяльностi Товариства в 2014 р.; 

6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради про 

результати дiяльностi Товариства в 2014 р.; 

7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї про 

результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2014 р.; 

8. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної 

комiсiї Товариства; 

9. Затвердження Положення про Правлiння Товариства у новiй редакцiї; 

10.Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новiй редакцiї; 

11. Затвердження Кодексу корпоративного управлiння Товариства; 

12. Затвердження Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства; 

13. Схвалення дiяльностi Наглядової ради Товариства протягом 2014 р. 

 

Порядок денний рiчних Загальних зборiв акцiонерiв затверджений Наглядовою 

радою емiтента. 

Всi питання порядку денного були розглянутi на рiчних Загальних зборах 

акцiонерiв та акцiонерами одноголосно прийнятi позитивнi рiшення по всiх 

питаннях порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. 

 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій 

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 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10 4 110 000 41 100 000 100 

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 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10 4 113 000 41 130 000 100 

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. 

 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 2 970 3 464 0 0 2 970 3 464 

  будівлі та споруди 1 641 1 559 0 0 1 641 1 559 

  машини та обладнання 705 878 0 0 705 878 

  транспортні засоби 476 742 0 0 476 742 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 148 285 0 0 148 285 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 2 970 3 464 0 0 2 970 3 464 

Опис 

В звiтному перiодi Товариство переоцiнки основних засобiв не 

здiйснювало. Згiдно наказу № №26/2 от 19.11.2015 року Товариством 

була проведена повна  iнвентаризацiя основних засобiв. Всi основнi 

засоби використовуються у повному обсязi. Бухгалтерський облiк 

основних засобiв Товариства, здiйснюється по  групам та строками 

корисного використання не менше за мiнiмально допустимими згiдно з 

Податковим Кодексом України. Амортизацiя нараховується 

прямолiнiйним методом. Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "ГРАВЕ УКРАЇНА" не має обмежень щодо володiння 

активами станом на 31.12.2015 року. Первiсна вартiсть основних 

засобiв станом на 31.12.2015 року складає  6320,0 тис. грн. Сума зносу 

станом на 31.12.2015 року складає  2856,00 тис. грн.  

 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 
X 0 X X 



паперами) (за кожним видом): 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 157 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 38 839 X X 

Усього зобов'язань X 38 996 X X 

Опис Станом на 31.12.2015 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 157 тис. 

грн. включають в себе поточну кредиторську заборгованiсть  з 

бюджетом. Iншi зобов'язання в сумi 38839 тис. грн. включають 

в себе страховi резерви, поточну кредиторську заборгованiсть 

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 31.12.2015 

року. 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

27.03.2015 30.03.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2013 1 0 

2 2014 2 1 

3 2015 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше  



(запишіть) 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 3 



 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше 

(запишіть) 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 

наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 

завдань 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  13 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше (запишіть) 
Структурний пiдроздiл Наглядової ради з питань внутрiшнього 

аудиту 

Інше (запишіть)  

Інформація щодо 

компетентності та 

ефективності 

комітетів 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 



Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (запишіть) 

Вимоги до членiв Наглядової ради встаноленi Статутом та 

Положеням про Наглядову раду Товариства, в тому числi, 

вiдсутнiсть судимостi за злочини проти власностi, службовi чи 

господарськi злочини. 

X  

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

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

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

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 

повноважень голови та членів виконавчого 
ні так ні ні 



органу 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 

Положення про обласнi дирекцiї Товариства, Положення про 

Структурний пiдроздiл Наглядової ради з питань внутрiшнього 

аудиту  

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с



оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

акціонер

а 

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

так так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік  X 

Частіше ніж раз на рік X  

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  так 

 



З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

Аудитора було змiнено за рiшенням Наглядової ради Товариства. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

Перевiрку також здiйснював структурний пiдроздiл Наглядової ради з 

питань внутрiшнього аудиту 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

Не визначились 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 



трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
 

Не визначились X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  так 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 27.03.2015; яким органом управління 

прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння Товариства прийнято Загальними зборами 

акцiонерiв. 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: Iнформацiю про прийняття Кодексу корпоративного управлiня в звiтному роцi 

не оприлюднено. 

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

Товариство дотримується прийнятих принципiв та Кодексу корпоративного управлiння, 

передбачених дiючим законодавством України та закрiплених у:- Статутi Товариства, - 

Положеннi про Правлiння Товариства, затвердженому рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства 27.03.2015 р.,- Положеннi про Наглядову раду Товариства, затвердженому рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 27.03.2015 р., - Кодексi корпоративного управлiння 

Товариства, затвердженому рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 27.03.2015 

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

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

Згiдно iз Статутом ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" метою дiяльностi Товариства є здiйснення всiх 

передбачених законодавством видiв страхування та перестрахування, як обов'язкового, так i 

добровiльного, на якi Товариство отримало лiцензiї, та iншої дiяльностi, пов'язаної iз 

страховими операцiями, для одержання прибутку. 

 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 



відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 

Власником iстотної участi Товариства є Акцiонерне товариство "Грацер Вексельзайтiге 

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

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

законодавством вимогам.  

За 2015 рiк змiни складу власникiв iстотної участi Товариства не було. 

 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

Протягом звiтного 2015 року були вiдсутнi факти порушення Членами Наглядової ради та 

Членами Правлiння внутрiшнiх правил Товариства, якi б призвели до заподiяння шкоди 

Товариству або споживачам фiнансових послуг Товариства. 

 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

До Товариства протягом 2015 року Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання 

у сферi ринкiв фiнансових послуг було застосовано один захiд впливу, а саме зобов'язано 

Товариство вжити заходiв для усунення порушення. Товариство оскаржило застосований до 

нього захiд впливу у судi та станом на 31.12.2015 р. справа ще не розглянута та перебуває на 

розглядi в Окружному адмiнiстративному судi м. Києва. 

Iншi заходи впливу до Товариства, до органiв Наглядової ради та Правлiння Товариства 

протягом 2015 року органами державної влади не застосовувались. 

 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

Фiнансовою установою запроваджено систему управлiння ризиками, що включає: 

- стратегiю управлiння ризиками, затвердження якої полягає у визначеннi мети та основних 

елементiв системи управлiння ризиками вiдповiдно до чинних нормативно-правових актiв; 

- реалiзацiю управлiння ризиками, яка являє собою процес, спрямований на виявлення, оцiнку, 

монiторинг, попередження та пом'якшення всiх суттєвих ризикiв Товариства, вiдповiдно до 

дiючого законодавства. 

Стратегiя управлiння ризиками ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" затверджена рiшенням 

Наглядової ради Товариства (Протокол № 6 вiд 23.06.2014р.). 

 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

Внутрiшнiй аудит у Товариствi в 2015 роцi проводився Структурним пiдроздiлом Наглядової 

ради Товариства з питань внутрiшнього аудиту (надалi - Структурний пiдроздiл).  

З 01.12.2015р. по 15.12.2015р. Структурним пiдроздiлом було проведено планову перевiрку за 

результатами фiнансового - господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi. За результатами 

проведеного внутрiшнього аудиту (контролю) порушень вимог чинного законодавства, а також 

недолiкiв та ризикiв в поточнiй дiяльностi Товариства не виявлено. Результати проведеного 

внутрiшнього аудиту Структурним пiдроздiлом щодо поточної дiяльностi Товариства у 2015 

роцi були наданi Наглядовiй радi Товариства. 

 

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

(стандартiв) бухгалтерського облiку, Товариство повiдомляє, що ця iнформацiя за формами i в 



одиницях вимiру (в тис грн. без десяткових знакiв) надана у складi рiчної фiнансової звiтностi 

станом на 31.12.2015 року, що подається разом iз даним звiтом за 2015 рiк, що складена у 

вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

Факти вiдчуження протягом 2015  року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 

фiнансової установи розмiр, вiдсутнi. 

 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

Протягом звiтнього року вiдсутнi факти купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує 

встановлений у статутi фiнансової установи розмiр. 

 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

Операцiї щодо купiвлi - продажу цiнних паперiв з ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування 

життя". Всi розрахунки здiйснюються згiдно умов договорiв та в грошовiй формi. 

Операцiї щодо операцiй за право користування програмним забезпеченням з Акцiонерне 

товариство "Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт". Всi розрахунки 

здiйснюються згiдно умов договорiв та в грошовiй формi. 

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

При складаннi Аудиторського висновку врахованi вимоги чинного законодавства, зокрема, 

Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг, вiд 20.11.2012, № 2316 "Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких 

розпоряджень Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України та 

оприлюднення iнформацiйного повiдомлення щодо запровадження мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi та складання аудиторських висновкiв (звiтiв), якi подаються до 

Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, при 

розкриттi iнформацiї фiнансовими установами" тощо. 

 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

код ЄДРПОУ 21500646, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "РСМ 

Україна", мiсцезнаходження: юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Нижньоюркiвська, буд. 47; 

фактична адреса: 03151, м. Київ, вул. буд.37/19. 

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 22 рокiв 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 1 рiк 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 iнших аудиторських послуг у 2015 роцi, крiм аудиту фiнансової звiтностi, зовнiшнiм 

аудитором не надавалось. 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 



внутрішнього аудитора 

 вiдсутнi 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 Рiчна та квартальна фiнансова звiтнiсть за 2011-2012рр. пiдтверджувалась Товариством з 

обмеженою вiдповiдiльнiстю "Ера-Аудит" (код ЄДРПОУ 35287068), рiчна фiнансова звiтнiсть за 

2013р. та за 2014р. пiдтверджувалась Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська 

консалтингова фiрма "Бiзнес Партнери" (код ЄДРПОУ 37741155). 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг 

 вiдсутнi 

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 З метою захисту прав споживачiв фiнансових послуг, Товариством розроблене 

Положення про механiзм розгляду скарг ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", затверджене рiшенням 

Наглядової ради вiд 27.03.2015р., та вiдповiдає дiючому законодавству. 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 Працiвником товариства, уповноваженим розглядати скарги є Хахуда Олег Вiталiйович. 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 Всi скарги, що надiйшли до Товариства протягом 2015 року розглянутi, на них надано 

вiдповiдi у строки передбаченi Положенням про механiзм розгляду скарг ПрАТ СК "ГРАВЕ 

УКРАЇНА" та законодавством. Скарг, за наслiдками розгляду яких було прийнято рiшення, що 

вони є обгрунтованими та/або пiдлягають задоволенню до ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" не 

надходило. 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 На розглядi в судах рiзних iнстанцiй знаходяться судовi справи, зокрема, справи по 

стягненню з Товариства страхових вiдшкодувань, справи по стягненню коштiв в порядку 

регресу (згiдно зi ст.27 Закону України "Про страхування" та ст.993 Цивiльного кодексу 

України). Протягом 2015 року до ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" було подано 14 позовiв до суду, 

де ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" було Вiдповiдачем або спiввiдповiдачем у справi, з них, в 

задоволеннi 1 позову вiдмовлено, 4 позови було частково задоволеною, 4 задоволено повнiстю, а 

ще 5  знаходиться у провадженнi суду. 

 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю аудиторська 

фiрма "РСМ Україна" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

21500646 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

04080, Україна, м. Київ, вул. 

Нижньоюркiвська, буд. 47 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

0084, 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів 

 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

за 2015 рiк 

Думка аудитора безумовно-позитивна 

 

 





КОДИ 

Дата 28.01.2016 

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: 116 

Адреса, телефон: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 15, кв. 124, (032) 2935588, (044) 2795424 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2015 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 228 252 

    первісна вартість 1001 386 438 

    накопичена амортизація 1002 ( 158 ) ( 186 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 2 970 3 464 

    первісна вартість 1011 5 551 6 320 

    знос 1012 ( 2 581 ) ( 2 856 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

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 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 57 530 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 5 429 5 575 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 8 684 9 821 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 75 246 

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 556 812 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 819 1 016 

    з бюджетом 1135 147 831 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 643 

    з нарахованих доходів 1140 867 640 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 225 437 

Поточні фінансові інвестиції 1160 35 116 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 35 435 91 738 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 35 435 91 738 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 2 109 4 305 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 1 508 3 062 

    резервах незароблених премій 1183 601 1 243 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 76 349 100 025 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 85 033 109 846 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 41 130 41 130 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 -2 318 0 

Додатковий капітал 1410 3 570 3 570 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 204 939 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 11 065 24 223 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 753 988 

Усього за розділом I 1495 54 404 70 850 



    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 19 385 28 119 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 8 573 13 633 

    резерв незароблених премій 1533 10 812 14 486 

    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 19 385 28 119 

    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 36 67 

    розрахунками з бюджетом 1620 4 707 157 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 4 707 0 

    розрахунками зі страхування 1625 0 106 

    розрахунками з оплати праці 1630 1 11 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 3 799 5 306 

Поточні забезпечення 1660 1 311 4 405 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1 390 825 

Усього за розділом IІІ 1695 11 244 10 877 

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 85 033 109 846 

 

Керівник    Базилевська Наталiя Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Устiнова Олена Євгенiвна 



КОДИ 

Дата 28.01.2016 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "ГРАВЕ УКРАЇНА" 
за ЄДРПОУ 19243047 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2015 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 45 667 30 231 

Премії підписані, валова сума 2011 52 873 35 919 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 4 174 ) ( 2 407 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 3 674 3 518 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 642 237 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 822 ) ( 693 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 20 218 ) ( 16 235 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 24 627 13 303 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -3 740 706 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -5 294 -342 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 1 554 1 048 

Інші операційні доходи 2120 53 274 30 330 

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 ( 10 331 ) ( 8 218 ) 

Витрати на збут 2150 ( 23 889 ) ( 17 123 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 28 588 ) ( 3 887 ) 

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 11 353 15 111 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 7 512 6 542 



Інші доходи 2240 12 90 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 233 ) ( 327 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 4 ) ( 123 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 18 640 21 293 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -4 747 -6 614 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 13 893 14 679 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 2 318 -1 584 

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 2 318 -1 584 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 2 318 -1 584 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 16 211 13 095 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1 178 889 

Витрати на оплату праці 2505 11 629 8 417 

Відрахування на соціальні заходи 2510 3 672 2 996 

Амортизація 2515 660 509 

Інші операційні витрати 2520 57 094 22 284 

Разом 2550 74 233 35 095 

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   Устiнова Олена Євгенiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2016 

Підприємство за ЄДРПОУ 19243047 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2015 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 423 179 

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 8 5 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 53 715 34 996 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 2 425 3 332 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 6 780 ) ( 12 813 ) 

Праці 3105 ( 9 145 ) ( 6 680 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4 227 ) ( 3 173 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 12 638 ) ( 3 049 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 10 707 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 6 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 1 925 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 453 ) ( 1 872 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 21 033 ) ( 15 902 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 18 407 ) ( 6 502 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -16 112 -11 479 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 82 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 6 142 6 273 

    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 50 123 7 041 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 1 184 ) ( 2 208 ) 

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 55 081 11 188 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 860 3 100 

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 860 3 100 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 39 829 2 809 

Залишок коштів на початок року 3405 35 435 24 101 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 16 474 8 525 

Залишок коштів на кінець року 3415 91 738 35 435 

 

Керівник    Базилевська Наталiя Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Устiнова Олена Євгенiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2016 

Підприємство за ЄДРПОУ 19243047 

 

Звіт про власний капітал 
За 2015 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 41 130 -2 318 3 570 204 11 065 0 0 54 404 

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 41 130 -2 318 3 570 204 11 065 0 0 54 404 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 13 893 0 0 13 893 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 2 318 0 0 0 0 0 2 318 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 2 318 0 0 0 0 0 2 318 

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 0 735 -735 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 0 235 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 2 318 0 735 13 158 0 0 16 446 

Залишок на кінець року  4300 41 130 0 3 570 939 24 223 0 0 70 850 

Примітки: Станом на 31.12.2015 р. згiдно Методичних рекомендацiй щодо заповнення форм фiнансової звiтностi, Товариство вiдобразило в Балансi 

величину РКЗ (резерву коливання збитковостi) у рядку Пасиву 1435 "Iншi резерви", при цьому, у Звiтi про власний капiтал не передбачено колонки для 

вiдображення Iнших резервiв i Товариство вiдобразило суму РКЗ 753 тис. грн. на початок року та на кiнець року 998 тис. грн. у складi додаткового 

капiталу , вiдповiдно виникає помилка: 

   Рядок звiту про власний капiтал 4000 стовпчик 10 має дорiвнювати: Сумi стовпчикiв 3-9 рядку звiту про власний капiтал 4000  (53651). 

   Рядок звiту про власний капiтал 4290 стовпчик 10 має дорiвнювати: Сумi стовпчикiв 3-9 рядку звiту про власний капiтал 4290  (0). 

   Рядок звiту про власний капiтал 4295 стовпчик 10 має дорiвнювати: Сумi стовпчикiв 3-9 рядку звiту про власний капiтал 4295  (16211). 

Змiна Iнших резервiв вiдображена в рядку 4290 стовпчику 10 звiту про власний капiтал у сумi  235 тис. грн . (без вiдображення в стовпчиках 3-9) для 

вiдповiдностi пiдсумкiв балансу та звiту про власний капiтал. 



 

 

Керівник    Базилевська Наталiя Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Устiнова Олена Євгенiвна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Примiтки щодо розкриття iнформацiї щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "ГРАВЕ Україна" за рiк, що завершився 31 грудня 2015. 

 

Пiдготовлено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що є чинними станом 

на 31 грудня 2015. 

 

1. Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки фiнансової звiтностi за рiк, що 

завершився 31 грудня 2015. 

2. Перелiк форм фiнансової звiтностi за рiк, що завершився 31 грудня 2015. 

3. Iнформацiя про Товариство.  

4. Основи i загальнi принципи пiдготовки та складання фiнансової звiтностi. 

5. Основоположнi припущення. 

6. Iстотнi положення облiкової полiтики та вiдповiднi розкриття щодо статей фiнансової 

звiтностi: 

6.1. Основнi засоби.  

6.2. Нематерiальнi активи. 

6.3. Фiнансовi iнструменти. 

6.4. Капiтал i фонди. 

6.5. Резерви. Забезпечення. 

6.6. Визнання доходiв i витрат. 

6.7. Операцiї в iноземнiй валютi. 

6.8. Податок на прибуток. Оподаткування. 

6.9. Iншi положення облiкової полiтики. Вплив змiни облiкової полiтики на подiї ї операцiї, що 

вiдбуваються (вiдбувались) в Товариствi. 

6.10. Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони. 

6.11. Система управлiння ризиками. Цiлi i полiтика управлiння фiнансовими ризиками. 

7. Iстотнi облiковi судження, оцiночнi значення та допущення.  

8.  Пояснення суттєвих статей Балансу (Звiту про фiнансовий стан), Звiту про фiнансовi 

результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, за рiк, що закiнчився 31 

грудня 2015 року, Звiту про власний капiтал за 2015 рiк. 

 

  

1. Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки фiнансової звiтностi за рiк, що 

завершився 31 грудня 2015. 

 

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає 

фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ГРАВЕ Україна" 

станом на 31 грудня 2015 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та 

змiни в капiталi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 року, у вiдповiдностi до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за: 

- забезпечення правильного вибору та застосування принципiв облiкової полiтики; 

- представлення iнформацiї, у т.ч. даних про облiкову полiтику, у формi, що забезпечує 

прийнятнiсть, достовiрнiсть, зрозумiлiсть такої iнформацiї; 

- розкриття додаткової iнформацiї у випадках, коли виконання вимог Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi є недостатнiм для розумiння користувачами звiтностi того 

впливу, який тi чи iншi операцiї, а також подiї чи умови здiйснюють на фiнансовий стан та 

фiнансовi результати дiяльностi;  



- створення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього 

контролю;  

- оцiнку спроможностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у 

найближчому майбутньому; 

- застосування заходiв щодо збереження активiв та виявлення i запобiгання випадкам 

шахрайства та iнших порушень; 

- ведення облiку у вiдповiдностi до законодавства України та Мiжнародних стандартiв 

фiнансового облiку та звiтностi та у формi, яка б дозволяла розкрити та пояснити операцiї 

Товариства, а також надати на будь-яку дату iнформацiю з достатньою точнiстю про фiнансовий 

стан i забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. 

Дана фiнансова звiтнiсть за рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 року, була затверджена 

керiвництвом Товариства. 

 

2.Перелiк форм фiнансової звiтностi за рiк, що завершився 31 грудня 2015. 

 

Вiдповiдно до статтi 121 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi" (далi - Закон про бухгалтерський облiк), Порядку складання звiтних даних страховикiв, 

затвердженим розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг № 

39 вiд 03.02.2004 , Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi 

вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 

07 лютого 2013 року , яким визначено склад статей фiнансової звiтностi i у вiдповiдних додатках 

затверджено форми фiнансової звiтностi за 2015 рiк, у складi звiтних даних за 2015 рiк Приватне 

акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ГРАВЕ Україна" подає Баланс (Звiт про фiнансовий 

стан) станом на 31.12.2015, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк, 

Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк, Звiт про власний капiтал за 2015 рiк.  

Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень.  

 

В зв'язку з тим, що зазначенi нормативнi документи Мiнiстерства фiнансiв України визначають 

заповнення зазначених форм звiтностi в одиницях  вимiру - в тисячах гривень без десяткових 

знакiв, цi Примiтки, а також пояснення суттєвих статей Балансу (Звiту про фiнансовий стан), 

Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, за 

рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, Звiту про власний капiтал за 2015 рiк, наведенi також в 

тисячах гривень без десяткових знакiв . 

 

 

3. Iнформацiя про Товариство.  

 

Повна назва:    Приватне  акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ГРАВЕ Україна" (далi - 

Товариство). Код за ЄДРПОУ: 19243047. 

 

Юридична адреса i фактичне мiсцезнаходження -  01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 15, 

оф.124, (вказане примiщення є власнiстю Товариства згiдно витягу з державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацiю прав власностi № 29868245    вiд 21.11.2014 

року). 

 

Товариство було створене 16.02.2000 року  як акцiонерне товариство закритого типу "Страхова 

компанiя "IНПРО".   

 

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

"IНПРО" на Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ГРАВЕ Україна" 23.12.2008 



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 

iз змiнами i доповненнями вiдбулося перейменування Товариства у Приватне акцiонерне 

товариство "Страхова компанiя "ГРАВЕ Україна". Вiдповiднi змiни до Єдиного реєстру 

пiдприємств та органiзацiй України внесенi 30.03.2010 року.  

 

У зв'язку зi змiною мiсцезнаходження 14.04.2011 року Товариство отримало нове свiдоцтво  про 

державну реєстрацiю юридичної особи, серiя А01 № 778009, зареєстроване виконавчим 

комiтетом Львiвської мiської ради. Номер реєстрацiйного запису 14151070028003873.  

 

Чисельнiсть працiвникiв Товариства станом на 31.12.2015 року становить 119 чоловiк. 

 

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 на 

територiї України. Товариство здiйснює страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового та 

добровiльного страхування. Вiдповiдно до рiшення Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг  №1224 вiд 21.08.2004 року Товариству видане 

свiдоцтво про реєстрацiю фiнансової установи серiя СТ № 314  21.08.2004. 

 

Товариство здiйснює свою професiйну дiяльнiсть на пiдставi вiдповiдних лiцензiй, виданих 

Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України.  

 

Перелiк лiцензiї: 

 

Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового: 

1.Лiцензiя серiя АЕ № 641849 видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Дата видачi 22.04.2015р.:- 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). 

Строк дiї лiцензiї: з 06.02.2007 безстроковий. 

 

2.Лiцензiя серiя АЕ № 641848 видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Дата видачi 22.04.2015р.:- особисте 

страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi. 

Строк дiї лiцензiї: з 20.08.2009 безстроковий. 

 

3.Лiцензiя серiя АЕ № 522741 видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Дата видачi 10.03.2015р.:- страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. 

Строк дiї лiцензiї: з 17.02.2011 безстроковий. 

 

4.Лiцензiя серiя АЕ № 641850 видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Дата видачi 22.04.2015р.:- 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. 

Строк дiї лiцензiї: з 06.02.2007 безстроковий. 

 

5.Лiцензiя серiя АЕ № 641847 видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Дата видачi 22.04.2015р.: - страхування 

вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних 

наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв. 

Строк дiї лiцензiї: з 30.09.2005 безстроковий. 

 

6.Лiцензiя серiя АЕ № 641846 видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Дата видачi 22.04.2015р.: - 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. 

Строк дiї лiцензiї: з 30.09.2005 безстроковий. 

 

7.Лiцензiя серiя АЕ № 641845 видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Дата видачi 22.04.2015р.: - страхування 

предмету iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування. 

Строк дiї лiцензiї: з 21.07.2011 безстроковий. 

 

 

Страхова дiяльнiсть у формi  добровiльного: 

1.Лiцензiя серiя АЕ № 641839 видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Дата видачi 22.04.2015р.: - страхування вiд 

нещасних випадкiв. 

Строк дiї лiцензiї: з 17.09.2009 безстроковий. 

 

2.Лiцензiя серiя АЕ № 641840 видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Дата видачi 22.04.2015р.: - страхування 

медичних витрат.  

Строк дiї лiцензiї: з 17.09.2009 безстроковий. 

 

3.Лiцензiя серiя АЕ № 641838 видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Дата видачi 22.04.2015р.: - страхування 

вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного 

транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв 

водного транспорту (включаючи вiдповiдальностi  перевiзника)]. 

Строк дiї лiцензiї: з 17.09.2009 безстроковий. 

 

4.Лiцензiя серiя АЕ № 641837 видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Дата видачi 22.04.2015р.: - страхування 

фiнансових ризикiв. 

Строк дiї лiцензiї: з 17.09.2009 безстроковий. 

 

5.Лiцензiя серiя АЕ № 641835 видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Дата видачi 22.04.2015р.: - страхування 

вантажiв та багажу (вантажобагажу). 

Строк дiї лiцензiї: з 17.09.2009 безстроковий. 

 



6.Лiцензiя серiя АЕ № 641842 видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Дата видачi 22.04.2015р.: - страхування 

наземного транспорту (крiм залiзничного). 

Строк дiї лiцензiї: з 20.08.2009 безстроковий. 

 

7.Лiцензiя серiя АЕ № 641841 видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Дата видачi 22.04.2015р.: - медичне 

страхування (безперервне страхування здоров'я). 

Строк дiї лiцензiї: з 17.09.2009 безстроковий. 

 

8.Лiцензiя серiя АЕ № 641843 видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Дата видачi 22.04.2015р.:- страхування 

цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника). 

Строк дiї лiцензiї: з 17.09.2009 безстроковий. 

 

9.Лiцензiя серiя АЕ № 641844 видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Дата видачi 22.04.2015р.: - страхування майна 

[крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту, морського внутрiшнього та 

iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)]. 

Строк дiї лiцензiї: з 20.08.2009 безстроковий. 

 

10.Лiцензiя серiя АЕ № 641836 видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Дата видачi 22.04.2015р.: - страхування вiд 

вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ. 

Строк дiї лiцензiї: з 20.08.2009 безстроковий. 

 

Структура акцiонерiв за 2015 рiк представлена таким чином: 

Акцiонер Юридична адреса Частка в статутному капiталi  станом на 31.12.2015року 

АТ " Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт" Австрiя, м. Грац, 

вул.Херренгассе,18-20. 99,9999514% 

ТзОВ " ГВ Бетайлiгунгервербс -унд -фервальтунгс-Г.м.б.Х" Австрiя, м.  Грац, 

вул.Херренгассе,18-20 0,0000243% 

ТзОВ "Iнтерсек'юрiтас -Бетрiбс -Сервiс  ГмбХ" Австрiя, м. Грац, вул.Фрауенгассе, 2  

0,0000243% 

Всього:  100 % 

 

Станом на 31.12.2015 року Товариство має вiдокремленi структурнi пiдроздiли, створенi згiдно 

Протоколу Правлiння № 012-П вiд 08.07.2011року на безбалансовiй основi, зокрема: 

 

1.Одеська обласна дирекцiя ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" в м. Одеса, вул. Троїцька,49/51 

оф.510, (0482) 32-00-70, Циманович М.Л.; 

2.Хмельницька обласна дирекцiя ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА"  в м. Хмельницький, вул. 

Вайсера, 4, оф.1, (0382) 65-85-60, Лейбенко О.М.; 

3.Днiпропетровська обласна дирекцiя ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" в 49006, м. 

Днiпропетровськ, проспект Пушкiна, буд.30, примiщення 5, (056) 770-61-01, Ломакiн А.В.; 

4.Київська обласна дирекцiя ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" в м. Київ, вул. Кудряшова, 7, оф.350, 

(044)520-18-46, Можаров С.К.; 

5.Львiвська обласна дирекцiя ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" в м. Львiв, вул. Пiд Дубом, буд.22, 

оф.(кв.)1; (032) 297-18-20, Ходакiвський Ю.М.; 

6.Запорiзька обласна дирекцiя ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" в м. Запорiжжя, вул. Воз'єднання 



України, буд. 22, (061) 219-04-72, Вiнiченко К.В.; 

7. Харкiвська обласна дирекцiя ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" в м. Харковi, вул. Плеханiвська, 

буд.63 оф.314, (057) 717-50-09 Шiн В.Р. 

 

4. Основи i загальнi принципи пiдготовки та складання фiнансової звiтностi. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства, вiдповiдно до ст.12 1 Закону про бухгалтерський облiк, 

пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, прийнятих Радою з 

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

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової 

полiтики (далi - МСФЗ). 

Метою подання даної фiнансової звiтностi є забезпечення користувачiв фiнансової звiтностi 

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

для прийняття економiчних рiшень. 

  

Товариство наводить iнформацiю про  застосування нових та  змiнених стандартiв. 

 

Для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi застосованi новi або переглянутi стандарти, що наведенi 

далi, i в перший раз стали обов'язковими для фiнансового року, що почався 1 сiчня 2015 року, а 

саме: 

 

Змiни до МСБО 16 "Основнi засоби" та МСБО 38 "Нематерiальнi активи" (Щорiчнi 

вдосконалення МСФЗ, цикл 2010-2012 рр., виданi в груднi 2013 року). Змiни, що застосовуються 

до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 липня 2014 року або пiсля цiєї дати, роз'яснюють, 

як балансова вартiсть та накопичений знос (амортизацiя) впливають у випадку, коли компанiя 

використовує модель переоцiнки. Зазначенi змiни не мали впливу на фiнансову звiтнiсть, 

оскiльки Товариство не використовує модель переоцiнки. 

 

Змiни до МСБО 19 iз назвою Пенсiйний план з визначеною виплатою: виплати працiвникам  

(виданi в листопадi 2013 року). Змiни, що застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, якi 

починаються з 1 липня 2014 року або пiсля цiєї дати, уточнюють вимоги стосовно того, яким 

чином внески працiвникiв чи третiх сторiн, пов'язаних з наданням послуг, повиннi вiдноситись 

до перiодiв надання послуг. А саме, внески, що не залежать вiд кiлькостi рокiв надання послуг, 

можуть визнаватись як зменшення вартостi послуги в перiодi, коли така послуга надавалась 

(замiсть вiднесення їх до перiодiв надання послуги). Оскiльки  Товариство не має пенсiйних 

планiв по закiнченнi трудової дiяльностi, якi вимагають вiд працiвникiв або третiх сторiн 

покривати витрати за такими планами, то змiни не вплинули на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

 

Змiни до МСБО24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" (щорiчнi вдосконалення МСФЗ, 

цикл 2010-2012 рр., виданi в груднi 2013 року). Змiни, що застосовуються до рiчних звiтних 

перiодiв, якi починаються 1 липня 2014 року або пiсля цiєї дати, роз'яснюють як повиннi 

розкриватись виплати юридичним особам, що надають послуги ключового управлiнського 

персоналу. Цi змiни не вплинули на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

Змiни до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" (щорiчнi вдосконалення МСФЗ, цикл 2011-2013 

рр., виданi в груднi 2013 року). Змiни, що застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, якi 

починаються 1 липня 2014 року або пiсля цiєї дати, уточнюють застосування МСФЗ 3 та МСБО 

40 щодо придбання iнвестицiйної нерухомостi. При складаннi фiнансової звiтностi МСБО 40 

допомагає розрiзнити iнвестицiйну нерухомiсть та нерухомiсть, що використовується власником 

для власних потреб, тодi як МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" допомагає визначити, чи вважати 

придбання iнвестицiйної нерухомостi об'єднанням бiзнесу. Цi змiни не мали впливу на 

фiнансову звiтнiсть Товариства.   

 



Змiни до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" (Щорiчнi вдосконалення МСФЗ, цикл 2011-2013 рр., 

виданi в груднi 2013 року). Змiни, що застосовуються перспективно до рiчних звiтних перiодiв, 

якi починаються 1 липня 2014 року або пiсля цiєї дати, роз'яснюють, що МСФЗ 3 виключає зi 

стандарту облiк для формування будь-якої спiльної дiяльностi у фiнансовiй звiтностi цiєї 

спiльної дiяльностi. Цi змiни не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.  

 

Змiни до МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти" (Щорiчнi вдосконалення МСФЗ, цикл 2010-2012 рр., 

виданi в груднi 2013 року). Змiни, що застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, якi 

починаються 1 липня 2014 року або пiсля цiєї дати, вимагають розкривати професiйнi судження 

управлiнського персоналу щодо критерiїв агрегування операцiйних сегментiв та роз'яснюють, 

що узгодження загальної суми активiв за звiтними сегментами з активами компанiї є 

обов'язковим тiльки якщо звiтнiсть за активами сегментiв надається регулярно. Цi роз'яснення 

не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

 

Змiни до МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi" (Щорiчнi вдосконалення МСФЗ, цикл 

2011-2013 рр., виданi в груднi 2013 року). Змiни, що застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, 

якi починаються 1 липня 2014 року або пiсля цiєї дати, роз'яснюють, що виключення МСФЗ 13, 

яке дозволяє компанiї оцiнювати справедливу вартiсть групи фiнансових активiв та фiнансових 

зобов'язань на  основi чистої позицiї, застосовується до всiх договорiв (у тому числi не 

фiнансових) в рамках застосування МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка / 

МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти. Цi змiни не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" (виданий в липнi 2014 року). Цей стандарт замiнить МСБО 39 

(та всi попереднi версiї МСФЗ 9) i набуде чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi почнуться 1 

сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Вiн мiстить вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових 

активiв i фiнансових зобов'язань, знецiнення, облiку хеджування та припинення визнання. 

" МСФЗ 9 вимагає, щоб усi визнаннi фiнансовi активи в подальшому  оцiнювались за 

амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю (через прибуток чи збиток, або через 

iнший сукупний дохiд), в залежностi  вiд їх класифiкацiї по вiдношенню до бiзнес-моделi 

компанiї щодо управлiння фiнансовими активами та характеристик договiрних грошових 

потокiв за фiнансовим активом. 

" Для фiнансових зобов'язань найбiльш значний вплив застосування МСФЗ 9 стосується 

випадкiв, коли застосовується варiант оцiнки за справедливою вартiстю: сума змiни у 

справедливiй вартостi фiнансового зобов'язання, вiдображеного як визнане за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток, що спричинена змiнами в кредитному ризику цього 

зобов'язання, визнається в iншому сукупному доходi ( а не у прибутку чи збитку) , якщо це не 

створює невiдповiдностi у бухгалтерському облiку. 

" Для знецiнення фiнансових активiв МСФЗ 9 запроваджує модель "очiкуваного 

кредитного збитку", яка заснована на концепцiї забезпечення очiкуваних втрат при укладеннi 

контракту; бiльше не буде необхiдностi мати об'єктивнi докази знецiнення до визнання 

кредитного збитку. 

" Для облiку хеджування МСФЗ 9 запроваджує досконалу перевiрку, яка дозволить 

фiнансовiй звiтностi краще вiдображати вплив здiйснення заходiв з управлiння ризиками при 

хеджуваннi фiнансових i нефiнансових ризикiв.  

" Положення щодо припинення визнання перенесенi с МСБО 39 практично без змiн. 

 

МЗФЗ 9 був застосований при складаннi фiнансової звiтностi Товариства, але не мав iстотного 

впливу на представленi суми стосовно фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань 

Товариства. 

 

Новi та переглянутi стандарти, що були виданi, але ще не набули чинностi: 



 

Товариство не застосовувало новi або змiненi стандарти, якi були виданi Радою з МСФЗ, але ще 

не набули чинностi для фiнансового року, що почався 1 сiчня 2015 року. 

 

Керiвництво Товариства очiкує, що новi стандарти та змiни будуть застосованi при складаннi 

фiнансової звiтностi Товариства пiсля набуття ними чинностi. Товариство оцiнило, де це 

можливо, потенцiйний вплив всiх нових стандартiв та змiн, якi стануть чинними в майбутнiх 

перiодах. 

 

Змiни до МСБО 1 iз назвою Iнiцiатива Розкриття (виданi в груднi 2014 року) - це змiни, що 

будуть застосовуватись до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля 

цiєї дати, роз'яснюють положення стандарту щодо суттєвостi та агрегацiї (узагальнення), 

представлення промiжних пiдсумкiв, структури фiнансової звiтностi i розкриття облiкової 

полiтики. Очiкується, що цi змiни не матимуть iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть 

Товариства. 

 

Змiни до МСБО 16 та МСБО 38 iз назвою Уточнення прийнятних методiв зносу та 

амортизацiйних вiдрахувань (виданi в травнi 2014 року) - цi змiни доповнюють положення 

стандарту та уточнюють що (i) використання методiв облiку доходу для розрахунку амортизацiї 

активу є не доречним, тому що дохiд вiд дiяльностi, яка включає в себе використання активу, як 

правило, вiдображає iншi фактори нiж використання економiчних вигiд втiлених в активi, а 

також (ii) дохiд загалом вважається недоречною основою для вимiру споживання економiчних 

вигiд вiд використання нематерiального активу; однак, це припущення може бути спростовано в 

певних обмежених обставинах. В перспективi змiни набувають чинностi для рiчних звiтних 

перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати. 

 

Змiни до МСБО 16 та МСБО 41 iз назвою Сiльське господарство: Плодоноснi рослини (виданi в 

червнi 2014 року). Змiни, що будуть застосовуватись до рiчних звiтних перiодiв, якi 

починаються 1  сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, надають визначення плодоносним рослинам 

як живим рослинам, якi використовуються виключно для вирощування продукцiї  протягом 

декiлькох перiодiв i, як правило, вирубуються  наприкiнцi їх продуктивного життя (наприклад, 

виноградна лоза, гумовi дерева, олiйнi пальми); i включають їх в сферу дiї МСБО 16, тодi як 

продукцiя, що зростає на плодоносних рослинах залишається в рамках дiї МСБО 41. Оскiльки 

Товариство не проводить сiльськогосподарську дiяльнiсть, керiвництво не очiкує будь-якого 

впливу на його фiнансову звiтнiсть. Очiкується, що цi змiни не матимуть впливу на фiнансову 

звiтнiсть Товариства. 

 

Змiни до МСБО 19 (Щорiчнi вдосконалення МСФЗ, цикл 2012-2014рр., виданi у вереснi 2014 

року). Змiни, що будуть застосовуватись до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 

2016 року або пiсля цiєї дати, роз'яснюють, що корпоративнi облiгацiї високої якостi, якi 

використовуються для оцiнки ставки дисконтування для виплати винагороди по закiнченню 

трудової дiяльностi повиннi бути вираженi в тiй самiй валютi, що i  винагороди, якi пiдлягають 

виплатi. Очiкується, що цi змiни не матимуть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть 

Товариства. 

 

Змiни до МСБО 27 iз назвою "Метод дольової участi в окремих фiнансових звiтах" (виданi в 

серпнi 2014 року). Змiни, що будуть застосовуватись до рiчних звiтних перiодiв, якi 

починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, вiдновлюють можливiсть використання 

методу дольової участi, що дозволяє компанiям використовувати метод дольової участi для 

облiку iнвестицiй в дочiрнi, спiльнi та асоцiйованi компанiї у своїй окремiй фiнансовiй звiтностi. 

Цi змiни не стосуються дiяльностi компанiї.  



 

Змiни до МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть" 

(Щорiчнi вдосконалення МСФЗ, цикл 2012-2014 рр., виданi у вереснi 2014 року). Змiни, що 

будуть застосовуватись до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля 

цiєї дати, додають спецiальнi положення у випадку, коли компанiя робить перекласифiкацiю 

активу (або групи вибуття) з призначених на продаж в утримуванi для передачi власникам i 

навпаки, i у випадках, коли припинено облiк активiв утриманих для передачi. Очiкується, що цi 

змiни не матимуть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.  

 

Змiни до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" (Щорiчнi вдосконалення 

МСФЗ цикл 2012-2014 рр., виданi у вереснi 2014 року). Змiни, що будуть застосовуватись до 

рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, додають 

положення для роз'яснення чи продовжує договiр з надання послуг участь у переданому активi. 

Очiкується, що цi змiни не матимуть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

 

Змiни до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та 

спiльнi пiдприємства" iз назвою Продаж або внесення  активiв мiж iнвестором та його 

асоцiйованим чи спiльним пiдприємством (виданi в вереснi 2014 року). Змiни, що  в 

перспективi  будуть застосовуватись  до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2016 

року або пiсля цiєї дати, вирiшують iснуючий конфлiкт мiж двома стандартами i уточнюють, що 

прибуток або збиток повиннi визнаватися повнiстю тодi, коли операцiя стосується бiзнесу, i 

частково, якщо вона стосується активiв, якi не утворюють бiзнес. Очiкується, що цi змiни не 

матимуть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

 

Змiни до МСФЗ 10, МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах 

господарювання" та МСБО 28 iз назвою Iнвестицiйнi пiдприємства:  застосування винятку 

консолiдацiї (виданi в груднi 2014 року). Змiни, що будуть застосовуватись до рiчних звiтних 

перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, уточнюють  застосування 

винятку вимог консолiдацiї для iнвестицiйних органiзацiй та їх фiлiй. Очiкується, що цi змiни не 

матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

 

Змiни до МСФЗ 11 Спiльна дiяльнiсть iз назвою Облiк придбання часток у спiльнiй дiяльностi 

(виданi в травнi 2014 року). Змiни, що в перспективi будуть застосовуватись до рiчних звiтних 

перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, вимагають вiд покупця частки у 

спiльнiй дiяльностi, в який дiяльнiсть утворює бiзнес (як це визначено в МСФЗ 3)  

застосовувати всi принципи бухгалтерського облiку та розкриття iнформацiї для об'єднання 

бiзнесу, визначенi МСФЗ 3 та iншими МСФЗ, за винятком тих принципiв, якi конфлiктують з 

положеннями  МСФЗ 11. Змiни стосуються як початкового придбання частки у спiльнiй 

дiяльностi, так i придбання додаткової частки у спiльнiй дiяльностi (в останньому випадку, 

ранiше отриманi частки не переоцiнюються). Очiкується, що цi змiни не матимуть  суттєвого 

впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

 

МСФЗ 15 Виручка за договорами з клiєнтами (виданий в травнi 2014 року). Новий стандарт, 

який  набуває чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї 

дати, замiнює МСБО 11, МСБО 18 та їх iнтерпретацiї (ПКИ-31 та КИМСФЗ 13, 15, та 18). Вiн 

встановлює єдину  i всеохоплюючу основу  для визнання доходу, однакову для застосування  

для всiх операцiй, галузей i ринкiв капiталу, з ключовим принципом (на основi п'ятиступiнчастої 

моделi, яка буде застосовуватися до всiх контрактiв з клiєнтами), розширює розкриття та 

встановлює новi або вдосконаленi положення.  Керiвництво Товариства очiкує, що МСФЗ 15 

буде використовуватись для пiдготовки  фiнансової звiтностi Товариства пiсля того як вiн стане 

обов'язковим, i що застосування нового стандарту може мати значний вплив на суми звiтностi, 



якi стосуються доходу. Однак, практично неможливо  надати об?рунтовану оцiнку цього 

впливу до завершення детального аналiзу. 

 

5.Основоположнi припущення. 

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi методу нарахування (за винятком звiту про 

рух грошових коштiв). Вiдповiдно до цього методу, результати операцiї визнаються за фактом їх 

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

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

вiдносяться. 

 

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з урахуванням прiоритету економiчного змiсту над 

юридичною формою. 

 

Функцiональною валютою та валютою подання для цiлей складання цiєї фiнансової звiтностi є 

гривня. 

 

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною 

вартiстю, за винятком фiнансових iнструментiв (iнвестицiйних цiнних паперiв), якi оцiнюються 

за справедливою вартiстю. Справедливою вартiстю фiнансового iнструмента при первiсному 

визнаннi є цiна операцiї (тобто справедлива вартiсть наданої або отриманої компенсацiї). 

 

Основою визначення справедливої вартостi є припущення, що Товариство дiє безперервно i не 

має нi намiру, нi потреби лiквiдувати чи суттєво скоротити обсяг своєї дiяльностi або 

здiйснювати операцiю за несприятливих умов. 

 

Фiнансовi iнструменти, щодо яких Товариство визначає справедливу вартiсть, є котируваними 

на активному ринку, їх цiни легко i регулярно доступнi та вiдображають фактичнi i регулярно 

здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними сторонами. 

Iснування опублiкованих цiн котирування на активному ринку є, як правило, найкращим 

доказом справедливої вартостi, який застосовується Товариством для оцiнки фiнансового 

iнструменту. 

Вiдповiдна ринкова цiна котирування активу, що його мають придбати, чи утримуваного 

зобов'язання - це цiна пропозицiї або цiна продавця. 

Коли поточнi цiни продавця недоступнi, цiна останньої операцiї може свiдчити про поточну 

справедливу вартiсть за умови незначних змiн економiчних обставин за час операцiї. 

 

Iнструменти, класифiкованi як позики i дебiторська заборгованiсть, оцiнюються, як правило, за 

амортизованою собiвартiстю, незважаючи на намiр утримувати їх до погашення. 

 

Короткострокову дебiторську i кредиторську заборгованiсть можна оцiнювати за сумою 

первiсного рахунку фактури, контракту, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

 

Оцiнка дебiторської та кредиторської заборгованостi Товариства здiйснюється первiсно за її 

номiнальною (контрактною) вартiстю, в подальшому базуючись на припущеннї того, що 

дебiторська та кредиторська заборгованiсть є короткостроковою, Товариство має пiдстави 

стверджувати, що її номiнальна вартiсть є справедливою i не амортизуєтся.   

 

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Товариство є 

органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому 

майбутньому. Керiвництво та акцiонери мають намiр i в подальшому розвивати господарську 

дiяльнiсть Товариства в Українi. На думку керiвництва, застосування припущення щодо 



здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є прийнятним. 

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства є iндивiдуальною. На фiнансову звiтнiсть ПрАТ "Страхова 

компанiя "ГРАВЕ Україна" не поширюються вимоги щодо розкриття iнформацiї щодо 

складання консолiдованої фiнансової звiтностi. 

 

Допущення i зробленi на їх основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет 

необхiдностi їх змiни. Змiни в попереднiх оцiнках визнаються у тому звiтному перiодi, коли цi 

оцiнки були переглянутi, i у всiх наступних перiодах, порушених зазначеними змiнами. 

 

 

6.Iстотнi положення облiкової полiтики. 

Облiкова полiтика вiдповiдає всiм МСФЗ, що вступили в силу на кiнець звiтного перiоду (з 

урахуванням п.4 цих Примiток), за який пiдготовлена фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ.  

Положення облiкової полiтики, описанi далi, застосовувалися вiдповiдно у всiх звiтних 

перiодах,представлених у цiй фiнансовiй звiтностi. 

Вiдповiдно до облiкової полiтики Товариства: 

  

6.1. Основнi засоби  

 

Товариство здiйснює облiк основних засобiв у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби".  

До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, в яких очiкуваний строк експлуатацiї для 

використання у наданнi послуг, в адмiнiстративних цiлях бiльше одного року, первiсна вартiсть 

яких бiльша за 2500 грн., та є ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд. 

 

Основнi засоби облiковуються за моделлю собiвартостi i вiдображаються за собiвартiстю за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. Нарахування 

амортизацiї здiйснюється за прямолiнiйним методом. 

 

Лiквiдацiйна вартiсть встановлена на рiвнi нуль. Лiквiдацiйну вартiсть та строк корисної 

експлуатацiї активу Товариство переглядає на кiнець кожного фiнансового року. 

Облiковою одиницею бухгалтерського облiку основних засобiв прийнято об'єкт основних 

засобiв. 

Витрати на амортизацiю основних засобiв визнаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про 

сукупний дохiд). 

 

Класифiкацiю i строки корисного використання основних засобiв встановлено по групах, 

iнформацiя щодо яких наведена в таблицi (Табл. № 1).  

 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року Товариство не здiйснювало операцiй пов'язаних з 

об'єднанням бiзнесу. 

(Таблиця №1) 

Класифiкацiя основних засобiв Товариства,  введених в експлуатацiю з 1 сiчня 2011 року, 

здiйснюється по  наступним групам та наступними строками корисного використання: 

 

Номер групи Найменування основних засобiв Строк корисного використання, рокiв 

I Земельнi дiлянки - 

II Капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з будiвництвом 15 

III Будiвлi 20 

 Споруди  15 

 Передавальнi пристрої 10 



IV Машини та обладнання, з яких:  

 електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення 

iнформацiї, пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними 

комп'ютернi програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або 

програм, якi визнаються нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, 

маршрутизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення 

до телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, вартiсть 

яких перевищує 2500 гривень  2-5 

V Транспортнi засоби 10 

VI Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 5 

IX Iншi основнi засоби 12 

XI Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 100 % при введеннi в експлуатацiю 

Для решти основних засобiв, придбаних до 1 сiчня 2011 року, застосовуються мiнiмально 

допустимi строки корисного використання згiдно з Податковим Кодексом України. 

 

6.2. Нематерiальнi активи  

Для визначення нематерiального активу, його iдентифiкують. 

Нематерiальний актив є iдентифiкованим, якщо вiн: 

- може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд Товариства i 

продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або разом з 

пов'язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов'язанням, незалежно вiд того, 

чи має Товариство намiр зробити це, або 

- виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть 

вони бути переданi або вiдокремленi вiд Товариства або вiд iнших прав та зобов'язань. 

Товариство контролює актив для отримання майбутнiх економiчних вигод та обмежує доступ 

iнших до цих вигод. Здатнiсть Товариства контролювати майбутнi економiчнi вигоди вiд 

нематерiального активу виходить з юридичних прав, якi можна забезпечити в судовому порядку. 

 

Майбутнi економiчнi вигоди Товариство отримує вiд знання ринку та технiчних знань. Майбутнi 

економiчнi вигоди, якi надходять Товариству вiд нематерiального активу, включають дохiд вiд 

продажу послуг, скорочення витрат в тому числi майбутнiх. 

 

Нематерiальнi активи облiковуються за моделлю собiвартостi i вiдображаються за собiвартiстю 

за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Облiковою одиницею бухгалтерського облiку нематерiальних активiв прийнято об'єкт 

нематерiальних активiв.  

 

Термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається по кожному об'єкту 

окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з: 

-  термiну використання подiбних нематерiальних активiв; 

- передбачуваного морального зносу, правових чи iнших подiбних обмежень щодо строкiв 

використання та iнших факторiв. 

 

Товариство має нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання, а саме 

лiцензiї на ведення страхової дiяльностi, якi виданi Товариству безстроково. Вартiсть їх не 

амортизується. 

 

Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом 

цього термiну i оцiнюються на предмет знецiнення, якщо є ознаки знецiнення даного 

нематерiального активу. Перiод i метод нарахування амортизацiї для нематерiального активу з 

обмеженим строком корисного використання переглядаються як мiнiмум, в кiнцi кожного 



звiтного перiоду. 

 

Пiд час розрахунку вартостi, яка амортизується, лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв 

прирiвнюється до нуля.      

Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв  визнаються в Звiтi про фiнансовi результати 

(Звiтi про сукупний дохiд). 

Класифiкацiя i строки корисного використання нематерiальних активiв наведена в таблицi  

(Табл. № 2).  

(Табл. №2) 

Нематерiальнi активи 

група 5 - авторське право та сумiжнi з ним права (право на лiтературнi, художнi, музичнi твори, 

комп'ютернi програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компiляцiї даних 

(бази даних), фонограми, вiдеограми, передачi (програми) органiзацiй мовлення тощо) крiм тих, 

витрати на придбання яких визнаються роялтi;  

Лiцензiї та гарантiї вiд 2, якщо iнший термiн не встановлений правовстановлюючим 

документом 

  

Прямолiнiйний метод 

Припинення визнання ранiше визнаних основних засобiв i нематерiальних активiв, вiдбувається 

при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигiд 

вiд їх використання або вибуття. Дохiд або витрати, що виникають в результатi списання активу 

(розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю 

активу), включаються до Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за той 

звiтний рiк, в якому визнання активу було припинено. 

 

6.3. Фiнансовi iнструменти  

 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання визнаються в Балансi Товариства в той момент, коли 

Товариство стає стороною контрактних зобов'язань стосовно вiдповiдного iнструменту. 

 

До фiнансових iнструментiв вiдносяться iнвестицiї в борговi та iншi цiннi папери, торгiвельна та 

iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi та прирiвнянi до них кошти, наданi та отриманi 

позики, а також торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть. 

 

Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв, визнаються на дату укладення угоди, або на 

дату, коли Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив, згiдно з умовами 

договорiв. 

 

Товариство класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi. Фiнансовi активи 

спочатку визнаються за iсторичною (первiсною) вартiстю. Подальша оцiнка фiнансових активiв 

залежить вiд їх класифiкацiї. 

 

При первiсному визнаннi, справедлива вартiсть фiнансового iнструменту коригується на витрати 

на проведення операцiї (крiм операцiй щодо облiгацiй внутрiшньої i зовнiшньої державних 

позик України) , якi в подальшому вiдображуються у складi фiнансового результату. 

 

Товариство має наступнi фiнансовi активи: фiнансовi активи, доступнi для продажу, якi 

оцiнюються за справедливою вартiстю, змiна якої вiдображається у складi iншого сукупного 

капiталу за перiод, грошовi кошти та їх еквiваленти, позики та дебiторську заборгованiсть. 

 

Фiнансовi активи, доступнi для продажу - це такi цiннi папери, якi Товариство має намiр 



утримувати протягом невизначеного часу i якi можуть бути проданi для цiлей забезпечення 

лiквiдностi або у вiдповiдь на змiну ринкових умов i якi не класифiкованi як: а) позики та 

дебiторська заборгованiсть; б) утримуванi до строку погашення iнвестицiї або в) фiнансовi 

активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. 

 

До фiнансових активiв, доступних для продажу, якi оцiнюються Товариством за справедливою 

вартiстю, належать облiгацiї внутрiшньої i зовнiшньої держаних позик України.  

 

Оскiльки, продаж облiгацiї внутрiшньої позики України, квалiфiкованих Товариством, як 

доступних для продажу, є потенцiйно ймовiрним, але вони не є придбаним Товариством з метою 

продажу в близькому майбутньому, та оскiльки, на вiдмiну вiд фiнансових активiв утримуваних 

для продажу, доходи та витрати Товариства, в основному, повязанi їз з фiксованими платежами 

або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також доходами та витратами у виглядi 

амортизацiї премiї та дисконту протягом фiксованого строку щодо цих активiв, Товариство 

вважає за доцiльне застосовувати до таких активiв наступний порядок визначення справедливої 

вартостi для цiлей вiдображення в фiнансовiй звiтностi: 

" по - перше, визначення амортизованої собiвартiсть фiнансового активу - суми, за якою 

фiнансовий актив оцiнюється при первiсному визнаннi, мiнус виплати основної суми, плюс (або 

мiнус) накопичена амортизацiя будь-якої рiзницi мiж цiєю первiсною сумою та сумою 

погашення iз застосуванням методу ефективного вiдсотка та мiнус будь-яке зменшення 

унаслiдок зменшення корисностi. 

Метод ефективного вiдсотка - це метод обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового 

активу та розподiлу доходу чи витрат вiд вiдсоткiв на вiдповiдний перiод. Ефективна ставка 

вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцiненi майбутнi платежi або надходження 

грошових коштiв протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента та, якщо доцiльно, 

протягом коротшого перiоду до чистої балансової вартостi фiнансового активу чи фiнансового 

зобов'язання.  

 

" по-друге, визначення справедливої вартостi фiнансового активу, доступного для 

продажу, як зазначено в п. 5 цих Примiток з вiднесенням рiзницi мiж нею i амортизованою 

собiвартiстю фiнансового активу до складу iншого сукупного капiталу. 

Фiнансовi активи, доступнi для продажу, що переоцiнюються Товариством за справедливою 

вартiстю враховуються в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) у складi поточних фiнансових 

iнвестицiй за справедливою вартiстю, а змiни справедливої вартостi визнаються у складi iншого 

сукупного капiталу. 

 

Позики та дебiторська заборгованiсть являють собою не котируванi на активному ринку 

фiнансовi активи, що передбачають одержання фiксованих або тих, що можуть бути достовiрно 

визначеними платежiв.  

 

Дебiторська заборгованiсть за послуги - це дебiторська заборгованiсть, що виникла в результатi 

реалiзацiї послуг Товариства своїм покупцям, i є дебiторською заборгованiстю, що не 

призначена для перепродажу, i облiковується за справедливою вартiстю (фактичною первiсною 

вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв). 

 

Iнша дебiторська заборгованiсть Товариства включає дебiторську заборгованiсть з нарахованих 

доходiв, з розрахункiв з бюджетом, iз внутрiшнiх розрахункiв, яка представлена заборгованiстю 

за всiма видами розрахункiв з працiвниками (крiм розрахункiв з оплати працi та з пiдзвiтними 

особами). Для формування резерву сумнiвних боргiв на iншу дебiторську заборгованiсть 

Товариство застосовує метод iндивiдуального аналiзу кожного дебiтора. 

До складу iнших фiнансових активiв належать грошовi кошти та їх еквiваленти, що включають 



кошти на поточних рахунках у банках, iнших рахунках в банках (депозитнi), грошовi кошти в 

касi Товариства, грошовi кошти в "дорозi", якi вiльно конвертуються у певнi суми грошових 

коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни їх вартостi. 

До еквiвалентiв грошових коштiв Товариство вiдносить кошти розмiщенi на депозитних 

рахунках, термiн повернення яких на звiтну дату, не перевищує 12 мiсяцiв. 

Припинення визнання. Визнання фiнансового активу (або, частини фiнансового активу або 

частини групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється, якщо: 

- термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув; 

- Товариство передало свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяло на 

себе зобов'язання по виплатi третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та 

без iстотної затримки по "транзитнiй" угодi; i або (а) Товариство передало практично всi ризики 

i вигоди вiд активу, або (б) Товариство не передало, але й не зберiгає за собою, практично всi 

ризики i вигоди вiд активу, але передало контроль над цим активом. 

 

Знецiнення фiнансових активiв. Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Товариство оцiнює, 

наявнiсть об'єктивних свiдчень того, що кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових 

активiв зменшується. Якщо таке свiдчення є, Товариство визначає суми збитку вiд зменшення 

корисностi. 

 

До об'єктивних свiдчень знцiнення фiнансових активiв можуть бути вiдненсенi неплатежi, iнше 

невиконання боржниками своїх зобовязань, реструктуризацiя заборгованостi перед 

Товариством, зникнення активного ринку, тощо. 

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового 

активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв 

вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення знецiнення в 

результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (наступ 

"випадку понесення збитку"), якi пiддаються надiйнiй оцiнцi i впливатимуть на очiкуванi 

майбутнi грошовi потоки по фiнансовому активу або групи фiнансових активiв.  

Товариство має наступнi фiнансовi зобов'язання: кредиторська заборгованiсть. 

Товариство класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi. Оцiнка 

фiнансових зобов'язань здiйснюєтся за тими ж принципами що i оцiнка фiнансових активiв. 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - включає розрахунки з 

постачальниками та пiдрядниками за одержанi товарно-матерiальнi цiнностi, виконаннi роботи i 

наданi послуги, страхову кредиторську заборгованiсть, в тому числi за розрахунками з 

компанiєю - перестраховиком i компанiєю-посередником щодо продажу послуг Товариства, а 

також за розрахунками з бюджетом, розрахунками зi страхування , розрахунками з оплати працi, 

поточну кредиторську заборгованiсть за одержаними авансами, поточну кредиторську 

заборгованiсть за розрахунками з учасниками, поточну кредиторську заборгованiсть iз 

внутрiшнiх розрахункiв, поточну кредиторську заборгованiсть за страховою дiяльнiстю, поточнi 

забезпечення, iншi поточнi зобов'язання. 

 

Тестування на знецiнення фiнансових зобовя'зань Товариство проводить аналогiчно тесту на 

знецiнення фiнансових активiв. 

 

Визнання фiнансового зобов'язання в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) припиняється якщо 

зобов'язання погашено, анульовано або термiн його дiї вичерпано. 

 

Якщо фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на 

суттєво iнших умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна або 

змiни враховуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок визнання нового 



зобов'язання, а рiзниця в їх балансової вартостi визнається у Звiтi про фiнансовi результати. 

 

Договори перестрахування - фiнансовi iнструменти. В ходi ведення звичайної господарської 

дiяльностi Товариство передає договори у перестрахування з метою зниження ймовiрностi 

виникнення чистого збитку за допомогою часткової передачi ризику перестраховикам. Договори 

перестрахування не звiльняють Товариство вiд її перевiсних зобов'язань прямого страховика 

перед страхувальниками.   

 

Переданi премiї й отриманi компенсацiйнi виплати вiдображаються в Балансi (Звiтi про 

фiнансовий стан) та у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд). 

Дебiторська i кредиторська заборгованiсть за договорами перестрахування є короткостроковою i 

оцiнюються згiдно вiдповiдних МСФЗ. 

 

Активи перестрахування включають суми до вiдшкодування вiд компанiй-перестраховикiв по 

переданих страхових зобов'язаннях. 

 

Зазначенi оцiнки фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань забезпечують достовiрнiсть та 

спiвставнiсть показникiв фiнансової звiтностi Товариства. 

 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть в облiку Товариства вiдсутня. 

 

Товариство не має потреби в хеджуваннi, оскiльки Товариство на постiйнi основi контролює 

достатнiсть наявних активiв в тих валютах, в яких вираженi його зобов'язання. 

 

6.4. Капiтал i фонди 

 

Статутний капiтал (далi також - зареєстрований капiтал) Товариства сформований за рахунок 

грошових внескiв засновникiв (акцiонерiв) Товариства, внесених внаслiдок придбання акцiй, 

випущених Товариством. 

Акцiонерами Товариства є юридичнi особи (детально в розд. 3  Iнформацiя про Товариство). 

 

Статутний капiтал Товариства, утворений з суми номiнальної вартостi всiх акцiй Товариства, 

визнається за первiсною вартiстю i становить 41 130 тис. грн. Статутний капiтал сплачений в 

повному обсязi.  

Iнформацiя про цiннi папери Товариства: 

 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй: Реєстрацiйний № 489/1/11, дата реєстрацiї: 20.10.2011 

року, вид: акцiї, форма iснування: бездокументарна, тип: простi iменнi, кiлькiсть: 4 113 000 

(чотири мiльйони сто тринадцять тисяч), номiнальна вартiсть дорiвнює 10,00  гривень кожна, 

акцiї в лiстингу не знаходяться.  

Акцiї Товариства знаходяться на рахунках у цiнних паперах акцiонерiв Товариства, вiдкритих у 

ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК". Облiк акцiй Товариства здiйснюється ПАТ "Нацiональний 

депозитарiй України". 

Акцiї не належать анi самому Товариству, анi асоцiйованому пiдприємству. Дочiрнiх 

пiдприємств Товариство не має. 

 

Перелiк акцiонерiв i кiлькiсть акцiй, якими вони володiють наведено в розд. 3  цих Примiток. 

Акцiї Товариства не перебувають у власностi членiв виконавчого органу. Особою, частка якої у 

статутному капiталi перевищує 5 % є  Акцiонерне товариство "Грацер Вексельзайтiге 

Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт", резидент Австрiї. 

У звiтному перiодi рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства вiдбулись 27.03.2015 р. 



Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства не проводились. 

В 2015 роцi змiни особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй 

системi не було.  

 

У зазначених Примiтках до фiнансової звiтностi Товариство наводить iнформацiю про 

призначення та умови використання кожного елемента власного капiталу (крiм зареєстрованого 

капiталу). Так зокрема, крiм суми статутного капiталу, власний капiтал Товариства включає 

додатковий капiтал, капiтал в дооцiнках, резервний капiтал,  суму нерозподiленого прибутку та 

iншi резерви. 

 

Капiтал в дооцiнках був сформований з сум змiн справедливої вартостi фiнансових активiв, якi 

оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням змiн у складi iншого сукупного доходу; 

i сум попереднього прибутку або збитку вiд активiв (зокрема, облiгацiї внутрiшньої i зовнiшньої 

державних позик України), визнаних в попереднiх роках в iншому сукупному прибутку, що в 

зв'язку з рекласифiкацiєю облiгацiї внутрiшньої i зовнiшньої державних позик України в активи 

що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, пiдлягають амортизацiї протягом решти 

строку утримуваних до погашення iнвестицiй, iз застосуванням методу ефективного вiдсотка (п. 

6.3 цих Примiток). 

 

Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв, збiльшення статутного капiталу, 

погашення заборгованостi у разi лiквiдацiї Товариства. Розмiр резервного капiталу становить не 

менше 15 вiдстоткiв статутного капiталу. 

Резервний капiтал Товариства формується шляхом щорiчних вiрахувань вiд чистого прибутку 

Товариства або за рахунок нерозподiленого прибутку вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв 

Товариства. До досягнення встановленого Статутом розмiру резервного капiталу, розмiр 

щорiчних вiдрахувань до нього не може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв вiд суми чистого прибутку 

Товариства за рiк. 

До складу iнших резервiв входить резерв коривання збитковостi формування якого передбачено 

Правилами формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, 

iншими, нiж страхування життя, затвердженими розпорядженням Державної комiсiї з 

регулювання ринкiв фiнансових послуг України № 3104 вiд 17.12.2004 (далi - Правила № 3104).  

Прибуток Товариства утворюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Прибуток, який одержано пiсля розрахункiв з бюджетом та по iнших обов'язкових платежах, є 

чистим прибутком Товариства. 

Чистий прибуток може використовуватись Товариством за рiшенням Загальних зборiв 

Акцiонерiв для утворення фондiв Товариства, виплати дивiдендiв, залишатися в розпорядженнi 

Товариства або використовуватись iншим чином, прямо не забороненим законодавством. 

 

 

 6.5. Резерви та забезпечення 

 

Зобов'язання визнається Товариством, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та 

iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. 

Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума 

включається до складу доходу звiтного перiоду.  

 

З метою облiку i вiдображення в звiтностi зобов'язання Товариства подiляються на:  

" довгостроковi (вiдстроченi податковi зобов'язання, довгостроковi забезпечення, страховi 

резерви); 

" поточнi;  

" забезпечення;  



" доходи майбутнiх перiодiв. 

 

Забезпечення - це зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. 

Забезпечення створюється Товариством при виникненнi внаслiдок минулих подiй зобов'язання, 

погашення якого ймовiрно призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi 

вигоди, та його оцiнка може бути розрахунково визначена. 

  

Сума забезпечення визначається за облiковою оцiнкою ресурсiв (за вирахуванням суми 

очiкуваного вiдшкодування), необхiдних для погашення вiдповiдного зобов'язання, на дату 

балансу. Суми створених забезпечень визнаються витратами. 

 

Забезпечення використовується для вiдшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно 

було створено. Залишок забезпечення переглядається Товариством на кожну дату балансу та, у 

разi потреби, коригується. 

 

Товариство створює забезпечення для погашення майбутнiх зобов'язань щодо оплати агентської  

винагороди страховим агентам щодо продажу послуг Товариства, послуг з аудиту, юридичних 

послуг, послуг щодо IТ,  та виплат працiвникам. 

 

Виплати спiвробiтникам за щорiчною вiдпусткою вiдображаються коли спiвробiтник набуває 

право на таку вiдпустку. Резерв формується на основi розрахунку зобов'язання за щорiчною 

вiдпусткою, виходячи з кiлькостi днiв невикористаної вiдпустки за перiод до дати складання 

рiчного Балансу (Звiту про фiнансовий стан) i середньої заробiтної плати спiвробiтника за 

останнi 12 мiсяцiв. 

Непередбаченi зобов'язання не вiдображаються в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан). 

 

Узагальнена iнформацiя вiдносно прав вимоги до винних осiб, вiдповiдальних за заподiянi 

збитки (регреснi вимоги) щодо доходiв, якi Товариство планує одержати та включити до доходу 

у майбутнiх звiтних перiодах облiковується у складi доходiв майбутнiх перiодiв. Товариство 

визначає дохiд вiд регресу в момент отримання, на пiдставi судового рiшення.   

 

Розрахунок технiчних резервiв здiйснюється Товариством  у вiдповiдностi  з  Законом України 

"Про страхування" вiд 07.03.1996 р. № 85/96-ВР iз змiнами i доповненнями, та Правилами № 

3104 зi змiнами та доповненнями. 

 

На виконання застереження МСФЗ 4 "Страховi контракти" щодо облiку i вiдображення у 

звiтностi зазначених зобов'язань Товариство: 

- не визнає як зобов'язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо 

такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного 

перiоду; 

- проводить перевiрку адекватностi зобов'язань. 

- слiдкує за тим, чи не зменшилась кориснiсть активiв перестрахування. 

 

Страховий резерв - це грошовi кошти, що утворюються страховиками з метою забезпечення 

майбутнiх виплат страхових сум та страхових вiдшкодувань страхувальникам та третiм особам 

(потерпiлим) залежно вiд видiв страхування. 

 

Резерви створюються страховиком шляхом вiдповiдних вiдрахувань вiд надходження страхових 

платежiв, а також вiд доходiв, отриманих вiд розмiщення тимчасово вiльних коштiв. 

Страховi резерви створюються в тiй валютi, в якiй страховики несуть вiдповiдальнiсть за своїми 

страховими зобов'язаннями. 



 

Суми створених резервiв визнаються витратами перiоду. Сума резервiв переглядається на кожну 

звiтну дату балансу та, у разi потреби, коригується (збiльшується або зменшується). 

 

Резерв незароблених премiй 

 

Резерв незаробленої премiї - це частина страхових премiй, яка буде зароблена в наступних 

звiтних перiодах. Резерв незаробленої премiї розраховується за методом 1/365   ("pro rata 

temporis").            Метод розрахунку резерву незаробленої премiї, заснований на 

припущеннi, що ризик протягом термiну дiї полiса розподiлений рiвномiрно. Iндивiдуально за 

кожним договором у резерв незаробленої премiї вiдкладається частина нетто-премiй, що 

припадає на термiн дiї договору, що не минув.  Отриманi результати пiдсумовуються по всiх 

договорах, що дiють на звiтну дату. У випадку, якщо мало мiсце розiрвання договору 

страхування, то даний договiр, з дати наступної за  датою розiрвання не приймає участi в 

розрахунку. Будь-якi додатковi угоди до договорiв, якi супроводжуються додатковими 

нарахуваннями страхових премiй беруть участь у розрахунку iндивiдуально, вiдповiдно до 

термiнiв дiї додаткових угод. 

Змiни в резервi незароблених премiй визнаються в складi прибутку чи збитку за перiод, в якому 

дiє страхове покриття. 

 

Частка перестраховикiв у резервi незароблених премiй визначається у порядку, за яким 

формується  величина резерву незароблених премiй за такими видами страхування, з 

урахуванням дати вступу в дiю договору перестрахування. При розрахунку беруться до уваги 

частки страхових платежiв належних до сплати згiдно укладених договорiв перестрахування.  

 

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв (RBNS) 

 

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, формується на основi збиткiв про якi повiдомили, 

але вони не були врегульованi на звiтну дату. Оцiнка резерву базується на iнформацiї, що 

отримана Товариством пiд час розслiдування страхових випадкiв.У випадку коли про страховий 

випадок повiдомлено, але розмiр збитку не визначено, для розрахунку резерву використовують 

максимально можливу величину збитку, яка обмежується розмiром страхової суми за 

договором. Змiни в резервi заявлених, але  не виплачених збиткiв визнаються в складi прибутку 

чи збитку.  

 

Частка перестраховикiв у резервi збиткiв, якi заявленi, але не виплаченi розраховується 

вiдповiдно до умов договорiв перестрахування. Величина часток перестраховикiв у резервах 

заявлених, але не виплачених збиткiв формується щоденно. Перевiрка на повноту даних в 

бухгалтерському облiку про частки перестраховикiв у резервах заявлених збиткiв вiдбувається 

один раз у квартал станом на останню дату звiтного кварталу. 

 

Резерв збиткiв, що вiдбулися але не заявленi (IBNR) 

 

Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, здiйснюється  по обов'язковому  

страхуванню цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв. Величина 

резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, визначається як сума резервiв збиткiв, якi виникли, 

але не заявленi.Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але не були заявленими, здiйснюється 

одним iз актуарних методiв для аналiзу розвитку збиткiв у страхуваннi. Товариство 

використовує модифiкацiю ланцюгового методу (Chain Ladder). Змiни в резервi збиткiв, що 

вiдбулися але  не заявленi  визнаються в складi прибутку чи збитку.  

 



Iншi резерви (резерв коливання збитковостi) 

 

Вiдповiдно до законодавства України страховики, що здiйснюють обов'язкове страхування 

цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв зобов'язанi формувати резерв 

коливання збитковостi. Так як за принципами МСФЗ даний резерв не визнається як страхове 

зобов'язання, то вiн представлений у звiтностi у складi iнших резервiв у капiталi.  

 

У вiдповiдностi з вимогами МСФЗ, Товариство провело оцiнку на адекватнiсть страхових 

зобов'язань (резервiв), використовуючи поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв по 

страховому портфелю. 

 

Аналiз адекватностi страхових зобов'язань станом на 31.12.2015 проведено актуарiєм на пiдставi 

використання поточних оцiнок майбутнiх грошових потокiв щодо укладених договорiв 

страхування вiдповiдно до вимог МСФЗ 4, параграфи 15-19. Деталi такої оцiнки наведенi у звiтi 

актуарiя. 

 

Компанiя сформувала резерви за методами та в розмiрi, що визначенi законодавством України. 

 

Всi договори страхування мiстять значний ризик (за визначенням значного ризику згiдно МСФЗ 

4) i не мiстять вкладених деривативiв або iнших похiдних iнструментiв, якi не вiдповiдають 

визначенню страхового контракту за МСФЗ. 

 

Компанiя формує резерви за нацiональними стандартами та звiтує про всi коригування, що 

повиннi бути визнанi за МСФЗ. 

Результати перевiрки адекватностi страхових зобов'язань вiдхилень не виявили. 

Станом на кiнець кожного звiтного перiоду Товариство оцiнює адекватнiсть визнаних ним 

страхових резервiв, використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв за 

страховими контрактами. Оцiнка, яку виконує Товариство (перевiрка адекватностi зобов'язань), 

включає поточнi розрахунки всiх контрактних грошових потокiв та пов'язаних з ними таких 

грошових потокiв, як витрати на врегулювання збиткiв. Проведення аналiзу збитковостi 

страхових продуктiв i адекватностi резервiв  збиткiв проводиться один раз на рiк в кiнцi 

облiкового року. При цьому, якщо оцiнка майбутнiх потокiв грошових коштiв за договорами 

страхування виявить, що балансова вартiсть страхових зобов'язань за вирахуванням пов'язаних з 

ними вiдкладених витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв, що описанi в п.31, 32  МСФЗ 4 

"Страховi контракти", є недостатньою, тобто меншою за чисту поточну вартiсть розрахункових 

майбутнiх грошових потокiв, то нестачу слiд визнавати у складi витрат.  

 

Оскiльки згiдно ст. 30 Закону України "Про страхування" страховi зобов'язання приймаються 

рiвними обсягам страхових резервiв, якi страховик зобов'язаний формувати у порядку, 

передбаченому Законом, тому оцiнцi адекватностi пiддаються саме страховi резерви.  

 

Здiйснена оцiнка адекватностi наступних страхових зобов'язань: 

- Резерву незароблених премiй (РНП); 

- Резерву заявлених, але не виплачених збиткiв (RBNS) 

- Резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi (IBNR). 

У зв'язку з тим, що резерв коливань збитковостi згiдно з вимогами МСФЗ 4 не визнається та не 

вiдображається у фiнансовiй звiтностi як страхове зобов'язання, перевiрка на адекватнiсть 

резерву коливань збитковостi не здiйснювалась. 

РНП обчислено методом 1/365 ("pro rata temporis"), який є найбiльш точним та основним 

методом оцiнки згiдно мiжнародної практики. Для перевiрки на адекватнiсть РНП проведено 

LAT-тест: здiйснено аналiз прогнозованих грошових потокiв щодо вiдкладених витрат, прямих 



витрат, та здiйснення виплат по страховим випадкам. Для оцiнки адекватностi РНП його розмiр, 

зменшений на аквiзицiйнi витрати, порiвнюється с прогнозом майбутнiх виплат i прямих витрат, 

пов'язаних з веденням конкретного напрямку бiзнесу Товариства. Прогноз фiнансового 

результату вiд страхування за всiма дiючими на звiтну дату договорами страхування на кiнець 

2015 року виявився додатним (навiть без врахування можливих надходжень за регресними 

вимогами).  

 

Для оцiнки резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, використовуються 

математично-статистичнi методи аналiзу розвитку збиткiв. До таких методiв належить 

ланцюговий метод (Chain Ladder) та метод Борнхуеттера-Фергюсона (Bornhuetter-Ferguson). 

Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, формується в Товариствi ланцюговим методом, що 

вiдповiдає чинному законодавству, а саме Правилам. Компанiя здiйснює монiторинг оцiнок 

резервiв та порiвнює їх з фактичним розвитком збиткiв щоквартально. 

  

Ретроспективний аналiз адекватностi резервiв (ран-офф аналiз) є обов'язковою частиною 

актуарного оцiнювання резервiв збиткiв. Аналiз збитковостi здiйснювався на рiвнi портфелiв 

контрактiв з подiбними ризиками - по окремих видах страхування  (страхових продуктах) та в 

цiлому по портфелю. 

 

Справедлива вартiсть страхових зобов'язань оцiнена на пiдставi аналiзу адекватних даних з 

використанням актуарних методiв оцiнки. Розрахунки базувались на консервативних 

припущеннях щодо розвитку збиткiв у майбутньому. При перевiрцi врахованi поточнi 

розрахунковi оцiнки грошових потокiв, передбачених договорами, та супутнiх потокiв грошових 

коштiв, зокрема, таких як витрати на врегулювання збиткiв. 

 

Достатнiсть резервiв перевiрено в розрiзi видiв страхування та в цiлому по портфелю.  

Актуарнi припущення передбачали:  

- достовiрнiсть даних про страховi платежi, вiдшкодування та суми розрахованих Компанiєю 

резервiв,  

- рiвномiрний розподiл ризику настання страхового випадку на протязi перiоду дiї договору при 

оцiнцi резерву РНП.  

Висновки Товариства за результатами проведеного аналiзу: 

 Актуарiєм було проведено оцiнку адекватностi зобов'язань Компанiї на звiтну дату 31 грудня 

2015 року. Результати перевiрки вiдповiдностi визнаних страхових зобов'язань свiдчать про 

достатнiсть величини сформованих зобов'язань для покриття майбутнiх витрат по договорам 

страхування. В зв'язку з цим Компанiї не потрiбно створювати додатковi резерви. Резерв на 

покриття дефiциту премiй не потрiбний i тому не вiдображується у звiтi про прибутки i збитки. 

 

6.6. Визнання доходiв i витрат 

 

Дохiд визнається Товариством пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що 

зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв 

учасникiв), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, незалежно вiд часу 

здiйснення платежу. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або 

збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за 

винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, 

що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.  

 

Доходи Товаритсва включають чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), 

чистi заробленi страховi премiї (що розраховуються як премiї пiдписанi за вирахуванням премiй, 

переданих у перестрахування, змiни резерву незароблених премiй та частки перестраховика у 



резервi незароблених премiй), дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв, iншi 

операцiйнi доходи,  iншi фiнансовi доходи, iншi доходи. 

 

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

продукцiї, товарiв, робiт, послуг за вирахуванням наданих знижок, вартостi повернутих ранiше 

проданих товарiв, доходiв, що за договорами належать комiтентам (принципалам тощо), та 

податкiв i зборiв. Виручка вiд продажу товарiв визнається, як правило, коли суттєвi ризики i 

вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця. Виручка оцiнюється за справедливою 

вартiстю отриманої або такої що пiдлягає отриманню винагороди з урахуванням визначених у 

договорi умов платежу. Товариство аналiзує укладенi ним договори, що передбачають 

отримання виручки, вiдповiдно до визначених критерiїв з метою визначення того, чи виступає 

воно в якостi принципала або агента. 

 

Щодо доходiв вiд страхової дiяльностi за договорами страхування Товариство керується 

нормами МСФЗ 4 "Страховi контракти". 

Товариство застосовує МСФЗ 4 "Страховi контракти" до страхових контрактiв, якi воно 

випускає, та договорiв перестрахування, якi воно утримує. 

 

Визначення страхового контракту посилається на страховий ризик, що визначається МСФЗ 4 

"Страховi контракти" як ризик iнший, нiж фiнансовий ризик, що передається емiтентовi 

(Товариству) власником договору. Контракт, який наражає Товариство на фiнансовий ризик без 

значного страхового ризику, не є страховим контрактом. 

 

Контракт є страховим контрактом, тiльки якщо вiн передає значний страховий ризик. Страховий 

ризик є значним, якщо i тiльки якщо страховий випадок може змусити страховика здiйснити 

значнi додатковi виплати за будь-яким сценарiєм, за винятком сценарiїв, яким бракує 

комерцiйної сутностi (тобто якi не мають жодного очевидного впливу на операцiю в 

економiчному контекстi).  

 

Страховий ризик iснує тодi, коли Товариство немає впевненостi щодо наступних аспектiв у 

момент укладання страхового контракту: настання страхового випадку, дата настання 

страхового випадку та сума вiдшкодування за страховим випадком, який вже настав. 

Товариство надає страховi послуги, якi покривають усi загальнi страховi ризики. Основними 

видами страхових послуг, якi надаються Товариством, є: 

" страхування транспортних засобiв; 

" обов'язкове та добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi водiїв; 

" добровiльне медичне страхування; 

" страхування майна; 

" страхування вiд нещасних випадкiв. 

За договорами страхування укладеними Товариством,дохiд у виглядi страхового внеску 

визнається в момент виникнення у Товариства права на отримання чергового страхового внеску 

вiдповiдно до умов зазначених договорiв.  

 

До чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) належать  нарахованi 

страховi платежi (страховi внески, страховi премiї) за договорами страхування зменшенi на 

премiї, переданi в перестрахування з врахуванням змiни РНП та часток перестраховикiв в РНП. 

 

До iнших операцiйних доходiв належать:   

 - комiсiйнi винагороди за договорами-дорученнями з iншими страховими компанiями; 

 - доходи вiд часток страхових вiдшкодувань, якi компенсованi перестраховиками; 

 - доходи вiд отриманих регресних вимог; 



 - доходи вiд списання кредиторської заборгованостi; 

 - доходи вiд курсових рiзниць та отриманi штрафи, пенi. 

 

До iнших фiнансових доходiв належать: 

- вiдсотки нарахованi на залишок коштiв на поточних та депозитних рахунках Товариства; 

- вiдсотки по облiгацiях, якi утримує Товариство; 

- амортизацiя дисконту по облiгацiях; 

- вiдсотки нарахованi на внески в гарантiйнi фонди (МТСБУ).  

  

До iнших доходiв належать: 

- дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй та необоротних активiв; 

- iншi доходи, якi виникають у процесi звичайної дiяльностi, але не пов'язанi з 

операцiйною дiяльнiстю. 

Iншi операцiйнi доходи та iншi доходи Товариство визнає за методом нарахування. 

Витрати - це зменшення  економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи 

амортизацiї активiв або у виглядi збiльшення зобов'язань, якi призводять до зменшення власного 

капiталу (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками). 

Витрати вiдображаються одночасно зi зменшенням активiв, або збiльшенням зобов'язань.  Це 

вiдповiдає принципам МСБО, а саме принципу нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат. 

Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 

якого вони здiйсненi.  

Товариство розподiляє витрати мiж собiвартiстю реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг), 

чистими понесеими збитками за страховими виплатами, адмiнiстративними витратами, 

витратами на збут, iншими операцiйними витратами, фiнансовими витратами, та iншими 

витратами.  

 

До складу собiвартостi реалiзованих страхових послуг належать  витрати на експертне 

дослiдження об'єкта страхування,iншi витрати на врегулювання збиткiв,витрати на регреси, 

послуги аси стансу та вiдрахування в централiзованi страховi резервнi фонди (МТСБУ). 

       

Чистими понесеними збитками за страховими виплатами є виплата страхових вiдшкодувань 

зменшена на суму частки перестраховика у збитку. Суми вiдшкодування та вiдповiднi витрати 

на врегулювання вiдносяться до звiту про фiнансовi результати за методом нарахування.  

 

Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються до собiвартостi реалiзованої 

продукцiї (товарiв, робiт, послуг) та виплат страхових вiдшкодувань, подiляються на 

адмiнiстративнi витрати, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати.  

 

Адмiнiстративнi витрати представленi загальногосподарськими витратами, якi спрямованi на 

обслуговування та управлiння Товариством. 

 

Витрати на збут - це витрати, пов'язанi з реалiзацiєю послуг, витрати на утримання пiдроздiлiв, 

що займаються збутом, рекламу, тощо.  

 

До складу iнших операцiйних витрат Товариство включає, збитки вiд курсових рiзниць, а також 

усi iншi витрати, що виникають в процесi операцiйної дiяльностi (крiм витрат, що включаються 

до собiвартостi продукцiї). 

 

До складу фiнансових витрат Товариство включає витрати на вiдсотки та iншi витрати 

пiдприємства, пов'язанi iз запозиченнями в тому числi суми амортизацiї премiї за цiнними 

паперами, та суми, що ранiше визнавалися у складi капiталу в дооцiнках, та якi пiдлягать 



списанню на дату припинення визнання iнвестицiї (п. 6.3 Примiток). 

До iнших витрат Товариства належать собiвартiсть реалiзацiї фiнансових iнвестицiй, втрати вiд 

неоперацiйних курсових рiзниць, iншi витрати, якi виникають у процесi господарської 

дiяльностi (крiм фiнансових витрат), але не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю. 

 

Вiдображення в облiку регресних вимог 

 

До iнших операцiйних доходiв Товариство вiдносить також суми, що отримуються в результатi 

реалiзацiї переданого страхувальником або iншою особою права вимоги до особи, 

вiдповiдальної за заподiянi збитки (далi по тексту - регреснi вимоги). 

Пiдставою для подання Товариством  регресних вимог є фактична виплата страхових 

вiдшкодувань за договорами добровiльного страхування наземного транспорту, добровiльного 

страхування майна, обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв, де у Товариства, як у Страховика виникає право регресу у 

вiдповiдностi до ст. 27 ЗаконуУкраїни "Про страхування"  та ст. 38 Закону України "Про 

обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних 

засобiв" , Договору страхування тощо. 

Сума регресної вимоги включає в себе суму фактично виплаченого страхового вiдшкодування 

та витрат на врегулювання страхового випадку (витрати на експертне дослiдження). 

 

Оскiльки, по роботi з регресними вимогами Товариство вiдображає дебiторську заборгованiсть 

за регресами без одночасного визнання iншого операцiйного доходу, а визнання доходу 

вiдбувається за оплаченими регресними вимогами то згiдно МСФЗ, данi активи  

класифiкуються згiдно МСФЗ 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи", як 

умовнi активи з невизначеним термiном одержання. Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй 

звiтностi, оскiльки це може спричинити визнання доходу, який може бути нiколи не отриманим. 

Проте, коли з'являється цiлковита впевненiсть у отриманнi доходу, тодi пов'язаний з ним актив 

не є умовним активом i його визнання є належним. 

 

6.7. Операцiї в iноземнiй валютi. 

 

Функцiональною валютою Товариства i валютою представлення фiнансової звiтностi є  

нацiональна валюта України - українська гривня. 

Частина зобов'язань Товариства виражена в доларах США та Євро,  якi перерахованi з метою 

представлення фiнансової звiтностi в гривнi за офiцiйним курсом НБУ на останню звiтну дату.  

Офiцiйний курс НБУ на останню звiтну дату, використаний для представлення фiнансової 

звiтностi, становив: 

Курс гривнi до iноземної валюти 31.12.2015 31.12.2014 

Долар США 24,000667 15,768556 

євро 26,223129 19,232908 

Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у валютi звiтностi 

шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням валютного курсу на дату 

здiйснення операцiї.  

В подальшому, монетарнi статтi в iноземнiй валютi на звiтну дату вiдображаються з 

використанням офiцiйного курсу НБУ, немонетарнi статтi вiдображаються за iсторичною 

вартiстю i валютним курсом на дату здiйснення такої операцiї. 

Дохiд (збитки) вiд  зазначених курсових рiзниц включаються у Звiт про фiнансовi результати 

(Звiт про сукупний дохiд).  

 

6.8. Податок на прибуток. Оподаткування. 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму поточних витрат з податку на прибуток, 



розрахованого з використанням дiючих податкових ставок, та з урахуванням вiдстроченого 

податкового зобов'язання i вiдстроченого податкового активу. 

 

Поточний податок на прибуток оцiнюється за сумою, що декларується та пiдлягає сплатi до 

бюджету. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї 

суми - це ставки i законодавство, прийнятi на звiтну дату. 

 

Вiдповiдно до норм Податкового Кодексу України вiд 02.12.2010 року за № 2755-VI iз змiнами i 

доповненнями, за результатами дiяльностi за 2015 рiк Товариство, обчислює та сплачує податок 

на прибуток таким чином:  

з 01.01.2015 року кардинально змiнився загальний принцип визначення пiдприємствами об'єкта 

оподаткування податком на прибуток, що повною мiрою стосується також страховикiв. 

Для всiх суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть на 

територiї України та за її межами, в т. ч. для страховикiв, об'єктом оподаткування податком на 

прибуток є прибуток з джерелом походження з України та за її межами, який визначається 

згiдно з п. 134.1.1 Податкового Кодексу України шляхом коригування фiнансового результату 

до оподаткування, визначеного у фiнансовiй звiтностi пiдприємства згiдно з нацiональними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку чи МСФЗ, на рiзницi, якi виникають 

вiдповiдно до положень роздiлу III Податкового Кодексу України. 

Однак, як i ранiше, оподаткування страхової дiяльностi здiйснюватиметься зi своєю специфiкою, 

яка полягає у наступному: 

- рiзницi для коригування фiнансового результату з метою визначення об'єкта 

оподаткування, для страховика визначаються, як за загальними принципами вiдповiдно до 

положень роздiлу III Податкового Кодексу України, так i з урахуванням норм п. 141.1 

Податкового Кодексу України, який визначає особливостi оподаткування страховика згiдно з п. 

137.2 Податкового Кодексу України; 

- крiм загального для всiх суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi об'єкта оподаткування, 

визначеного шляхом коригування фiнансового результату до оподаткування на вiдповiднi 

рiзницi, п. 134.1.2 Податкового Кодексу України передбачено наявнiсть для страховика ще 

одного об'єкта оподаткування - доходу за договорами страхування. 

Оподаткування доходу за договорами страхування 

Згiдно з п. 141.1.2 Податкового Кодексу України об'єкт оподаткування страховика, до якого 

застосовується ставка, визначена вiдповiдно до пп. 136.2.1 (3 %), розраховується як сума 

страхових платежiв, страхових внескiв, страхових премiй, нарахованих за договорами 

страхування i спiвстрахування. При цьому страховi платежi, страховi внески, страховi премiї за 

договорами спiвстрахування включаються до складу об'єкта оподаткування страховика тiльки в 

розмiрi його частки страхової премiї, передбаченої договором спiвстрахування. 

Визначення страховиком об'єкта оподаткування шляхом коригування фiнансового результату до 

оподаткування 

Фiнансовий результат до оподаткування, визначений Товариством за даними бухгалтерського 

облiку згiдно з МСФЗ та вiдображений у Звiтi про фiнансовi результати, є основою для 

визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток за ставкою 18%. 

Зменшення об'єкта оподаткування на суму страхових платежiв, страхових внескiв, страхових 

премiй, нарахованих за договорами страхування, якi оподатковуються за ставкою вiдповiдно до 

п. 136.2.1 (3 %) Податкового Кодексу України, нормами Кодексу не передбачено. 

Але передбачено коригування на: 

- рiзницi, якi виникають згiдно iз ст. 138-140 Податкового Кодексу України при здiйсненнi 

певних операцiй всiма суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, в т. ч. страховиками;  

- та на рiзницi, якi виникають тiльки при здiйсненнi саме страхової дiяльностi, а саме: 

рiзницi, яка дорiвнює нарахованому податку на дохiд за ставкою, визначеною п. 136.2.1 

Податкового Кодексу України та зменшує фiнансовий результат до оподаткування страховика; 



рiзницi, пов'язанi з формуванням страховиком технiчних та математичних резервiв, якi 

визначаються згiдно з п. 141.1.3, 141.1.4 Податкового Кодексу України. 

Вiдстрочене податкове зобов'язання та вiдстрочений податковий актив визнається стосовно 

тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань у фiнансовiй звiтностi та 

вiдповiдними податковими базами, якi використовуються для розрахунку оподатковуваного 

прибутку.  

У представленiй звiтностi Товариством розрахованi i вiдображенi суми  вiдстроченого 

податкового активу, стосовно тимчасових рiзниць.Сума сформованих забезпечень (резервiв) пiд 

майбутнi витрати є тимчасовою рiзницею, яка взятв за базу для нарахування вiдстроченого 

податкового активу.  

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як 

очiкується, будуть застосовуватися у тому перiодi, в якому актив буде реалiзований або буде 

погашене зобов'язання, на основi дiючих або фактично дiючих податкових ставок (та норм 

податкового законодавства) на звiтну дату. 

Враховуючи зазначене, Товариство вважає за доцiльне використовувати у представленiй 

звiтностi ставку, яка, як очiкується, згiдно з прийнятими законодавчими нормами, буде 

застосовуватися при реалiзацiї  в майбутньому зазначених фiнансових активiв. 

 

6.9. Iншi положення облiкової полiтики. Вплив змiни облiкової полiтики. 

 

Витрати майбутнiх перiодiв. У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображаються витрати, що 

мали мiсце протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до наступних 

звiтних перiодiв. До складу витрат майбутнiх перiодiв в основному входять витрати на 

перiодичнi видання, рекламу, членськi внески в галузевi органiзацiї. В Балансi (Звiтi про 

фiнансовий стан) витрати майбутнiх перiодiв вiдображенi у складi iншої поточної дебiторської 

заборгованостi. 

Пенсiї та iншi виплати працiвникам по закiнченнi трудової дiяльностi. Товариство не має 

програм з визначеними виплатами.  

Виплати на основi акцiй. Працiвники Товариства (включаючи вище керiвництво) не отримують 

винагороду у формi виплат, заснованих на акцiях.  

Сегментна звiтнiсть. Товариство здiйснює дiяльнiсть у одному географiчному та бiзнес сегментi. 

Вплив змiни облiкової полiтики на подiї i операцiї, що вiдбуваються (вiдбувались) в Товариствi. 

Доцiльнiсть змiни того чи iншого положення облiкової полiтики Товариства встановлюється у 

разi: 

- змiн статутних вимог (тобто при внесеннi змiн до статуту Товариства); 

- змiн вимог органу, що затверджує положення (стандарти) бухгалтерського облiку 

(вносяться змiни чи доповнення до тих чи iнших стандартiв); 

- змiни забезпечать достовiрне вiдображення подiй або операцiй у фiнансовiй звiтностi 

Товариства. 

Вплив змiни облiкової полiтики на подiї i операцiї минулих перiодiв Товариство вiдображає у 

звiтностi шляхом: 

- коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року; 

- повторного надання порiвняльної iнформацiї стосовно попереднiх звiтних перiодiв; 

Змiна облiкової полiтики, вибiр вiдображення впливу змiни на облiкову полiтику Товариство 

розкриває й обгрунтовує у примiтках до фiнансової звiтностi за поточний звiтний перiод. 

Облiкова полiтика застосовується Товариством щодо подiй i операцiй з моменту їх виникнення. 

Не є змiною облiкової полiтики встановлення облiкової полiтики для: 

- подiй або операцiй, якi вiдрiзняються за змiстом вiд попереднiх подiй або операцiй; 

- подiй або операцiй, якi не вiдбувались ранiше. 

Якщо неможливо розрiзнити змiну облiкової полiтики та облiкових оцiнок, то це розглядається i 

вiдображається як змiна облiкових оцiнок. 



Не є змiною облiкової полiтики Товариства змiна визначення облiкових оцiнок.  

Облiкова оцiнка - це попередня оцiнка, яка використовується Товариством з метою розподiлу 

витрат i доходiв мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Вона може бути переглянута, якщо 

змiнюються обставини, на яких вона грунтувалася, або отримано додаткову iнформацiю. Змiни 

облiкових оцiнок впливають тiльки на майбутнє i не стосуються минулого. 

Наслiдки змiн в облiкових оцiнках Товариство включає до тiєї статтi звiту про фiнансовi 

результати(звiту про сукупний дохiд), яка ранiше застосовувалась для вiдображення доходiв або 

витрат, пов'язаних з об'єктом такої оцiнки, в тому перiодi, в якому вiдбулася змiна, а також в 

наступних перiодах, якщо змiна впливає на цi перiоди. 

Внесення змiн до облiкової полiтики, що стосуються майбутнiх перiодiв, застосовуються з 

початку нового звiтного перiоду, i оформлюється вiдповiдним наказом про внесення змiн до 

облiкової полiтики Товариства.  

У випадках, коли Товариство розпочинає здiйснювати новi операцiї, або у випадку змiн окремих 

законодавчих норм, введення положень з облiку щодо яких Товариство не могло передбачити 

заздалегiдь, змiни в облiкову полiтику можуть бути внесенi протягом звiтного периоду (року) i 

застосовуються Товариством з дати затвердження таких змiн.  

 

6.10. Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони. 

 

Звязанi сторони визначаються Товариством вiдповiдно до вимог МСБО 24 "Розкриття 

iнформацiї про зв'язанi сторони". 

Зв'язана сторона - фiзична особа або суб'єкт господарювання, зв'язанi з Товариством (у цьому 

пунктi Примiток зветься "суб'єкт господарювання, що звiтує").  

 

Фiзична особа або близький родич такої особи є зв'язаною стороною iз суб'єктом 

господарювання, що звiтує, якщо така особа:  

- контролює суб'єкт господарювання, що звiтує, або здiйснює спiльний контроль над ним;  

- має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звiтує;  

- є членом провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання, що звiтує, або 

материнського пiдприємства суб'єкта господарювання, що звiтує.   

 

Суб'єкт господарювання є зв'язаним з Товариством, якщо виконується будь-яка з таких умов:  

- суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звiтує, є членами однiєї групи (а 

це означає, що кожне материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє 

пiдприємство пiд спiльним контролем є зв'язанi одне з одним);  

- один суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним 

пiдприємством iншого суб'єкта господарювання (або асоцiйованого пiдприємства чи спiльного 

пiдприємства члена групи, до якої належить iнший суб'єкт господарювання);  

- обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони;  

- один суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб'єкта 

господарювання, а iнший суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього 

суб'єкта господарювання;  

- суб'єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi 

працiвникiв або суб'єкта господарювання, що звiтує, або будь-якого суб'єкта господарювання, 

який є зв'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує. Якщо суб'єкт господарювання, що 

звiтує, сам є такою програмою виплат, то працедавцi-спонсори також є зв'язаними iз суб'єктом 

господарювання, що звiтує;  

- суб'єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем особи, 

визначеної в пунктi а);  

- особа, визначена в пунктi а)i), має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом 

провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського 



пiдприємства суб'єкта господарювання). 

 

Операцiя зi зв'язаною стороною - передача ресурсiв, послуг або зобов'язань мiж суб'єктом 

господарювання, що звiтує, та зв'язаною стороною, незалежно вiд того, чи призначається цiна. 

 

Акцiонери Товариства наведенi в розд.3 Примiток. 

 

Органами управлiння Товариства є Загальнi збори Акцiонерiв, Наглядова Рада, Правлiння. 

 

Посадовi особи Наглядової ради: 

Клаус Мiхаель Шайтегель - Голова Наглядової ради; 

Гюнтер Пухтлер - заступник Голови Наглядової ради; 

Гаральд Люнцер - член Наглядової ради.  

 

Посадовi особи Правлiння: 

Виконуючий обов'язки Голови Правлiння, Член Правлiння - Базилевська Наталiя Володимирiвна 

 

Склад акцiонерiв Товариства не зазнав змiн у 2015 роцi.  

 

Перелiк зв'язаних сторiн визначається Товариством враховуючи сутнiсть вiдносин, а не лише 

юридичну форму. Протягом 2015, як i 2014 року зв'язаними сторонами Товариства були 

акцiонер, що володiє 99,9999514% акцiй (Акцiонерне товариство "Грацер Вексельзайтiге 

Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт"), та ПрАТ СК "Граве Україна Cтрахування життя". Види, 

обсяги, та залишки за операцiями, проведеними Товариством iз зв'язаними сторонами протягом 

2015 року розкрито в п. 8 Примiток. 

 

Що стосується провiдного управлiнського персоналу для цiлей розкриття iнформацiї в 

фiнансовiй звiтностi, то враховуючи, що повноваження провiдного управлiнського персоналу 

суворо регламентуються внутрiшнiми положеннями, затвердженими у вiдповiдностi до чинного 

законодавства, Наглядовою радою, Загальними зборами акцiонерiв; бюджети, в рамках яких 

провiдний управлiнський персонал приймає рiшення в частинi укладання угод, що вливатимуть 

на збiльшення/зменшення ресурсiв Товариства, а також будь-якi вiдхилення вiд таких бюджетiв, 

повязанi iз проведенням, непередбачених бюджетом проектiв, затверджуються Наглядовою 

радою, провiдний управлiнський персонал не є суб'єктом для розкриття. 

 

 

6.11. Цiлi i полiтика управлiння фiнансовими i страховими ризиками. 

 

Полiтика управлiння ризикiв Товариства базується на вимогах чинного законодавства i 

Керiвництва з управлiння ризиками концерну "GRAWE Group" . 

 

Товариство забезпечує належнi управлiння, звiтнiсть та процедури внутрiшнього контролю, якi 

дозволяють, зокрема, своєчасно виявляти змiни, що можуть становити загрозу для 

довгострокового виконання зобов'язань, що випливають з договорiв страхування. 

Суттєвими чинниками ефективного управлiння ризиками є високий професiйний рiвень 

керiвництва i вiдповiдна комплектацiя персоналом. Керiвництво Товариства несе 

вiдповiдальнiсть за впровадження, надiйнiсть i забезпечення функцiонування систем управлiння 

ризиками.  

В процесi управлiння ризиками задiянi Наглядова Рада, Правлiння. Правлiння є вiдповiдальним 

за функцiонування системи внутрiшнього контролю та управлiння ризиками. Наглядова рада 

систематично вiдстежує стан управлiння ризиками, впливає на обрану Правлiнням схильнiсть до 



ризикiв.  

За завданнями Наглядової Ради та/або Правлiння в Товариствi здiйснюється перевiрка та 

тестування систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками. Серед основних напрямкiв в 

процесi управлiння ризиками є: забезпечення проведення кiлькiсної та якiсної оцiнки ризикiв, на 

якi може наражається Товариство; забезпечення методологiї з управлiння ризиками; створення 

системи для автоматизованого ведення та оброблення бази даних щодо ризикiв; iдентифiкацiя i 

монiторинг; аналiз можливих сценарiїв; пiдготовка звiтностi щодо ризикових позицiй 

Наглядовiй Радi та надання рекомендацiй Правлiнню з боку Наглядової Ради щодо їх 

оптимального значення. 

Результатами функцiонування системи внутрiшнього контролю Товариства  є 

- функцiонування внутрiшнiх правил та процедур контролю,  

- надiйнiсть iнформацiї, яка необхiдна для успiшного керiвництва дiяльнiстю Товариства, 

- стабiльне i ефективне функцiонування Товариства, 

- дотримання внутрiшньогосподарської полiтики,  

- збереження та рацiональне використання активiв Товариства, 

- вiдсутнiсть та запобiгання фальсифiкацiй, помилок,  

- точнiсть i повнота бухгалтерських записiв,  

- своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї, 

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

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

правильно оформленi i вiдображенi в облiкових регiстрах. 

  

Система внутрiшнього аудиту приведена у вiдповiднiсть до норм статтi 15?. Внутрiшнiй аудит 

(контроль), вiдповiдно до Закону України вiд 12.07.2001, № 2664-III "Про фiнансовi послуги та 

державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" iз змiнами i доповненнями. 

 

Ефективне управлiння ризиками необхiдно для досягнення довгострокового успiху компанiї з 

надання фiнансових послуг i, як наслiдок , пiдвищення цiнностi нашої компанiї. Ризики можуть 

виникати у всiх пiдроздiлах компанiї. З цiєї причини необхiдний всебiчний i систематичний 

аналiз ризикiв , якi зачiпають всi департаменти i компанiї, що входять в нашу групу. Саме в 

страховому бiзнесi ми постiйно стикаємося з ризиками в нашiй повсякденнiй роботi. 

 

Управлiння ризиками може бути також конкурентною перевагою , якщо воно поєднане iз 

стратегiєю i процесами компанiї i при цьому виконує свою основну функцiю , служачи засобом 

щодо забезпечення виконання регулятивних вимог. 

 

Механiзми внутрiшнього контролю та управлiння ризиками концерну " GRAWE Group " 

 

В оцiнюваних компанiях на рiвнi фiнансового конгломерату повиннi бути присутнiми належна 

система управлiння ризиками та належнi механiзми внутрiшнього контролю, а також належнi 

Управлiння i звiтнiсть.  

 

Належне управлiння ризиками включає в себе: 

1. Компетентне керiвництво та управлiння з твердженням i регулярним оглядом стратегiй i 

заходiв вiдповiдним керiвництвом компанiї на рiвнi фiнансового конгломерату щодо всiх 

прийнятих ризикiв;  

2. Вiдповiдна полiтика з формування власного капiталу iз завчасним урахуванням наслiдкiв 

дiлової стратегiї для профiлю ризикiв i вимог до власного капiталу;  

3. Вiдповiднi процедури, що забезпечують належне iнтегрування систем нагляду за ризиками в 

органiзацiю пiдприємства, i вiдповiднi заходи щодо забезпечення взаємної сумiсностi систем, якi 

застосовуються в оцiнюваних компанiях фiнансового конгломерату, з тим щоб можна було 



встановлювати, вiдстежувати i контролювати всi ризики на рiвнi фiнансового конгломерату. 

  

Механiзми внутрiшнього контролю включають в себе: 

" Вiдповiднi механiзми щодо формування власного капiталу для визначення i кiлькiсної 

оцiнки всiх позицiй з iстотним ризиком i вiдповiдної пiдтримки цих ризикiв за допомогою 

власного капiталу; 

" Належна система звiтностi для визначення, кiлькiсної оцiнки, стеження i контролю над 

угодами всерединi групи i концентрацiєю ризику.  

 

Крiм правових вимог, в рамках системи управлiння ризиками концерну "GRAWE Group", в 

концернi також дотримуються "Керiвництва з управлiння ризиками в страхових компанiях", 

виданого Австрiйської страхової асоцiацiєю. Це посiбник є мiнiмальна вимога для страхових 

компанiй; система управлiння ризиками повинна вiдповiдати характеру i ризику окремо взятої 

компанiї. 

Управлiння ризиками включає в себе всi заходи з виявлення та управлiння ризиками , яким 

концерн " GRAWE Group " схильний як компанiя з надання фiнансових та страхових послуг, i, 

отже, всi сумiснi i узгодженi правила , заходи i процедури для розпiзнавання , контролю та 

захисту вiд ризикiв. 

 

Окремi ризики та їх оцiнка можуть також природно змiнюватися в рамках компанiї у зв'язку iз 

змiнами правових , економiчних i полiтичних умов. У зв'язку з цим управлiння ризиками може 

розглядатися також як динамiчний процес . Завданням управлiння ризиками є НЕ уникнення 

ризикiв , а свiдоме прийняття ризикiв в цiлеспрямованiй манерi i систематична оцiнка , 

управлiння цими ризиками та пiдготовка альтернативних заходiв для своєчасного протидiї 

загрозливим тенденцiям. Управлiння ризиками - це також процес, який вiдкриває новi 

можливостi. 

Попереджувальне / проактивне управлiння дiловими ризиками сприяє також зменшенню 

наслiдкiв ризикiв у разi їх виникнення. 

 

Звiтнiсть про ризики є важливим аспектом управлiння ризиками. Її метою є надання конкретної , 

всеосяжної та актуальної iнформацiї про ризики , якi зачiпають компанiю, i їх розвитку , якi 

можуть загрожувати тривалому економiчному iснуванню компанiї . Це може допомогти 

Керiвництву в управлiннi компанiєю , виконаннi цiлей компанiї i тривалому успiшному 

розвитку . При цьому також забезпеченi гнучкiсть i пристосовнiсть по вiдношенню до 

внутрiшнiх i зовнiшнiх змiн. 

 

Ще однiєю метою управлiння ризиками є створення групової культури ризику, тобто обiзнаностi 

про ризики , якi зачiпають всi рiшення i операцiї в ходi звичайної дiяльностi . Для цього в 

Компанiї пiдвищують обiзнанiсть про ризики / увагу до ризикiв на всiх рiвнях всерединi 

компанiї , що охоплює всiх спiвробiтникiв. Вiдповiднi iнформацiйна концепцiя i концепцiя 

навчання вже впровадженi в рамках навчання всiх нових спiвробiтникiв GRAWE Group . У всiх 

дочiрнiх страхових компанiях вiддiлом ризик - менеджменту регулярно проводяться семiнари на 

тему ризик - менеджменту i актуальних розробок за участю керiвництва компанiй та 

керiвниками вiддiлiв . 

 

Вiддiл управлiння ризиками є центральним пунктом контролю стану ризикiв концерну "GRAWE 

Group".  

Основними завданнями Вiддiлу ризик-менеджменту є Аналiз даних, що мають вiдношення до 

ризикiв Поточне складання звiтiв про ризики для внутрiшнiх i зовнiшнiх користувачiв Участь у 

зборах на тему ризик-менеджменту (об'єднання страховикiв, форуми).  

 



Подальший розвиток системи ризик-менеджменту: 

- складання огляду загальної ризикової ситуацiї в групi GRAWE; 

- спецiальне подальше навчання у сферi ризик-менеджменту;  

- проведення навчання та надання iнформацiї;  

-   пiдтримка дочiрнiх компанiй у подальшому розвитку ризик-менеджменту; 

- складання звiтiв про поточну ризикової ситуацiї для Ради директорiв (Правлiння) та 

Наглядової Ради  

- розробка документацiї вказiвка термiнiв i форм для складання звiтiв про ризики  

- консультування Правлiння з питань, пов'язаних з ризиками, пропозицiя заходiв 

визначення стандартiв для унiфiкацiї систем ризик-менеджменту, методiв вимiрювання та 

розрахунку,  

- органiзацiя заходiв, що виходять за рамки вiддiлу i компанiї, з обмеження ризику  

спостереження над застосуванням заходiв, що скорочують ризик. 

 

7.Iстотнi облiковi судження, оцiночнi значення та допущення. 

 

У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво використовувало наступнi 

судження, що надають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi: 

 

- На кiнець року, проаналiзувавши основнi засоби, нематерiальнi активи та iншi вiдповiднi 

активи на предмет знецiнення, Товариством ознак знецiнення не встановлено; 

- Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, включена у фiнансову звiтнiсть 

являє собою суму, на яку може бути обмiняний iнструмент в результатi поточної угоди мiж 

бажаючими здiйснити таку операцiю сторонами, вiдмiнної вiд вимушеної продажу або 

лiквiдацiї.  

Для визначення справедливої вартостi використовувались наступнi методи i допущення: 

справедлива вартiсть грошових коштiв та короткострокових депозитiв, торгової дебiторської та 

кредиторської заборгованостi, а також iнших короткострокових зобов'язань дорiвнює їх 

балансовiй вартостi в основному з огляду на те, що цi iнструменти будуть погашенi в 

найближчому майбутньому. 

 

- Податки. У вiдношеннi iнтерпретацiї складного податкового законодавства, змiн у 

податковому законодавствi, а також сум i термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного 

доходу iснує невизначенiсть.  

З урахуванням змiн податкового законодавства, довгострокового характеру i складностi наявних 

договiрних вiдносин, рiзниця, яка виникає мiж фактичними результатами i прийнятими 

допущеннями, або майбутнi змiни таких припущень можуть спричинити за собою майбутнi 

коригування вже вiдображених у звiтностi сум витрат з податку на прибуток. 

 

8.Пояснення суттєвих статей Балансу (Звiту про фiнансовий стан), Звiту про фiнансовi 

результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, за рiк, що закiнчився 31 

грудня 2015 року, Звiту про власний капiтал за 2015 рiк. 

 

В цих Примiтках Товариство розкриває iнформацiю щодо суттєвих елементiв фiнансової 

звiтностi з метою надання споживачам iнформацiї про фiнансовий стан, фiнансовi результати i 

змiни щодо фiнансового становища для прийняття економiчних рiшень.  

8.1.Основнi засоби Товариства представленi наступними групами: будинки, споруди та 

передавальнi пристрої; машини та обладнання; iнструменти та прилади; iншi основнi засоби.  

Розкриття iнформацiї щодо вартостi зазначених основних засобiв придбання, вибуття, 

нарахування амортизацiї, представлено у нижченаведенiй таблицi. 

  



Товариство визначило, що основнi засоби станом на 31.12.2015 року не мають ознак знецiнення. 

Згiдно наказу   №26/2  вiд 19.11.2015 року Товариством  була проведена повна  

iнвентаризацiя основних засобiв. 

ПрАТ "Страхова компанiя "ГРАВЕ Україна" станом на 31.12.2015 рокiв не має обмежень щодо 

володiння активами за виключенням  Aвтомобiль HONDA Accord 4DVIN, який був викрадений 

30.08.2015 та знайдений i на даний час (проводяться слiдчi дiї) знаходиться на 

штрафмайданчику м. Харкiв. 

Протягом 2015 року (аналогiчно i в 2014 роцi) Товариство не отримувало основних засобiв за 

рахунок цiльових асигнувань. 

 

 

8.2.Нематерiальнi активи. 

В зазначенiй статтi Товариством вiдображається вартiсть об'єктiв, якi вiднесенi до складу 

нематерiальних активiв згiдно з мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 38 

"Нематерiальнi активи", у цiй статтi наводяться окремо первiсна та залишкова вартiсть 

нематерiальних активiв, а також нарахована у встановленому порядку сума накопиченої 

амортизацiї. Нематерiальнi активи представленi лiцензiями та програмним забезпеченням. 

Нематерiальнi активи Вкладення в розробку Патенти i лiцензiї Iншi нематерiальнi 

активи 

Балансова вартiсть    

1 сiчня 2015 року  386  

Надходження  52  

Продаж (списання)  0  

31 грудня 2015 року  438  

Нарахована амортизацiя    

1 сiчня 2015 року  158  

Нарахування за перiод  28  

Списання при вибуттi    

31 грудня 2015 року  186  

Чиста балансова вартiсть    

Станом на 1 сiчня 2015 року  228  

Станом на 31 грудня 2015 року  252  

Товариство визначило, що нематерiальнi активи станом на 31.12.2015 року не мають ознак 

знецiнення. 

ПрАТ "Страхова компанiя "ГРАВЕ Україна" станом на 31.12.2015 рокiв не має переданих у 

заставу нематерiальних активiв та iнших обмежень щодо володiння нематерiальними активами,  

не має угод на придбання в майбутньому нематерiальних активiв.  

 

Товариство має нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання, а саме 

лiцензiї на ведення страхової дiяльностi, якi виданi Товариству безстроково. Вартiсть їх в облiку 

не амортизується.  

 

Протягом 2015 року (аналогiчно i в 2014 роцi) Товариство не отримувало нематерiальних 

активiв за рахунок цiльових асигнувань. 

 

 

8.3.Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання. 

Згiдно з положеннями облiкової полiтики, про якi згадувалося, Товариство розрахувало 

тимчасовi податковi рiзницi, якi стали базою для нарахування вiдстрочених податкових активiв. 

Тимчасовi податковi рiзницi в основному сформованi через забезпечення пiд витрати в 

наступному звiтному перiодi.  



 

 

У представленiй звiтностi Товариством розрахованi i вiдображенi наступнi суми  вiдстроченого 

податкового зобов'язання i вiдстроченого податкового активу: 

 

 31.12.2015 31.12.2014 

Вiдстроченi податковi зобов'язання - - 

Вiдстроченi податковi активи 530 57 

 

8.4. Залишок коштiв у централiзованих страхових резервах 

Вiдображенi кошти у централiзованих страхових резервних фондах, зокрема, якi перебувають в 

управлiннi Моторно-транспортного страхового бюро України, але якi належать Товариству. 

 

 31.12.2015 31.12.2014 

Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 5575 5429 

 

8.5.Запаси 

Запаси Товариства представленi канцелярським приладдям, матерiалами виробничого 

призначення, iншими матерiалами iнформацiйно-рекламного призначення, вартiсть яких  

становить 246 тис. грн. 

Станом на 31.12.2014 року запаси Товариства були представленi тими ж категорiями вартiстю 

75 тис. грн.  

 

8.6.Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги. 

Дебiторська заборгованiсть за послуги станом на 31.12.2015 року становить  812 тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть за послуги включає розрахунки iз страхувальниками  зменшена на 

суму нарахованого резерву сумнiвних боргiв: 

 31.12.2015 31.12.2014 

Розрахунки iз страхувальниками   836 652 

Резерв сумнiвних боргiв 24 96 

Разом 812 556 

 

Представленння сум дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги в фiнансовiй 

звiтностi здiйснено з використанням оцiнок, викладених в п.6.3 цих Примiток. 

Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Товариство оцiнює, чи є об'єктивне свiдчення того, що 

кориснiсть фiнансового активу чи групи зменшується. Об'єктивнi свiдчення мiстять в собi 

спостереженi данi щодо таких подiй: значнi фiнансовi труднощi боржника; порушення 

контракту таке, як прострочування платежiв тощо. 

 

Вiдповiдно, враховуючи принцип обачностi та з метою покриття у майбутньому безнадiйної 

дебiторської заборгованостi, Товариство нараховує резерв сумнiвних боргiв. 

Для розрахунку резерву сумнiвних боргiв в Товариствi вся поточна дебiторська заборгованiсть 

подiляється на  двi частини: 

- дебiторська заборгованiсть зi страхової дiяльностi; 

- дебiторська заборгованiсть з iншої господарської дiяльностi. 

Для кожного з визначених видiв дебiторської заборгованостi розрахунок резервiв сумнiвних 

боргiв здiйснюється окремо.  Нарахована сума резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод 

вiдображається у Звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. 

 

8.7.Дебiторська заборгованiсть за розрахунками та iнша дебiторська заборгованiсть. 

 



Дебiторська заборгованiсть за розрахунками Товариства за виданими авансами включає суму 

авансiв, наданих iншим пiдприємствам, у рахунок наступних платежiв i станом на 31.12.1015 

складає 1016 тис. грн. 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом представлена дебiторською 

заборгованiстю фiнансових i податкових органiв, а також переплатою за податками, зборами та 

iншими платежами до бюджету i станом на 31.12.2015 складає  831 тис. грн. Окремо 

Товариством наводиться дебiторська заборгованiсть з податку на прибуток. 

 

У статтi дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв Товариством 

вiдображається сума нарахованих дивiдендiв, процентiв.  

 

Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв дебiторська заборгованiсть iз нарахованих доходiв 

складалася з сум нарахованих процентних доходiв за облiгацiями, дивiдендами i нарахованих 

процентних доходiв за депозитами. 

 

Дебiторська заборгованiсть iз нарахованих доходiв, в тому числi: 31.12.2015 31.12.2014 

за облiгацiями - 624 

за депозитами 473 159 

Вiдсотки по коштах в МТСБУ 167 84 

Разом 640 867 

Дебiторська заборгованiсть iз нарахованих доходiв вiдображена в фiнансовiй звiтностi з 

урахуванням методiв оцiнок, викладених в п.5, 6.3 Примiток. 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства представлена сумами дебiторської 

заборгованостi з пiдзвiтними особами, соцiального страхування, витратами майбутнiх перiодiв 

та по  iнших розрахунках i станом на 31.12.2015 складає 437 тис. грн. 

 

Також в складi iншої дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2015 року Товариством 

вiдображена заборгованiсть комерцiйних банкiв, що знаходяться в стадiї лiквiдацiї за 

депозитними вкладами. Номiнальна вартiсть заборгованостi складає 1 868 тис. грн., резерв 

сумнiвних боргiв нарахований 100 % на суму заборгованостi i складає 1 868 тис. грн.,  

балансова вартiсть заборгованостi  0 грн. 

 

 

Назва банку Номiнал заборгованостi станом на 31.12.2014 (тис. грн.) Резерв 100% на 31.12.2014  

(тис. грн.) Номiнал заборгованостi станом на 31.12.2015 (тис. грн.) Резерв 100% на 31.12.2015 

(тис. грн.) 

АКБ "ФОРУМ" 2 2 2 2 

ВАТ Фiнанси та кредит 0  0  500 500 

Дф ТОВ Укрпромбанк 100 100 100 100 

КБ "Захiдiнкомбанк" ТзОВ Львiвська фiлiя 215 215 215 215 

ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" 0  0  700 700 

ТзОВ "Український промисловий банк" 93 93 93 93 

ТОВ "Укрпромбанк" 258 258 258 258 

  668 668 1868 1868 

 

 

8.8.Фiнансовi iнвестицiї. 

 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї в звiтностi Товариства представленi облiгацiями внутрiшньої 



державної позики.  

Загальна вартiсть облiгацiй  внутрiшньої  державної позики  на 01.01.2015 року становить 35 

116 тис. грн. Протягом 2015 року цi облiгацiї погасились, i вiдповiдно на початок звiтного 

перiоду їх вартiсть вiдображена у складi поточних фiнансових iнвестицiй.   

 

Рух фiнансових активiв (зокрема поточних фiнансових iнвестицiй) за рiк 2015 був наступним: 

 

Показники Дольовi цiннi папери, в тому числi Борговi цiннi папери, в тому числi 

 фiнансовi активи, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств

 фiнансовi активи якi оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у 

складi iншого сукупного капiталу фiнансовi активи якi оцiнюються за амортизованою вартiстю 

На 01.01.2015 року - 35 116 - 

Придбання, в тому числi - 0 - 

облiгацiї внутрiшньої державної позики - - - 

облiгацiї зовнiшньої державної позики - - - 

в тому числi у зв'язаних осiб - - - 

Вибуття (погашення) - 50123 - 

Амортизацiя - - - 

Переоцiнка* - 2318 - 

*income - 2 035 - 

*резерв - - - 

Зменшення корисностi - - - 

Змiни валютного курса - 15007 - 

На 31.12.2015 року - 0 - 

Наведенi суми переоцiнки представлюять змiни справедливої вартостi, якi вiдображаються у 

складi iншого сукупного капiталу (для фiнансових активiв якi оцiнюються за справедливою 

вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi iншого сукупного капiталу). 

Вибуття цiнних паперiв протягом 2015 року вiдбулося внаслiдок їх погашення вiдповiдно до 

умов випуску.  

 

8.9.Грошi  та їх еквiваленти. 

 

Грошi та їх еквiваленти це грошi на поточних рахунках у банках, якi можуть бути вiльно 

використанi для поточних операцiй, а також грошовi кошти в дорозi, еквiваленти грошей. У цiй 

статтi Товариством наводяться кошти в нацiональнiй та iноземнiй валютах.  

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31.12.2015 року становлять 91 738 тис. грн., станом 

на 31.12.2014 року становлять 35 435 тис. грн., i представленi: 

 31.12.2015 31.12.2014 

Грошовi кошти та їх еквiваленти: 91 738 35 435 

в нацiональнiй валютi 6 325 16 406 

зокрема на поточних рахунках 325 684 

еквiваленти грошових коштiв 6 000 15722 

у т. ч. в касi - - 

в iноземнiй валютi 85 413 18 950 

зокрема на поточних рахунках 3877 3274 

еквiваленти грошових коштiв 81536 15676 

Оцiнка цих фiнансових iнструментiв з метою вiдображення в фiнансовiй звiтностi описана в 

п.6.3 цих Примiток. 

 

8.10.Частка перестраховика у страхових резервах. 



Товариство наводить визначену та оцiнену суму частки перестраховикiв у страхових резервах 

кожного виду вiдповiдно до вимог чинного законодавства, зокрема в резервi незароблених 

премiй  i в резервi заявлених, але не виплачених збиткiв (RBNS). 

 

Частка перестраховикiв у резервi незароблених премiй визначається у порядку, за яким 

формується  величина резерву незароблених премiй за такими видами страхування, з 

урахуванням дати вступу в дiю договору перестрахування. При розрахунку беруться до уваги 

частки страхових платежiв належних до сплати згiдно укладених договорiв перестрахування.  

 

Частка перестраховикiв у резервi збиткiв, якi заявленi, але не виплаченi розраховується 

вiдповiдно до умов договорiв перестрахування. Величина часток перестраховикiв у резервах 

заявлених, але не виплачених збиткiв формується щоденно. Перевiрка на повноту даних в 

бухгалтерському облiку про частки перестраховикiв у резервах заявлених збиткiв вiдбувається 

один раз у квартал станом на останню дату звiтного кварталу. 

 

Частка перестраховика у страхових резервах, в тис. грн. 31.12.2015 31.12.2014 

у тому числi в: резервi незароблених премiй  1243 601 

резервi заявленх, але не виплачених збиткiв 3062 1508 

Всього 4 305 2109 

 

З метою представлення в фiнансовiй звiтностi обсяг страхових зобов'язань перестраховика 

визначається вiдповiдно до оцiнок, визначених в п.6.3 Примiток. 

 

8.11.Зареєстрований капiтал. 

 

Iнформацiя щодо зареєстрованого (статутного) капiталу Товариства викладена в 6.4, 6.11 та в 

розд. 3 цих Примiток. 

Зареєстрований i фактично сплачений статутний капiтал, вiдповiдно до Статуту Товариства, 

становить 41 130 тис. грн., статутний капiтал сформовано виключно грошовими коштами. 

Акцiонерами Товариства є юридичнi особи, що заснованi та дiють за законодавством Австрiї. 

Склад акцiонерiв Товариства не зазнав змiн у 2015 роцi.  

Таким чином, станом на 31.12.2015року, склад акцiонерiв та їх частки (в грн.) в зареєстрованому 

(статутному) капiталi складають: 

№ з/п Найменування/ 

ПIБ Сума внеску, 

грн. Частина у статутному фондi, % 

1 2 3 4 

1 АТ " Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт" 41129980,00 99,9999514% 

2 ТзОВ " ГВ Бетайлiгунгервербс -унд -фервальтунгс-Г.м.б.Х" 10,00 0,0000243% 

3 ТзОВ "Iнтерсек'юрiтас -Бетрiбс -Сервiс  ГмбХ" 10,00 0,0000243% 

  41 130 000,00 100 

 

 

8.12.Капiтал у дооцiнках. 

 

Капiтал у дооцiнках включає суми дооцiнки фiнансових iнструментiв. 

В процесi першого застосування МСФЗ визначення Товариством фiнансових iнструментiв,  якi 

оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi iншого сукупного 

капiталу, для цiлей визначення їх вартостi i вiдповiдного вiдображення в фiнансовiй звiтностi, 

призвело до формування i вiдображення в фiнансовiй звiтностi сум капiталу в дооцiнках, 

показник якого має мiсце i станом на 31.12.2014 року. 



 

Капiтал Товариства в дооцiнках станом на 31.12.2015 року становить (0) тис. грн., станом на 

31.12.2014 року становить (2318) тис. грн. 

 

Так зокрема, капiтал Товариства в дооцiнках представлений рiзницями, мiж справедливою 

вартiстю фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої 

вiдображаються у складi iншого сукупного капiталу (п.6.3 Примiток), скоригованими на суми 

вiдстроченого податкового зобов'язання або вiдстроченого податкового активу, за вiдповiдний 

перiод. 

 

8.13.Додатковий капiтал. 

 

Додатковий капiтал Товариства сформований протягом 2011 року, i складається iз суми 

перевищення фактичної цiни розмiщення акцiй над їх номiнальною вартiстю. Станом на 

31.12.2015 року  додатковий капiтал Товариства становить 3 570 тис. грн.  станом на 31.12.2014 

року - 3 570 тис. грн. 

 

 

8.14.Нерозподiлений прибуток. 

 

Нерозподiлений прибуток Товариства станом на 31.12.2015 року становить 24 223 тис. грн.  

станом на 31.12.2014 року становить 11 065 тис. грн.   

 

8.15.Резервний капiтал. 

 

Iнформацiя щодо формування резервного капiталу Товариства наведена в п.6.4 цих Примiток. 

 

У статтi резервний капiтал наводиться сума резервiв, створених вiдповiдно до чинного 

законодавства або установчих документiв за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства. 

 

Розмiр резервного капiталу станом на 31.12.2015 року становить 939 тис. грн., станом на 

31.12.2014 року становить  204 тис. грн. 

 

 

8.16.Iншi резерви. 

 

У статтi iншi резерви наведена iнформацiя щодо резерву коливання збитковостi. Вiдповiдно до 

законодавства України, страховики, якi здiйснюють обов'язкове страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв зобов'язанi формувати резерв коливання 

збитковостi. Так як за принципами МСФЗ даний резерв не визнається як страхове зобов'язання, 

то вiн представлений у звiтностi в складi iнших резервiв. 

 

Розмiр резерву коливання збитковостi станом на 31.12.2015 року становить 988 тис. грн., станом 

на 31.12.2014 року становить  753 тис. грн. 

 

8.17.Страховi резерви 

 

Iнформацiя щодо формування, класифiкацiї та порядку представлення в фiнансовiй звiтностi  

страхових резервiв  наведена в п. 6.5 цих Примiток. 

 

Резерви довгострокових зобов'язань (математичнi резерви) i резерви належних виплат страхових 



сум:  

 

В тис. грн. 31.12.2015 31.12.2014 

Резерв незароблених премiй: 14486 10812 

Резерв збиткiв: 13633 8573 

- Резерв заявлених, але не виплачених зиткiв 12980 6898 

- Резерв збиткiв, що вiдбулися, але не заявленi 653 1675 

Разом: 28 119 19385 

 

 

8.18.Поточна кредиторська заборгованiсть. 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть Товариства представлена поточною кредиторською 

заборгованiстю за товари, роботи, послуги, за розрахунками з бюджетом, за розрахунками зi 

страхування, за розрахунками з оплати працi, поточною кредиторською заборгованiстю за 

одержаними авансами, поточною кредиторською заборгованiстю за страховою дiяльнiстю. 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на вiдповiдну звiтну дату це 

сума заборгованостi постачальникам i пiдрядникам за матерiальнi цiнностi, виконанi роботи та 

отриманi послуги. 

 

Оцiнка цих фiнансових iнструментiв з метою вiдображення в фiнансовiй звiтностi описана в 

п.6.3 цих Примiток. 

 

Структура поточних зобов'язань виглядає наступним чином: 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за: 31.12.2015 31.12.2014 

розрахунками з бюджетом 157 4707 

у тому числi з податку на прибуток - 4707 

розрахунками зi страхування 106 - 

розрахунками з оплати працi 11 1 

За розрахунками з постачальниками товарiв, 

 робiт, послуг 67 36 

Поточна кредиторська заборгованiсть за  

страховою дiяльнiстю: 5306       3799 

- по виплатах страхового вiдшкодування 25 13 

- агентської винагороди 745  561 

- з вихiдного перестрахування  2881    1841 

- з асистуючи ми компанiями з винагороди за послуги асистансу       87             74 

- зi страхувальниками              1495       1167 

- iншi розрахунки                  73            143 

Разом:                                              5647 8543 

 

Сума забезпечень, якi планується використати протягом 12 мiсяцiв з дати балансу, для покриття 

витрат, щодо яких вiдповiдне забезпечення було створено. 

До поточних забезпечень Товариства належать забезпеченя виплат персоналу та iншi 

забезпечення майбутнiх витрат i платежiв, перелiк i оцiнка яких з метою вiдображення в 

фiнансовiй звiтностi описана в п.6.5 цих Примiток. 

Станом на 31.12.2015 року розмiр забезпечень виплат персоналу становить 1 190 тис.грн., iншi 

забезпечення щодо витрат на аудит, iнших адмiнiстративних витрат, витрат на збут, тощо 3 215 

тис. грн. Станом на 31.12.2014 року розмiр забезпечень виплат персоналу становить 900 



тис.грн., iншi забезпечення щодо витрат на аудит, юридичних витрат, тощо 411 тис. грн. 

 

 

8.19.Iншi поточнi зобов'язання  

 

Iншi поточнi зобов'язання на вiдповiдну звiтну дату представленi розрахунками з пiдзвiтними 

особами, iншими розрахунками в межах господарської дiяльностi. 

 

Iншi поточнi зобов'язання, в тому числi  31.12.2015 31.12.2014 

За iншими розрахунками  820 1389 

За розрахунками з пiдзвiтними особами 5 1 

Разом 825 1 390 

 

Iншi поточнi зобов'язання Товариства станом на 31.12.2015 року в сумi 785 тис. грн. 

представленi заборгованiстю за договорами про передачу прав на використання комп'ютерної 

програми/ програмного забезпечення згiдно Додатоку № 3 до Сублiцензiйної угоди вiд 01 сiчня 

2013 року термiн погашення якої спливає в 2016 роцi. 

 

8.20.Умовнi активи  

 

Дебiторська заборгованiсть за регресними вимогами  класифiкується Товариством,  як умовний 

актив з невизначеним термiном одержання. Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, 

оскiльки це може спричинити визнання доходу, який може бути нiколи не отриманим. Проте, 

коли з'являється цiлковита впевненiсть у отриманнi доходу, тодi пов'язаний з ним актив не є 

умовним активом i його визнання є належним. В Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) 

вищевказаний умовний актив не вiдображений. Станом на 31.12.2015 року заборгованiсть за 

регресними вимогами становить 2 302 тис. грн., на 31.12.2014 року - 2 879 тис. грн. 

 

8.21.Чистi заробленi страховi премiї.  

 

У звiтi про фiнансовi результати наводяться доходи i витрати, якi вiдповiдають критерiям, 

визначеним в мiжнародних стандартах бухгалтерського облiку, визначення i оцiнку  яких, з 

метою вiдображення в фiнансовiй звiтностi, наведено в п.6.7 цих Примiток. 

 

За роки, що закiнчились 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 рокiв, чистi заробленi страховi премiї 

склали: 

 

                                                 2015 2014 

Премiї пiдписанi, валова сума  52873 35919 

Премiї, переданi у перестрахування  4174 2407 

Змiна резерву незароблених премiй 3674 3518 

Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 642 237 

Чистi заробленi страховi премiї  45667 30231 

 

8.22 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї. 

 

За роки, що закiнчились 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 рокiв, собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї була представлена наступним чином: 

 

                                                                                              

2015 2014 



Вiдрахування в централiзованi страховi резервнi фонди МТСБУ 187 152 

Витрати, пов'язанi з врегулюванням страхових випадкiв, в т.ч.: 635          541 

- на оплату судових затрат                                                                   93            

117 

- на оплату експертних робiт                                                                232          

208 

- на оплату послуг установ асистансу                                                 310          

216 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї                                        822 693 

 

 

8.23. Чистi понесенi збитки за страховими виплатами. 

 

За роки, що закiнчились 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 рокiв, чистi понесенi збитки за 

страховими виплатами, що вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати, були представлена 

наступним чином: 

 

                                                                                                                               

2015 2014 

Страховi виплати за страховими випадками:                                                           

21838 16554 

Сума вiдшкодування, що належить до отримання (отриманою) вiд перестраховика 1620 319 

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами                                             20218

 16235 

 

8.24.Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових зобов'язань. Дохiд (витрати) вiд змiни 

iнших страхових резервiв. 

 

                                                                                                             

2015 2014 

Дохiд (витрати) вiд змiни у iнших страхових резервах, в тому числi: -3 740 706 

результат змiни страхових резервiв                                                      -5294

 -342 

Результат змiни частки перестраховика в страхових резервах                1554 1048 

 

8.25.Iншi операцiйнi доходи 

 

Визначення, оцiнка зазначених доходiв Товариства з метою вiдображення в фiнансовiй звiтностi 

наведено в п.6.7 цих Примiток. 

 

В цiй статтi вiдображаються суми iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi, крiм чистого доходу 

вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Iншi операцiйнi доходи Товариства представленi 

доходами вiд курсових рiзниць, прибутками вiд продажу iноземної валюти, iншими технiчними 

доходами страхової дiяльностi, процентними доходами отриманими по залишкам на рахунках 

Товариства, доходами вiд списання кредиторської заборгованостi, термiн позовної давностi 

щодо якої закiнчився, сумами отриманих штрафних санкцiй, iншими операцiйними доходами. 

 

За роки, що закiнчились 31 грудня 2015 iншi операцiйнi доходи Товариства становили 53 274 

тис. грн., та 31 грудня 2014 - 30330 тис. грн. 

 

8.26.Адмiнiстративнi витрати 



 

Визначення, оцiнка витрат Товариства з метою вiдображення в фiнансовiй звiтностi наведено в 

п.6.7 цих Примiток. 

 

За роки, що закiнчились 31 грудня 2015, 31 грудня 2014 адмiнiстративнi витрати Товариства 

були представленi наступними елементами витрат: 

 

                                2015 2014 

Матерiальнi затрати 347 287 

Витрати на оплату працi адмiнiстративного персоналу 2562 3458 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 1075 1111 

Амортизацiя 467 329 

Витрати на консультацiйнi та аудиторськi послуги 378 54 

Витрати на вiдрядження 242 61 

Витрати на послуги зв'язку, поштовi, кур'єрськi витрати, послуги  iнтернет 167 178 

Банкiвськi послуги 354 217 

Витрати на оренду, утримання та ремонт примiщень 1053 958 

Витрати на дозволи i лiцензiї 850 393 

Iншi витрати 2836 1172 

Разом 10331 8218 

 

8.27.Витрати на збут 

 

Визначення, оцiнка витрат Товариства з метою вiдображення в фiнансовiй звiтностi наведено в 

п.6.7 цих Примiток. 

За роки, що закiнчились 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 рокiв, витрати на збут були 

представленi наступним чином: 

 

                                                  2015 2014 

Витрати з агентської винагороди  11005 7194 

Витрати на оплату рекламних послуг 213 148 

Витрати на рекламнi матерiали 629 487 

Iншi витрати 

 12042 9294 

Разом 23889 17123 

 

8.28. Iншi операцiйнi витрати 

За роки, що закiнчились 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 рокiв, iншi операцiйнi витрати були 

представленi наступними статтями витрат: 

 

                                                 2015 2014 

Сумнiвнi та безнадiйнi борги  4393 726 

Збитки вiд курсових рiзниць  23810 2520 

Iншi операцiйнi витрати   385 641 

Разом 28588 3887 

 

8.29.Iншi фiнансовi доходи 

 

За роки, що закiнчились 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 рокiв, iншi фiнансовi доходи були 

представленi таким чином: 

 



                                                 2015 2014 

Вiдсотки отриманi за облiгацiями 2035 2900 

Вiдсотки отриманi за депозитами 3251 3164 

Iншi доходи по цiнних паперах 1659 179 

Вiдсотки по внесках в гарантiйнi фонди (МСТБУ) 567 299 

Разом 7512 6542 

 

 

8.30.Iншi фiнансовi витрати. 

 

До iнших фiнансових витрат Товариство вiдносить витрати на проценти та iншi витрати, 

пов'язанi iз запозиченнями, а також витрати по проведенiй уцiнцi фiнансових iнвестицiй.  

 

                                2015 2014 

Iншi фiнансовi витрати 233 327 

 

8.31.Iншi доходи 

 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р. iншi доходи Товариства були представленi  доходами 

операцiй з оренди авто та продажу основних засобiв. За роки, що закiнчились 31 грудня 2015 

iншi доходи  Товариства становили 12 тис. грн., та 31 грудня 2014 - 90 тис. грн. 

 

8.32.Iншi витрати 

 

Iншi витрати Товариства були представленi витратами вiд списання необоротних активiв та  

iншими витратами, якi виникають у процесi господарської дiяльностi, але не пов'язанi з 

операцiйною дiяльнiстю пiдприємства.  

За роки, що закiнчились 31 грудня 2015 iншi доходи  Товариства становили 4 тис. грн., та 31 

грудня 2014 - 123 тис. грн. 

 

8.33.Сукупний дохiд. 

 

В роздiлi II Звiту про фiнансовi результати Товариство наводить iнформацiю про iнший 

сукупний дохiд та розраховує сукупний дохiд, отриманий у звiтному перiодi. 

 

У статтi дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв Товариством наводиться сума змiни 

балансової вартостi фiнансових iнструментiв у порядку, визначеному МСФЗ. 

 

                                                  2015 2014 

Чистий фiнансовий результат 13893 14679 

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2318 -1584 

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств 0 0 

Сукупний дохiд 16211 13095 

 

 

8.34.Зв'язанi сторони 

 

Перелiк зв'язаних сторiн визначається Товариством враховуючи сутнiсть вiдносин, а не лише 

юридичну форму. Протягом 2015, 2014 рокiв пов'язаними сторонами Товариства були акцiонер, 

що володiє 99,9999514% акцiй (Акцiонерне товариство "Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг 

Акцiєнгезельшафт"), ПрАТ СК "Граве Ураїна Страхування життя".   



Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони Товариства здiйснено в п.6.11 цих Примiток. 

Станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 рокiв та за роки, що закiнчилися цiєю датою, 

Товариство мало такi обороти та залишки за операцiями iз зв'язаними сторонами (тис. грн.): 

 

 

  Залишок на 01.01.15 Оборот за дебетом рахунку Оборот за кредитом рахунку       

Залишок на 31.12.15 

Акцiонерне товариство Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт 1374   

   825 

Iнша кредиторська заборгованiсть 1374   825 

ПрАТ СК "Граве Ураїна Страхування життя" 860    

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками     1 

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками 860  860 0 

 

 

 

  Залишок на 01.01.14 Оборот за дебетом рахунку Оборот за кредитом рахунку        

Залишок на 31.12.14 

Акцiонерне товариство Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт 0 0

 1374 1374 

Iнша кредиторьска заборгованiсть 0 0 1374 1374 

ПрАТ СК "Граве Ураїна Страхування життя"  3961   860 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками  1   0 

Кредиторьска заборгованiсть за розрахунками 3960  3100 860 

 

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

розрахунки здiйснюються протягом термiнiв, встановлених договiрними вiдностинами. Витрати, 

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

вiдсутнi.  

 

 

8.35. Звiт про рух грошових коштiв. 

 

Метою складання Звiту про рух грошових коштiв є надання користувачам фiнансової звiтностi 

повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про змiни, що вiдбулися у грошових коштах 

Товариства та їх еквiвалентах (далi - грошовi кошти) за звiтний перiод. 

 

При складаннi фiнансової звiтностi Товариством обрано спосiб складання Звiту про рух 

грошових коштiв за прямим методом iз застосуванням вiдповiдної форми звiту. Звiти про рух 

грошових коштiв за 2015, 2014 роки складенi за прямим методом, що робить їх спiвставними. 

 

У Звiтi про рух грошових коштiв Товариством розгорнуто наводяться суми надходжень та 

видаткiв грошових коштiв, що виникають в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової 

дiяльностi протягом звiтного перiоду. Якщо рух грошових коштiв у результатi однiєї операцiї 

включає суми, якi належать до рiзних видiв дiяльностi, то цi суми у звiтi наводяться 

Товариством окремо у складi статей щодо вiдповiдних видiв дiяльностi. 

 

8.36. Звiт про власний капiтал 

 

Так, зокрема, змiни справедливої вартостi фiнансових активiв, що облiковуються Товариством 

за справедливою вартiстю, визнаються у складi iншого сукупного капiталу. Зазначенi змiни були 



вiдображенi в фiнансовiй звiтностi в рядках "Дооцiнка(уцiнка) фiнансових iнструментiв" та 

"iншi змiни в капiталi". 

2015 рiк 

Стаття Код Зареєстрований 

капiтал Додатковий капiтал Капiтал в дооцiнках Резерв- 

ний 

капiтал Нерозпо- 

дiлений 

прибуток Iншi резерви Разом 

1 2 3  4 6 7  11 

Залишок на 01.01.2015 року  4000 41130 3570 (2318) 204 11065 753 54404 

Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод  4100     13893 

 13893 

Дооцiнка(уцiнка) фiнансових iнструментiв 4112   2318   

 2318 

Розподiл прибутку:          

Виплати власникам (дивiденди 4200        

Вiдрахування до Резервного капiталу  4210    735 -735   

Iншi змiни в капiталi:          

Iншi змiни 4290      235 235 

Разом змiн в капiталi  4295   2318 735 13158 235 16446 

Залишок на кiнець року 31.12.2015 4300 41130 3570 0 939 24223 988 70850 

2014 рiк 

Стаття Код Зареєстрований 

капiтал Додатковий капiтал Капiтал в дооцiнках Резерв- 

ний 

капiтал Нерозпо- 

дiлений 

прибуток Iншi резерви Разом 

1 2 3  4 6 7  11 

Залишок на 01.01.2014 року  4000 41130 -734 3570 163 -3573 1765 42321 

Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод  4100     14679 

  

Розподiл прибутку:          

Виплати власникам (дивiденди 4200        

Вiдрахування до Резервного капiталу  4210    41 -41   

Iншi змiни в капiталi:          

Iншi змiни  4290      -1012  

Разом змiн в капiталi  4295 0 0 -1584 41 14638 -1012 12083 

Залишок на кiнець року 31.12.2014 4300 41130 3570 (2318) 204 11065 753 54404 

 

В.о. Голови Правлiння 

ПрАТ  СК "ГРАВЕ Україна"                             Базилевська Н.В. 

 

Старший бухгалтер 

ПрАТ СК "ГРАВЕ Україна"                            Устiнова О.Є. 

 


