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

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

особи емітента) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік 
 

I. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ГРАВЕ 
УКРАЇНА" 
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19243047 
4. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, буд. 65 
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2476803, (044) 2476804 
6. Адреса електронної пошти: office@grawe.ua 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 16.08.2022, Наглядовою радою прийнято 
рiшення затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2021 рiк (Протокол Наглядової ради № 155 вiд 
16.08.2022 р.) 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої 
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна 
установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 
DR/00001/APA 
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 
Україна, DR/00002/ARM 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

Річну інформацію розміщено на 
власному веб-сайті учасника фондового 
ринку 

https://www.grawe.ua/zvitnist/ 16.08.2022 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  
4. Інформація щодо корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента  
7. Судові справи емітента  
8. Штрафні санкції щодо емітента  
9. Опис бізнесу X 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 
1) інформація про органи управління X 
2) інформація про посадових осіб емітента X 
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 
посадовим особам емітента в разі їх звільнення X 
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв) X 
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 
2) інформація про розвиток емітента X 
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 
фінансового стану і доходів або витрат емітента X 
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування X 
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків X 
4) звіт про корпоративне управління X 
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати X 
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X 
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 
- інформація про наглядову раду X 
- інформація про виконавчий орган X 
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента X 
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента X 
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента X 
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 
- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру X 
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 
акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів X 
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  
3) інформація про зобов'язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів  
26. Інформація про вчинення значних правочинів X 
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X 
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації X 
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 
протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  
46. Примітки: 
Причини вiдсутностi певної iнформацiї, наведеної у змiстi: 
3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, оскiльки емiтент не 
брав участi у створеннi будь-яких юридичних осiб. 
4. Iнформацiя щодо корпоративного секретаря вiдсутня, у зв'язку з вiдсутнiстю в Емiтента 
даної посади. 
5. В звiтному перiодi емiтент послугами рейтингових агенств не користувався. 
6. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 
емiтента не надається у зв'язку з їх вiдсутнiстю в емiтента. 
7. Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент чи його посадовi особи, за якими 
розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом 
на початок звiтного року, якi були б вiдкритi на початок звiтного року чи провадження по яких 
було б вiдкрито у звiтному роцi, а також судовi справи на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв 
емiтента, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi, вiдсутнi. 
8. Штрафних санкцiй, накладених органами державної влади у звiтному перiодi на емiтента, 
не було. 
10. 2) При розкриттi Емiтентом iнформацiї про посадових осiб, датою набуття повноважень 



головного бухгалтера зазначена дата призначення на посаду, оскiльки посада головного 
бухгалтера не є виборною, а програмне забезпечення не дає змоги залишити поля 
незаповненими. 
10. 2) Емiтент не надає iнформацiю про володiння посадовими особами емiтента акцiями 
емiтента, оскiльки посадовi особи емiтента акцiями емiтена не володiють. 
13. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, емiтентом не подається, 
оскiльки у звiтньому перiодi таких змiн не було. 
14. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав 
за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, емiтентом не 
подається, оскiльки у звiтньому перiодi таких змiн не було. 
15. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 
голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, емiтентом не подається, 
оскiльки у звiтньому перiодi таких змiн не було. 
17. 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. 
17 5) Емiтент не надає iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, 
оскiльки емiтент не забезпечував випуск боргових цiнних паперiв протягом звiтного перiоду. 
17. 6) Емiтент не надає iнформацiю про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, 
оскiльки емiтент не викуповував власнi акцiї протягом звiтного перiоду. 
18. Емiтент не надає звiт про стан об'єкта нерухомостi у зв'язку з тим, що в звiтньому перiодi 
емiтент не здiйснював емiсiю цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими 
здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. 
19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 
емiтента, не надається, оскiльки емiтент здiйснював лише випуск акцiй. 
20. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 
вiдсотка розмiру статутного капiталу емiтента не надається, оскiльки працiвники емiтента 
акцiями емiтента не володiють. 
23. Емiтент виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi не 
проводив. 
24. 2) Емiтент здiйснює страхову дiяльнiсть, тому iнформацiя щодо вартостi чистих активiв 
емiтентом не розраховується i не надається. 
24. 4) Емiтент не надає iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 
продукцiї та 24. 5) iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, оскiльки емiтент не 
займається виробництвом та реалiзацiєю продукцiї, що вимагає заповнення даних форм та не 
передбачає розкриття подiбної iнформацiї.  
25. Емiтентом у звiтному перiодi не приймалось рiшень про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинiв, вiдповiдно, iнформацiя по даному пункту не надається. 
27. Емiтентом у звiтному перiодi не вчинялось правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть, вiдповiдно, iнформацiя по даному пункту не надається. 
28. Емiтентом у звiтному перiодi не вчинялось правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть, вiдповiдно, iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством 
правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, 
вiдсутня. 
29. 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 2021 рiк не заповнюються i не подаються. 
31. Емiтент не надає iнформацiю. передбачену п. 31 змiсту, скiльки Емiтент не є поручителем 



(страховиком/гарантом), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, а тому 
на нього не поширюються вимоги щодо розкриття такої рiчної iнформацiї. 
33. У Емiтента вiдсутня iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi 
акцiонерами (учасниками)  емiтента. 
34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 
осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, емiтентом не надається за вiдсутнiстю таких 
договорiв та/або правочинiв. 
 
Емiтет не надає iнформацiю передбачену пунктами 36-45 змiсту, оскiльки Емiтет не є 
емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ГРАВЕ УКРАЇНА" 
2. Скорочене найменування (за наявності) 
 ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" 
3. Дата проведення державної реєстрації 
 16.02.2000 
4. Територія (область) 
 м.Київ 
5. Статутний капітал (грн)  
 92155500 
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) 
 100 
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. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 Акцiонерне товариство "УкрСиббанк", МФО 351005 
2) IBAN 
 UA373510050000026509268293900 
3) поточний рахунок 
 UA373510050000026509268293900 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 Акцiонерне товариство "УкрСиббанк", МФО 351005 
5) IBAN 
 UA373510050000026509268293900 
6) поточний рахунок 
 UA373510050000026509268293900 
 
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

Дата 
видачі 

Орган державної влади, що 
видав ліцензію 

Дата 
закінчення 
строку дії 
ліцензії (за 
наявності) 

1 2 3 4 5 
Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового: особисте 
страхування працiвникiв 

вiдомчої (крiм тих,якi працюють 
в установах i органiзацiях,що 
фiнансуються з Державного 

бюджету України) та сiльської 
пожежної охорони та членiв 

АЕ № 641849 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

 



добровiльних пожежних дружин 
(ком 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 06.02.2007 безстроковий. 
 
Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 
що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiяльнiсть у формi 
обов'язкового: страхування 

цивiльно-правової 
вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв 

АЕ № 522741 10.03.2015 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 17.02.2011 безстроковий. 
 
Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 
що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiяльнiсть у формi 
обов'язкового: особисте 

страхування вiд нещасних 
випадкiв на транспортi 

АЕ № 641848 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 20.08.2009 безстроковий. 
 
Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 
що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiяльнiсть у формi 
обов'язкового: страхування 
цивiльної вiдповiдальностi 

суб'єктiв господарювання за 
шкоду, яку може бути заподiяно 

пожежами та аварiями на 
об'єктах пiдвищеної небезпеки, 

включаючи 
пожежовибухонебезпечнi 
об'єкти та об'єкти, госпо 

АЕ № 641850 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 06.02.2007 безстроковий. 
 
Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 
що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiяльнiсть у формi 
обов'язкового: страхування 
вiдповiдальностi суб'єктiв 
перевезення небезпечних 

вантажiв на випадок настання 
негативних наслiдкiв при 
перевезеннi небезпечних 

вантажiв 

АЕ № 641846 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 30.09.2005 безстроковий. 
 
Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 
що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiяльнiсть у формi 
обов'язкового: страхування 

предмету iпотеки вiд ризикiв 
випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або 
псування 

АЕ № 641845 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

 



Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 21.07.2011 безстроковий. 
 
Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 
що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiяльнiсть у формi 
обов'язкового: страхування 
вiдповiдальностi суб'єктiв 
перевезення небезпечних 

вантажiв на випадок настання 
негативних наслiдкiв при 
перевезеннi небезпечних 

вантажiв 

АЕ № 641847 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 30.09.2005 безстроковий. 
 
Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 
що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiяльнiсть у формi 
добровiльного: страхування вiд 

нещасних випадкiв 

АЕ № 641839 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 17.09.2009 безстроковий. 
 
Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 
що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiяльнiсть у формi 
добровiльного: страхування 

медичних витрат 

АЕ № 641840 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 17.09.2009 безстроковий. 
 
Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 
що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 
 

Страхова дiяльнiсть у формi 
добровiльного: страхування 

вiдповiдальностi перед третiми 
особами [крiм цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 
наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв 
повiтряного 

транспорту,вiдповiдальностi 
власникiв водного транспорту 

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 планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 
що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Страхова дiяльнiсть у формi 
добровiльного: страхування 

фiнансових ризикiв 

АЕ № 641837 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 17.09.2009 безстроковий. 
 
Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 
що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 



Страхова дiяльнiсть у формi 
добровiльного:- страхування 

вантажiв та багажу 
(вантажобагажу) 

АЕ № 641835 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 17.09.2009 безстроковий. 
 
Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 
що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 
 

Страхова дiльнiсть у формi 
добровiльного: страхування 
наземного транспорту (крiм 

залiзничного) 

АЕ № 641842 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 20.08.2009 безстроковий. 
 
Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 
що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 
 

Страхова дiльнiсть у формi 
добровiльного: медичне 

страхування (безперервне 
страхування здоров'я) 

АЕ № 641841 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 17.09.2009 безстроковий. 
 
Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 
що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 
 

Страхова дiяльнiсть у формi 
добровiльного: страхування 
цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту 
(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АЕ № 641843 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

 

Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 17.09.2009 безстроковий. 
 
Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 
що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 
 

Страхова дiяльнiсть у формi 
добровiльного: страхування 
майна [крiм залiзничного, 

наземного, повiтряного, водного 
транспорту, морського 

внутрiшнього та iнших видiв 
водного транспорту), вантажiв 

та багажу (вантажобагажу)] 

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 планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 
що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 
 

Страхова дiяльнiсть у формi 
добровiльного: страхування вiд 

вогневих ризикiв та ризикiв 
стихiйних явищ 

АЕ № 641836 22.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

 



Опис 

Строк дiї лiцензiї: з 20.08.2009 безстроковий. 
 
Емiтент i надалi планує здiйснювати даний вид страхової дiяльностi, 
що передбачає продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 
 

 

XI. Опис бізнесу 
 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
Злиття, подiл, приєднання, перетворення та видiл емiтентом не здiйснювався. 
Емiтент не створював дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi 
пiдроздiли. 
 
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 94  
Cередня чисельнiсть працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 4  
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 12 
Фонд оплати працi за 2021 рiк складає 22 306 тис.грн., який вирiс в порiвняннi з 2020 роком на 
13,65% 
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв 
операцiйним потребам емiтента, не змiнювалась/ 
 
 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
Емiтент належить до небанкiвської фiнансової групи "Граве Україна", яка визнана вiдповiдно до 
розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг вiд 24.05.2016 №1119.  
Фiнансова група складається з двох фiнансових установ: ПрАТ "Страхова компанiя "ГРАВЕ 
УКРАЇНА Страхування життя" та ПрАТ "Страхова компанiя "ГРАВЕ УКРАЇНА". 
Припинення iснування небанкiвської фiнансової групи та/або вихiд емiтента з такої групи 
протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. 
 
ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" є неповним член Моторного (транспортного) страхового бюро 
України (МТСБУ),(мiсцезнаходження: м. Київ, Русанiвський бульвар, буд. 8), з 2010 року. 
МТСБУ є єдиним об'єднанням страховикiв, якi здiйснюють обов'язкове страхування 
цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв за шкоду, 
заподiяну третiм особам. МТСБУ - непiдприємницька (неприбуткова) органiзацiя i здiйснює 
свою дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової 
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв", законодавства України та Статуту 
МТСБУ. 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 



установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Фiнансова звiтнiсть Емiтента, вiдповiдно до ст.121 Закону про бухгалтерський облiк, 
пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, прийнятих Радою з 
мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, що офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi 
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової 
полiтики (далi - МСФЗ). 
 
Метою подання даної фiнансової звiтностi є забезпечення користувачiв фiнансової звiтностi 
iнформацiєю про фiнансовий стан, фiнансовi результати i змiни щодо фiнансового становища 
для прийняття економiчних рiшень. 
 
Для пiдготовки фiнансової звiтностi за 2021 рiк застосованi новi або переглянутi стандарти, якi в 
перший раз стали обов'язковими для фiнансового року, що почався 1 сiчня 2021 року. 
 
Фiнансова звiтнiсть Емiтента була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), прийнятих Радою з Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку (РМСБО), та тлумачень, випущених Комiтетом з тлумачень 
Мiжнародної фiнансової звiтностi (КТМФЗ). Валютою цiєї звiтностi є гривня, звiтнiсть 
представлена в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше. 
 
Фiнансова звiтнiсть Емiтента була пiдготовлена на основi методу нарахування (за винятком 
Звiту про рух грошових коштiв), вiдповiдно до якого результати операцiї визнаються за фактом 
їх здiйснення (а не за фактом отримання або витрачання грошових коштiв або їх еквiвалентiв) та 
вiдображаються в облiкових записах i включаються у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких 
вiдносяться. 
 
Фiнансова звiтнiсть Емiтента була пiдготовлена з урахуванням прiоритету економiчного змiсту 
над юридичною формою та на основi припущення, що Емiтент є органiзацiєю, здатною 
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому.  
 
У зв'язку зi змiнами до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 
Українi", де зазначено, що першим звiтним перiодом, за який пiдприємства, якi зобов'язанi 
застосовувати МСФЗ, подають фiнансову звiтнiсть на пiдставi таксономiї за МСФЗ в 
електроннiй формi, Емiтент переглянув порядок представлення iнформацiї у Звiтi про 
фiнансовий стан (баланс). Данi цього звiту за звiтний та попереднiй перiод представленi у 
порядку зменшення лiквiдностi.  
 
Фiнансова звiтнiсть Емiтента є iндивiдуальною. На фiнансову звiтнiсть Емiтента не 
поширюються вимоги щодо розкриття iнформацiї щодо складання консолiдованої фiнансової 
звiтностi.Iстотнi положення облiкової полiтики, вiдповiднi розкриття щодо статей фiнансової 
звiтностi Емiтента викладенi у Примiтках 2 "Принципи облiкової полiтики" до Фiнансової 



звiтностi за 2021 рiк, наведенi у роздiлi п. 29 Змiсту. 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  
Основний вид дiяльностi Емiтента - надання страхових та пов'язаних iз ними послуг (крiм 
страхування життя). Емiтент здiйснює страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового та 
добровiльного страхування. 
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування  
За останнi п'ять рокiв були здiйсненi такi суттєвi операцiї: 
- з придбання облiгацiй внутрiшньої державної позики, дата операцiї 08.05.2017 року, на 
загальну суму 23 817,4 тис. грн.; 
- з придбання облiгацiй внутрiшньої державної позики, дата операцiї 27.07.2017 року, на 
загальну суму 19 444,2 тис. грн.; 
- з придбання облiгацiй внутрiшньої державної позики, дата операцiї 23.11.2017 року, на 
загальну суму 12 107,6 тис. грн.  
- з погашення облiгацiй внутрiшньої державної позики, дата операцiї 10.07.2019 року, на 
загальну суму 19 625,6 тис. грн.; 
- з придбання облiгацiй внутрiшньої державної позики, дата операцiї 31.07.2019 року, на 
загальну суму 22 605,9 тис. грн.; 
- з погашення облiгацiй внутрiшньої державної позики, дата операцiї 13.05.2020 року, на  
загальну суму 24 115,2 тис. грн.; 
- з придбання та погашення облiгацiй внутрiшньої державної позики, дата операцiї 08.07.2020 
року та 21.08.2020 року, на загальну суму 18 081,7 тис. грн.; 
- з придбання облiгацiй зовнiшньої державної позики, дата операцiї 20.08.2020 року, на  
загальну суму 32 411,3 тис. грн.; 
- з придбання облiгацiй зовнiшньої державної позики, дата операцiї 23.09.2020 року, на  
загальну суму 31 231,3 тис. грн. ; 
- з продажу облiгацiй зовнiшньої державної позики, дата операцiї 15.12.2021 року, на  загальну 
суму 59 528,4 тис. грн. ; 
 - з придбання облiгацiй зовнiшньої державної позики, дата операцiї 22.12.2021 року, на  
загальну суму 58 526,3 тис. грн. 
Емiтент зазначає, що всi операцiї з придбання/продажу облiгацiй внутрiшньої i зовнiшньої 



державної позики, емiтентом яких є Мiнiстерство фiнансiв України, здiйснюються з метою 
представлення коштiв страхових резервiв, а також формування збалансованого за термiнами 
iнвестицiйного портфелю з мiнiмальним ризиком та бiльшою дохiднiстю. Всi оцiнки щодо 
активiв у разi їх купiвлi-продажу здiйснюються з урахуванням вимог законодавства, облiкової 
полiтики Емiтента, вiдповiдних МСФЗ. Придбання та продаж державних цiнних паперiв 
здiйснюється за ринковими цiнами котирувань. 
Операцiї з придбання/продажу цiнних паперiв були здiйсненi вiдповiдно до вимог 
законодавства. Погашення цiнних паперiв було здiйснено вiдповiдно до умов їх випуску. 
Оскiльки Емiтент є фiнансовою установою, зокрема страховиком, процеси iнвестування, що 
вiдбуваються на постiйнiй основi, є керованими, i повернення коштiв в наслiдок погашення, 
вiдповiдно до умов випуску державних цiнних паперiв або закiнчення термiну депозиту, є 
результатом отримання активiв у вигляди коштiв на розрахунковому рахунку, що знов  
спрямовуються Емiтентом в дозволенi категорiї активiв (депозити, цiннi папери емiтованi 
державою, iн.) з урахуванням дотриманням емiтентом нормативiв достатностi капiталу та 
платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, а також нормативу ризиковостi операцiй та 
нормативу якостi активiв. 
Товариство дотримується виваженої, консервативної полiтики iнвестування та управлiння 
активами, яка передбачає формування збалансованого за термiнами i валютами iнвестицiйного 
портфелю з використанням фiнансових iнструментiв з мiнiмальним ризиком, зокрема з 
фiксованою дохiднiстю. 
 
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 
виробничих потужностей після її завершення 
Термiн та умови користування основними засобами (за основними групами) визначенi 
облiковою полiтикою Емiтента з урахуванням вимог "Податкового Кодексу України" вiд 
02.12.2010, № 2755-VI (зi змiнами та доповненнями).  
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2021 року складає 9 322 тис. грн. 
Сума зносу основних засобiв станом на 31.12.2021 року складає 6 455 тис. грн.  
Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2021 року складає 2 867 тис. грн.  
Всi основнi засоби використовуються у повному обсязi. 
Емiтент не має обмежень щодо володiння активами станом на 31.12.2021 року. 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
Значних проблем, якi впливали на дiяльнiсть Емiтента протягом року, не виникало. 
 
Разом з цим, Емiтент зазначає наступне: 
 
2021 рiк продовжував ставити безпрецедентнi виклики пов'язанi з карантинними обмеженнями 
через ситуацiю з COVID-19. Наявнi надзвичайнi плани допомогли Емiтенту без проблем 
пiдтримувати дiлову активнiсть, операцiї, незважаючи на численнi обмеження. В першу чергу, 
адаптуючись пiд несподiвану ситуацiю спричинену пандемiєю 2020-2021 рокiв, Емiтент 
оперативно впроваджував змiни в свої внутрiшнi процеси. Активно розроблялися внутрiшнi 
положення, якi регулювали роботу офiсу пiд час дiї карантину. В свою чергу, для спiвробiтникiв 
була органiзована вiддалена робота та, за необхiдностi, вахтовий режим вiдвiдування офiсу при 



умовi виконання усiх вiдповiдних протиепiдемiчних вимог. Емiтент  забезпечив весь персонал 
та клiєнтiв засобами iндивiдуального захисту, також регулярно проводилась дезiнфекцiя 
примiщення. Консультацiй з клiєнтами проводились в телефонному або онлайн режимi, також 
був налагоджений електроннiй обмiн документами при оформленнi страхових полiсiв та 
випадкiв. Готовнiсть Емiтента конкретно дiями реагувати на потреби своїх працiвникiв, клiєнтiв, 
партнерiв мала центральне значення. 
 
Таким чином, криза спричинена пандемiєю через COVID-19, помiрно вплинула на Емiтента. 
Основним ризиком для Емiтента було те, що в результатi карантинних обмежень доходи 
населення значно скоротилися, адже це могло призвести до зменшення надходження страхових 
премiй. Проте, якщо порiвнювати з минулим роком, страховi премiї у 2021 роцi збiльшились на 
25,7% порiвняно iз 2020 роком. З огляду на вище зазначене, можемо зробити пiдсумок, що 
Емiтенту вдалося зберегти прийнятний фiнансовий результат шляхом збереження сталих 
показникiв активiв i зобов'язань, а також уникнення знецiнення активiв. 
 
Управлiнський персонал i надалi стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, 
за необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можливо. 
 
Вiйськова агресiя. 24 лютого 2022 року Росiйська Федерацiя здiйснила вторгнення на територiю 
України. Вiйськовi дiї можуть суттєво вплинути на економiчну ситуацiю в країнi, а їх наслiдки 
неможливо оцiнити з достатнiм рiвнем передбачуваностi. Управлiнський персонал Емiтента  
прийняв рiшення спостерiгати за ситуацiєю з метою запобiгання негативним наслiдкам 
вiйськової агресiї та внесенню коригувань до фiнансової звiтностi, за необхiдностi, щойно 
можна буде оцiнити вплив наслiдкiв воєнної агресiї Росiйської Федерацiї. Проаналiзувавши 
iснуючi внутрiшнi, економiчнi та воєннi чинники невизначеностi та враховуючи їх можливий 
вплив, керiвництво дiйшло висновку, що припущення стосовно безперервної дiяльностi пiдпадає 
пiд невизначенiсть внаслiдок воєнної агресiї Росiйської Федерацiї проти України. 
 
24 лютого 2022 року Верховна Рада затвердила Указ Президента про введення воєнного стану. 
Емiтент розглянув можливiсть i органiзував роботу бiзнесу пiд вiддаленим управлiнням та його 
часткову передислокацiю. В умовах воєнного стану господарська дiяльнiсть Емiтента триває у 
звичайному режимi до отримання розпоряджень уповноважених органiв влади. Такi 
розпорядження станом на дату затвердження цiєї звiтностi не надходили. 
 
Пошкодження або знищення майна, втрати комерцiйних об'єктiв не було. 
 
Експропрiацiя активiв на потреби держави пiсля 31 грудня 2021 року не вiдбувалась. 
 
Обмеження доступу до грошових коштiв та еквiвалентiв або обмеження грошових операцiй в 
цiлому вiдсутнi, разом з тим Емiтент як представник ринку небанкiвських фiнансових послуг 
здiйснюють свою дiяльнiсть з урахуванням прийнятої Правлiнням Нацiонального банку України 
Постанови вiд 24 лютого 2022 року № 18 "Про роботу банкiвської системи в перiод 
запровадження воєнного стану", так зокрема: 
 
·  безготiвковi розрахунки здiйснюються без обмежень; 
 
·  введеннi тимчасовi обмеження щодо призупинити роботи валютного ринку України крiм 
операцiй продажу iноземної валюти клiєнтами; 
 
·  зафiксовано офiцiйний курс долару США; 
 



·   введено мораторiй на здiйснення транскордонних валютних платежiв (крiм пiдприємств та 
установ, що забезпечують виконання мобiлiзацiйних планiв (завдань) та уряду, окремих дозволiв 
Нацiонального банку України); 
 
Нацiональний банк України з 21 травня 2022 року скасовує обмеження на встановлення курсу, 
за яким уповноваженi установи можуть продавати готiвкову iноземну валюту клiєнтам. Ранiше 
вiдповiдний курс не мав вiдхилятися вiд офiцiйного бiльш нiж на 10%. 
 
Знецiнення фiнансових та нефiнансових активiв (з урахуванням подiй та iнформацiї пiсля дати 
звiтностi) оцiнено з урахуванням вiдповiдних стандартiв. 
 
Кредитнi угоди вiдсутнi, кредиторська  заборгованiсть, на дату затвердження цiєї звiтностi, яку 
неможливо своєчасно погасити вiдсутня. 
 
На виконання умов договорiв пiсля дати балансу i до дати затвердження цiєї звiтностi мали 
вплив форс-мажорнi обставини, в зв'язку з чим Емiтент  розглядав їх виконання в кожному 
конкретному випадку, з урахуванням збереження портфеля договорiв, забезпечення власної 
лiквiдностi, обережного ставлення до подальшої можливостi виконувати свої зобов'язання перед 
страхувальниками. 
 
Змiни цiн на iнструменти капiталу, цiн на послуги/матерiали, обмiнних курсiв iноземної валюти 
та/або процентних ставок пiсля 31 грудня 2021 року, не мало суттєвого вплину  на оцiнку 
активiв та зобов'язань, доходiв та витрат протягом  перiоду що минув до дати затвердження цiєї 
звiтностi, адже Емiтент виконує всi пруденцiйнi показники i має на дату затвердження цiєї 
звiтностi перевищення фактичного запасу платоспроможностi над нормативним. 
 
Оголошення про плани припинення дiяльностi або вибуття основних активiв вiдсутнi. 
 
Вплив на персонал та витрати, пов'язанi з виплатами персоналу були такими: 
 
- вiйськовi дiї суттєво вплинути на соцiальну, безпекову, економiчну тощо ситуацiю в країнi, 
сповiльнили, а в окремих випадках на деякий час унеможливили окремi бiзнес процеси, 
особливо в тих випадках, коли вони безпосередньо пов'язанi з безпекою людей, що їх 
виконують. 
 
- Емiтентом визначенi i оцiненi бiзнес-ризики, пов'язанi iз закриттям кордонiв, особливим 
режимом в'їзду та виїзду, обмеженням пересувань усерединi країни, запровадженням 
комендантської години, вимушеним переселенням спiвробiтникiв, географiчною 
розгалуженiстю персоналу. Дiяльнiсть здiйснюється з урахуванням цих особливостей. Виплати 
персоналу здiйснюються в штатному режимi. 
 
Вiйськовi дiї можуть суттєво вплинути на економiчну ситуацiю в країнi, а їх наслiдки 
неможливо оцiнити з достатнiм рiвнем передбачуваностi. На стабiлiзацiю бiзнес-процесiв, 
вiдновлення України буде мати вплив подальше проведення структурних реформ з боку 
Держави, залучення масштабної мiжнародної пiдтримки та iнтеграцiя в Європейський союз. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Оскiльки Емiтент є фiнансовою установою, зокрема страховиком, фiнансування та здiйснення 
страхової дiяльностi Емiтента здiйснюється за рахунок грошових фондiв, що формуються 



шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежiв (страхових внескiв, 
страхових премiй) та за рахунок доходiв вiд розмiщення коштiв цих фондiв. Також фiнансування 
дiяльностi Емiтента здiйснюється за рахунок власних обiгових коштiв. У поточному роцi 
Емiтент не здiйснював залучення кредитiв та iнших позик. 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
Всi укладенi договори Емiтента виконуються своєчасно та вiдповiдно до умов та строкiв, 
визначених такими договорами. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
Основною метою подальшої дiяльностi є продовжувати бути стабiльним i надiйним партнером 
для своїх клiєнтiв та здiйснювати роботу щодо зростання та ефективностi показникiв по всiх 
напрямках страхової дiяльностi: зростання кiлькостi клiєнтiв, укладених договорiв страхування, 
зростання активiв, страхових премiй, формування та розмiщення страхових резервiв. 
У зв'язку з передачею функцiй державного нагляду за дiяльнiстю страхових компанiй 
Нацiональному Банку України, очiкуються бiльш жорсткi вимоги до платоспроможностi та 
якостi активiв страхових компанiй. Фiнансова стiйкiсть Емiтента вiдiграє надзвичайно важливу 
роль в його роботi, i iстотно впливає на репутацiю страховика в очах клiєнтiв i партнерiв. Адже 
саме вiд того, як Емiтент формує свої резерви, накопичує капiтал i перестраховує ризики, 
залежить його здатнiсть своєчасно i в повному обсязi виконувати свої зобов'язання. 
Зростання конкурентного тиску, низькi процентнi ставки, новi правила ведення бiзнесу, 
оцифрування i демографiчнi змiни є основними факторами i маркерами, якi змiнюють страхову 
галузь i ставлять перед страховиками i перед Емiтентом, безпосередньо, новi завдання. 
Дiяльнiсть Емiтента буде спрямована на обслуговування iснуючого портфелю клiєнтiв та 
залучення нових потенцiйно зацiкавлених клiєнтiв щодо придбання ними страхового продукту в 
тiй чи iнший валютi. Емiтент  зазначає, що його плани i стратегiя залишаються незмiнними: 
продовжувати нарощувати обсяги бiзнесу i змiцнювати свої позицiї в Українi. Сприятливим 
фактором є спiвпраця з материнською компанiєю, яка своєю майже 200-лiтньою дiяльнiстю 
пiдтверджує свої лiдерськi позицiї в Європi. 
Керiвництво та акцiонери Емiтента мають намiр i в подальшому розвивати господарську 
дiяльнiсть Емiтента в Українi. I Емiтент, i акцiонери зацiкавленi у виконаннi всiх нормативiв 
достатностi капiталу, платоспроможностi, якостi активiв, тощо. У разi виникнення будь-яких 
потенцiйно можливих питань, або змiн щодо державних вимог i акцiонерами i Емiтента м 
будуть вжитi всi необхiднi заходи щодо їх вирiшення та виконання. 
У строк до 01 сiчня 2024 року Емiтент має привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть до нового 
Закону України "Про страхування", в тому числi в частинi корпоративного управлiння. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
Емiтент не проводив дослiджень та розробок. 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
Власником iстотної участi Товариства є Акцiонерне товариство "Грацер Вексельзайтiге 
Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт" (вул. Херренгассе, 18-20, м. Грац, 8010, Австрiя), яке дiє згiдно 
Витягу з актуальними даними в Реєстрi фiрм FN 37748 m та вiдповiдає встановленим 



законодавством вимогам. За 2021 рiк змiни складу власникiв iстотної участi ПрАТ СК"ГРАВЕ 
УКРАЇНА" не було. 
 
 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 
акцiонерiв 

Акцiонери. Персональний склад Загальних зборiв 
акцiонерiв складають представники 

акцiонерiв, якi призначенi акцiонерами 
для участi у загальних зборах 

акцiонерiв. 
Склад акцiонерiв емiтента: "Грацер 

Вексельзайтiге Ферзiхерунг 
Акцiєнгезельшафт", 

"Iнтерсекурiтас-Бетрiбс-Сервiс ГмбХ", 
"ГВБ Бетайлiгунг Бетрiбс ГМБХ". 

 
Наглядова рада Нагладова рада складається з чотирьох 

членiв, один з яких за рiшенням 
Наглядової ради обирається головою 

Наглядової ради.  
У складi Наглядововї ради є комiтет 

Наглядової ради з питань аудиту, 
кiлькiсний склад якого становить 2 

члени. 

Склад Наглядової ради: 
Голова Наглядової ради - Ерiк 

Веннiнгдорф. 
Члени Наглядової ради: 

- Пауль Свобода; 
- Гернот Райтер; 

- Клаус Шайтегель. 
Комiтет Наглядової ради з питань 

аудиту очолює Голова комiтету Ерiк 
Веннiнгдорф, Пауль Свобода - 

заступник Голови комiтету Наглядової 
ради з питань аудиту. 

 
 

Правлiння Правлiння складається мiнiмум з двох 
членiв, один з яких рiшенням 

Наглядової ради призначається 
Головою Правлiння. 

Голова Правлiння емiтента - 
Базилевська Наталiя Володимирiвна. 

Член Правлiння емiтента - 
Ходакiвський Юрiй Миколайович. 

 
 



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

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

народ
ження 

Освіта 
Стаж 

роботи 
(років) 

Найменування 
підприємства, 

ідентифікаційний код 
юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 
повноважень 
та термін, на 
який обрано 
(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Наглядової ради Ерiк Веннiнгдорф 1953 вища, офiцер полiцiї 42 
ПрАТ СК "ГРАВЕ 

УКРАЇНА", 19243047, Голова 
Наглядової ради 

21.03.2019, на 
3 роки 

Опис: 
20.03.2019 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалi - Товариство) було прийняте рiшення у зв'язку iз 
достроковим припиненням повноважень членiв Наглядової ради Товариства, обраних згiдно протоколу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства вiд 21 червня 2018 р., обрати з 21.03.2019 р. у якостi члена Наглядової ради Товариства зi строком повноважень - три роки пана Ерiка 
Веннiнгдорфа.  
21.03.2019 р. Наглядовою радою Товариства (протокол № 110 вiд 21.03.2019 р.) було прийняте рiшення про обрання (призначення) члена 
Наглядової ради Товариства пана Ерiка Веннiнгдорфа Головою Наглядової ради Товариства, зi строком повноважень з 21.03.2019 р. до закiнчення 
строку повноважень Наглядової ради Товариства. 
 
Пан Ерiк Веннiнгдорф часткою у статутному капiталi/пакетом акцiй емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. За виконання повноважень члена та Голови Наглядової ради будь-яка винагорода не передбачена, тому Товариством не виплачувалась. 
Загальний стаж роботи 42 рокiв. 
 
Обiймав/є посади: член правлiння Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт; член Правлiння ГРАВЕ Фермьогунгсфервальтунг; член 
Правлiння Г+Р Лiзинг Гезельшафт мбХ; член наглядової ради ВБ Фербунд Бетайлiгунг е.Г.; член наглядової ради Штарт Баушпаркассе АГ; член 
наглядової ради ГРАВЕ ХОРВАТIЯ; член наглядової ради Хаузер Кайблiнг Саiлбан Лiфт ГмбХ та Ко КГ; член наглядової ради Бруль Каллмус 
Банк АГ; член наглядової ради Капiтал Банк АГ; член наглядової ради ХIПО Ферзiхерунг; Голова Наглядової ради ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", 
голова наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (код ЄДРПОУ 25399836, мiсцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. 
Велика Василькiвська, 65). 
Пан Ерiк Веннiнгдорф є представником акцiонера Товариства компанiї "Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт", що заснована та 
дiє за законами Австрiї, номер згiдно Витягу з актуальними даними в Реєстрi фiрм FN 37748 m, яка володiє 9 215 548 акцiями, що становить 
99,999978 % Статутного фонду Товариства. 

2 

член Наглядової ради Клаус Шайтегель 1967 
вища, мaгiстр 

юридичних наук 
28 

ПрАТ СК "ГРАВЕ 
УКРАЇНА", 19243047, член 

наглядової ради 

21.03.2019, на 
3 роки 

Опис: 
20.03.2019 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалi - Товариство) було прийняте рiшення у зв'язку iз 
достроковим припиненням повноважень членiв Наглядової ради Товариства, обраних згiдно протоколу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 



Товариства вiд 21 червня 2018 р., обрати з 21.03.2019 р. у якостi члена Наглядової ради Товариства зi строком повноважень - три роки пана Клауса 
Шайтегеля.  
 
З 22.06.2018 р. по 20.03.2019 р. пан Клаус Шайтегель також займав посаду члена Наглядової ради Товариства, на яку був обраний згiдно рiшення 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.06.2018 р. 
 
Пан Клаус Шайтегель часткою у статутному капiталi/пакетом акцiй емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. За виконання повноважень члена Наглядової ради будь-яка винагорода не передбачена, тому Товариством не виплачувалась. Загальний 
стаж роботи 28 рокiв. 
 
Обiймав/є посади: член правлiння Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг АГ; в.о. голови правлiння Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг АГ; голова 
правлiння Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг АГ; член наглядової ради Товариства; член наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування 
життя"; член правлiння ГРАВЕ Заваровальниця; в.о. голови наглядової ради ГРАВЕ ХОРВАТIЯ; в.о. голови наглядової ради СЕРЮРIТI 
Капiталанлаге АГ; в.о. голови наглядової ради ГРАВЕ САРАЄВО; в.о. голови наглядової ради ГРАВЕ Београд; в.о. голови наглядової ради ГРАВЕ 
Карат; в.о. голови наглядової ради ГIПО Банк Бургенланд АГ; в.о. голови наглядової ради Капiтал Банк АГ; член наглядової ради ГРАВЕ Iммо 
Холдинг АГ; член наглядової ради ГРАВЕ РУМУНIЯ; член наглядової ради СК Ферзiзхеругн АГ; член наглядової ради ГРАВЕ Елетбiцтозiто; 
голова ради директорiв ГРАВЕ Косова; член наглядової ради ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", член Наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА 
Страхування життя" (код ЄДРПОУ 25399836, мiсцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 65).. 
Пан Клаус Шайтегель є представником акцiонера Товариства - компанiї "Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт", що заснована та 
дiє за законами Австрiї, номер згiдно Витягу з актуальними даними в Реєстрi фiрм FN 37748 m, яка володiє 9 215 548 акцiями, що становить 
99,999978 % Статутного фонду Товариства. 

3 

член Наглядової ради Гернот Райтер 1968 
вища, iнженер, 

доктор економiчних 
наук 

28 

рацер Вексельзайтiге 
Ферзiхерунг 

Акцiєнгезельшафт, 
FN37748m,  в.о. Голови 

Правлiння у Грацер 
Вексельзайтiге Ферзiхерунг 

Акцiєнгезельшафт 

21.03.2019, на 
3 роки 

Опис: 
20.03.2019 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалi - Товариство) було прийняте рiшення у зв'язку iз 
достроковим припиненням повноважень членiв Наглядової ради Товариства, обраних згiдно протоколу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства вiд 21 червня 2018 р., обрати з 21.03.2019 р. у якостi члена Наглядової ради Товариства зi строком повноважень - три роки пана Гернота 
Райтера. 
 
Пан Гернот Райтер часткою у статутному капiталi/пакетом акцiй емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. За виконання повноважень члена Наглядової ради будь-яка винагорода не передбачена, тому винагорода Товариством не виплачувалась. 
Загальний стаж роботи 28 рокiв. 
 
Обiймав/є посади: голова правлiння ГИПО- Ферзiхерунг АГ; в.о. голови правлiння ГРАВЕ БУЛГАРIЯ Страхування життя; начальник IТ вiддiлу 
концерну, Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг АГ; в.о. Голови правлiння Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг АГ; управляючий директор ГРАВЕ IТ 



ГмбХ; Голова наглядової ради ГРАВЕ БУЛГАРIЯ АГ; в.о. голови наглядової ради ГРАВЕ Заваровальниця; член наглядової ради Товариства; член 
наглядової ради ГРАВЕ КАРАТ; член наглядової ради вiддiленя Райффазен Банку Аваль, Штiрiя; член наглядової ради ГИПО- Ферзiхерунг АГ; 
член наглядової ради ВБВ Ощадкаса АГ; член наглядової ради ГРАВЕ ХОРВАТIЯ; член правлiння ТПП Хорватiя - Австрiя; член ради директорiв 
ГРАВЕ КОСОВА; член наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (код ЄДРПОУ 25399836, мiсцезнаходження: 03150, 
Україна, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 65). 
Пан Гернот Райтер є представником акцiонера Товариства - компанiї "ГВБ Бетайлiгунгс-ГмбХ", що заснована та дiє за законами Австрiї, номер 
згiдно Витягу з актуальними даними в Реєстрi фiрм FN 185420 В, яка володiє 1 акцiєю, що становить 0,000011 % Статутного фонду. Товариства. 

4 

член Наглядової ради Пауль Свобода 1980 
вища, управлiння 

бiзнесом, фiлософiя 
та славистика 

16 
ПрАТ СК "ГРАВЕ 

УКРАЇНА", 19243047, член 
наглядової ради 

21.03.2019, на 
3 роки 

Опис: 
20.03.2019 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалi - Товариство) було прийняте рiшення у зв'язку iз 
достроковим припиненням повноважень членiв наглядової ради Товариства, обраних згiдно протоколу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства вiд 21 червня 2018 р., обрати з 21.03.2019 р. у якостi члена Наглядової ради Товариства зi строком повноважень - три роки пана Пауля 
Свободу.  
 
З 22.06.2018 р. по 20.03.2019 р. пан Пауль Свобода також займав посаду члена Наглядової ради Товариства, на яку був обраний згiдно рiшення 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.06.2018 р. 
 
Пан Пауль Свобода часткою у статутному капiталi/пакетом акцiй емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. За виконання повноважень члена Наглядової ради будь-яка винагорода не передбачена, тому винагорода Товариством не виплачувалась. 
Загальний стаж роботи - 16 рокiв. 
 
Обiймав/є посади: член правлiння ГРАВЕ КОНСАЛТИНГ та ДЕВЕЛОПМЕНТ IНТЕРНЕЙШНЛ; член наглядової ради ГРАВЕ КАРАТ; член 
наглядової ради Товариства; член наглядової ради ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (код ЄДРПОУ 25399836, мiсцезнаходження: 
03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 65); голова правлiння Граве Румунiя Асiгураре СА. 
Пан Пауль Свобода є представником акцiонера - Фiрми "Iнтерсекурiтас-Бетрiбс-Сервiс ГмбХ", компанiї, що заснована та дiє за законами Австрiї, 
номер згiдно Витягу з актуальними даними в Реєстрi фiрм FN 50900 d, яка володiє 1 акцiєю, що становить 0,000011 %  Статутного фонду 
Товариства. 

5 

Голова Правлiння 
Базилевська Наталiя 

Володимирiвна 
1974 

вища, спецiалiст, 
iнженер-економiст 

24 

ПрАТ СК "ГРАВЕ 
УКРАЇНА", 19243047, член 

правлiння, в.о. Голови 
Правлiння 

06.06.2017, до 
05.06.2022 р. 

Опис: 
15.05.2017 р. рiшенням Наглядової ради ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалi - Товариство) (протокол №92 вiд 15.05.2017 р.) переобрано 
(призначено) панi Базилевську Наталiю Володимирiвну на посаду члена Правлiння Товариства на новий строк з 06.06.2017 р. зi строком 
повноважень до 05.06.2022 р. включно. 
22.06.2020 р. Наглядовою радою Товариства прийняте рiшення, оформлене протоколом №133 вiд 22.06.2020 р., згiдно якого вирiшено у 
вiдповiдностi до Статуту Товариства та п. 3.1. Положення про правлiння Товариства обрати (призначити) Базилевську Наталiю Володимирiвну 



Головою правлiння Товариства з 23.06.2020 р. зi строком повноважень до 05.06.2022 р. включно. До 22.06.2020 р. Базилевська Н.В. обiймала 
посаду виконуючої обов'язки Голови правлiння. 
Базилевська Н.В. часткою у статутному капiталi/пакетом акцiй емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Загальний стаж роботи 24 рiк. 
За виконання посадових обов'язкiв Голови Правлiння Товариства у 2020 роцi Товариством виплачено винагороду у формi заробiтної плати, розмiр 
якої встановлений вiдповiдно до штатного розпису.  
 
Обiймала посади: член Правлiння Приватного акцiонерного товариства "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя", Голова Ревiзiйної комiсiї, член 
Ревiзiйної комiсiї ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА", член Правлiння та виконуюча обов'язки Голови Правлiння ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА". Займає 
посаду: Голова Правлiння Приватного акцiонерного товариства "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" (код ЄДРПОУ 25399836, 
мiсцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 65). 

6 

Головний бухгалтер Лєщенко Тетяна Григорiвна 1978 вища, облiк та аудит 23 

ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА", 
19243047, Фiнансовий 

директорачальник 
Управлiння роздрiбних 

продажiв та регiональної 
мережi ПрАТ СК "ГРАВЕ 

УКРАЇНА". 

14.06.2019, 
безстроково 

Опис: 
Згiдно наказу ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалi - Товариство) №3 вiд 14.06.2019 р. за пiдписом в.о. Голови правлiння Товариства Базилевської 
Н.В., особою на яку покладено ведення бухгалтерського облiку Товариства з 14.06.2019 р. безстроково було призначено Лєщенко Тетяну 
Григорiвну, фiнансового директора Товариства. 
Часткою у статутному капiталi/пакетом акцiй Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
Емiтента не має. Загальний стаж роботи - 23 рокiв. За виконання посадових обов'язкiв головного бухгалтера у 2020 роцi Товариством виплачeна 
винагорода у формi заробiтної плати, розмiр якої встановлений вiдповiдно до штатного розпису.  
  
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: аудитор, керiвник департаменту бухгалтерського та податкового облiку ДП "Сьюбiк Холдiнгс"; 
фiнансовий директор ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА". 
 

7 

Член Правлiння 
Ходакiвський Юрiй 

Миколайович 
1972 

вища, правознавство, 
юрист 

22 

ПрАТ СК "ГРАВЕ 
УКРАЇНА", 19243047, 
ачальник Управлiння 

роздрiбних продажiв та 
регiональної мережi 

01.07.2020, до 
30.06.2023 р. 

Опис: 
22.06.2020 р. Наглядовою радою ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалi - Товариство) прийняте рiшення, оформлене протоколом №133 вiд 
22.06.2020 р., згiдно якого у зв'язку iз наявною вакантною у Товариствi посадою члена правлiння Товариства, було обрано нового члена Правлiння 
Товариства - громадянина України пана Юрiя Миколайовича Ходакiвського зi строком повноважень три роки, а саме: з 01.07.2020 р. по 30.06.2023 
р. включно. 



Ходакiвський Ю.М.  часткою у статутному капiталi/пакетом акцiй емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Загальний стаж роботи 22 рiк. 
За виконання посадових обов'язкiв члена Правлiння Товариства у 2020 роцi Товариством виплачено винагороду у формi заробiтної плати, розмiр 
якої встановлений вiдповiдно до штатного розпису.  
 
Ходакiвський Ю.М. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступну посаду: начальник Управлiння роздрiбних продажiв та регiональної мережi 
ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА". 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Будь-якi винагороди або компенсацiї, що мають бути виплаченi членам Наглядової ради 
емiтента в разi їх звiльнення не перебаченi.  
Будь-якi винагороди або компенсацiї, що мають бути виплаченi членам Правлiння та головному 
бухгалтеру емiтента в разi їх звiльнення перебаченi умовами трудових контрактiв/договорiв, що 
укладенi такими посадовими особами з емiтентом та нормами трудового законодаства України. 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 
(часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн
ий код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

"Грацер Вексельзайтiге 
Ферзiхерунг 

Акцiєнгезельшафт" (Grazer 
Wechselseitige Versicherung 

Aktiengesellschaft) 

FN 37748 m 
8010, Австрiя, м. Грац, вул. 

Херренгассе, 18-20 
99,999978 

"ГВБ Бетайлiгунгс -ГмбХ" 
(GWB Beteiligungs-GmbH) 

FN 185420B 
8010, Австрiя, м. Грац, вул. 

Херренгассе, 18-20 
0,000011 

"Iнтерсекурiтас -Бетрiбс 
-Сервiс ГмбХ" 

(Intersecuritas-Betriebs-Service 
GmbH) 

FN 50900 d 
8010, Австрiя, м. Грац, вул. 

Фрауенгассе, 2 
0,000011 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

  
Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Основний вид дiяльностi емiтента вiдповiдно до установчих документiв - iншi види страхування, 
нiж страхування життя.  
В наступнi роки емiтент буде продовжувати залучення нових клiєнтiв, шляхом iснуючих методiв 
збуту та вiрогiдного залучення нових партнерiв. 
 
 
2. Інформація про розвиток емітента 
За звiтний 2021 рiк в порiвняннi з 2021 роком спостерiгається загальне зростання за основними 
показниками страхової дiяльностi емiтента: 
- страховi резерви зросли на 13,6%  
- страховi виплати на 18,0 %  
- загальна сума страхових премiй компанiї зросла на 25,7%.  
На кiнець 2021 року укладено 34 618 договори страхування. 
 
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Емiтент не укладав деривативiв, не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi 
впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансовий стан, доходи та витрати. 



 
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування 
- 
 
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 
ризику грошових потоків 
- 
 
4. Звіт про корпоративне управління: 
1) посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Емiтент (Товариство) керується власним Кодексом корпоративного управлiння Товариства, який 
затверджено 27.03.2015 р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Документ зберiгається 
(розмiщений) у юридичному вiддiлi Товариства. 
 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Емiтентом (Товариством) не приймалось рiшення щодо добровiльного застосування кодексу 
корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу 
корпоративного управлiння. 
 
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги 
Емiтент (Товариство) дотримується прийнятих принципiв та кодексу корпоративного 
управлiння, передбачених дiючим законодавством України та закрiплених у: 
- Статутi Товариства, затвердженому рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
вiд 24.07.2020 р. (нова редакцiя); 
- Положеннi про правлiння Товариства, затвердженому рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства вiд 24.07.2020 р. (нова редакцiя); 
- Положеннi про наглядову раду Товариства, затвердженому рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства вiд 18.03.2016 р.,  
- Положеннi про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, затвердженому рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства вiд 18.03.2016 р., 
- Кодексi корпоративного управлiння Товариства, затвердженому рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства вiд 27.03.2015 р. 
Емiтент (Товариство) застосовує практику корпоративного управлiння вiдповiдно до визначених 
законодавством вимог. 
 
 
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння Товариства, так 
само як i iнформацiя щодо незастосування деяких положень кодексу не зазначається, за 
вiдсутностi iнформацiї до розкриття. 
 



3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  
Дата проведення 18.03.2021 
Кворум зборів 100 
Опис Порядок денний рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ГРАВЕ 

УКРАЇНА" (надалi -Товариство): 
1. Обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
2. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2020 р. 
3. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених 
законом за 2020 р. 
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння про результати 
дiяльностi Товариства в 2020 р. 
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради про 
результати дiяльностi Товариства в 2020 р. 
6. Про схвалення значних правочинiв, укладених Товариством у 2020 роцi. 
7. Схвалення дiяльностi Наглядової ради Товариства протягом 2020 р. 
 
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 
Наглядова рада Товариства. 
Результати розгляду питань порядку денного: всi рiшення з питань порядку 
денного прийнятi одностайно.  
Загальний опис прийнятих на зборах рiшень: обрано лiчильну комiсiю; 
затверджено рiчний звiт Товариства за 2020 р.; iнформацiю щодо збиткiв 
Товариство у розмiрi 16 571355,54 грн. прийнято до вiдома; затверджено звiт 
Правлiння про результати дiяльностi Товариства в 2020 р.; затверджено звiт 
Наглядової ради про результати дiяльностi Товариства в 2020 р.; схвалено 
правочин з купiвлi облiгацiй зовнiшнiх державних позик України, що був 
укладений Товариством 10.08.2020 р. на загальну суму 63 765 991,49 грн.; 
схвалено дiяльнiсть Наглядової ради Товариства протягом 2020 фiнансового року. 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу у звітному році? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори 

X  

Акціонери  X 
Депозитарна установа  X 
Інше (зазначити)  

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 
голосуючих акцій 

 X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу у звітному році? 
 Так Ні 
Підняттям карток  X 



Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук  X 
Інше (зазначити)  

 
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу 

 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) 

 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше (зазначити)  

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

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада  X 
Виконавчий орган  X 
Ревізійна комісія (ревізор)  X 
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 
товариства  

 

Інше (зазначити) 
Позачерговi загальнi збори 

акцiонерiв Товариства в 
2021 роцi не скликались. 

 
У разі скликання, але непроведення 
чергових загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення 

- 

 
У разі скликання, але непроведення 
позачергових загальних зборів 
зазначається причина їх непроведення 

- 

 
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 
Склад наглядової ради (за наявності)  



 

Персональний 
склад 

наглядової ради 

Незалежний 
член 

наглядової 
ради 

Залежний 
член 

наглядової 
ради 

Функціональні обов'язки члена 
наглядової ради 

Ерiк 
Веннiнгдорф 

 X Детальний опис наведений в п. 1 роздiлу V 
цього Звiту. 
Голова Наглядової ради здiйснює свої 
повноваження, дотримуючись умов договору 
з Товариством, керуючись чинним 
законодавством України, Статутом та 
Положенням про Наглядову раду 
Товариства, в тому числi, планує та 
органiзовує роботу Наглядової ради, скликає 
засiдання Наглядової ради, веде протокол, а 
також виконує iншi покладенi на нього 
функцiї. 

Пауль Свобода  X Детальний опис наведений в п. 1 роздiлу V 
цього Звiту. 
Член Наглядової ради здiйснює свої 
повноваження, дотримуючись умов договору 
з Товариством, керуючись чинним 
законодавством, Статутом та Положенням 
про Наглядову раду Товариства, в тому 
числi, бере участь у  прийняттi рiшень 
Наглядовою радою. Член Наглядової ради 
виконує свої обов'язки особисто i не може 
передавати власнi повноваження iншiй особi. 

Клаус 
Шайтегель 

 X Детальний опис наведений в п. 1 роздiлу V 
цього Звiту. 
Член Наглядової ради здiйснює свої 
повноваження, дотримуючись умов договору 
з Товариством, керуючись чинним 
законодавством, Статутом та Положенням 
про Наглядову раду Товариства, в тому 
числi, бере участь у  прийняттi рiшень 
Наглядовою радою. Член Наглядової ради 
виконує свої обов'язки особисто i не може 
передавати власнi повноваження iншiй особi. 

Гернот Райтер  X Детальний опис наведений в п. 1 роздiлу V 
цього Звiту. 
Член Наглядової ради здiйснює свої 
повноваження, дотримуючись умов договору 
з Товариством, керуючись чинним 
законодавством, Статутом та Положенням 
про Наглядову раду Товариства, в тому 
числi, бере участь у  прийняттi рiшень 
Наглядовою радою. Член Наглядової ради 
виконує свої обов'язки особисто i не може 
передавати власнi повноваження iншiй особi. 



 
Чи проведені засідання 
наглядової ради, 
загальний опис 
прийнятих на них 
рішень; процедури, що 
застосовуються при 
прийнятті наглядовою 
радою рішень; 
визначення, як 
діяльність наглядової 
ради зумовила зміни у 
фінансово-господарській 
діяльності товариства 

Так. Протягом 2021 року наглядовою радою було проведено 7 
засiдань, на яких, серед iншого, було прийнято наступнi рiшення: 
призначено черговi Загальнi збори акцiонерiв за 2020 рiк, 
прийнято ряд рiшень з органiзацiйних питань щодо проведення 
цих Загальних зборiв; затверджено звiт виконавчого органу про 
результати дiяльностi товариства в 2020 р. та промiжнi звiти 
виконавчого органу про результати дiяльностi товариства 
протягом 2021 року; обрано незалежного аудитора товариства на 
2021 рiк; затверджено звiт структурного пiдроздiлу Наглядової 
ради з питань внутрiшнього аудиту за 2020 рiк; затверджено 
обсяг, програму/план та частоту здiйснення перевiрок Комiтетом 
Наглядової ради з питань аудиту на 2021 рiк; затверджено звiти 
виконавчого органу про iнвестицiї товариства в 2020 р. та 
протягом 2021 року; затверджено прогнози виконавчого органу 
товариства щодо розвитку бiзнесу на наступнi 5 рокiв. 
Процедури, що застосовуються при прийняттi Наглядовою радою 
рiшень: 
Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови 
Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання 
Наглядової ради також скликаються на вимогу Правлiння чи його 
члена. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi 
окремих питань порядку денного засiдання беруть участь члени 
Правлiння та iншi визначенi нею особи. Засiдання Наглядової 
ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу 
на квартал. 
Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо у ньому бере 
участь бiльше половини її складу. Рiшення Наглядової ради 
приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, 
якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. Рiшення 
Наглядової ради приймаються вiдкритим голосуванням i 
набувають чинностi з моменту їх прийняття.  
Члени Наглядової ради є представниками акцiонерiв. 
Функцiональнi обов'язки кожного члена наглядової ради, данi 
незалежностi кожного з незалежних членiв наглядової ради, данi 
компетентностi та ефективностi кожного члена ради, включаючи 
iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших 
юридичних осiб або iншу дiяльнiсть (оплачувану i безоплатну) 
наведено у вiдповiдних пiдроздiлах пункту 4) цього Звiту. 
Данi дiяльностi наглядової ради як колегiального органу. 
Персональний склад, структура та дiяльнiсть Наглядової ради 
Товариства оцiнюється як ефективний та задовiльний для мети та 
предмету дiяльностi Товариства. 
Всi члени наглядової ради мають достатнiй рiвень компетенцiї 
для ефективної участi у дiяльностi Наглядововї ради 
У звiтному перiодi Наглядова рада виконувала цiлi визначенi 
Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду та 
чинним законодавством.  
Дiяльнiсть Наглядової ради не зумовила змiн у 
фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства. 

 



Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту X  

Пан Ерiк Веннiнгдорф - 
Голова Комiтету 
Наглядової ради 

Товариства з питань 
аудиту. Пан Пауль 

Свобода - Заступник 
голови Комiтету 
Наглядової ради 

Товариства з питань 
аудиту.  

З питань призначень  X  
З винагород  X  
Інше (зазначити) -  

 
Чи проведені засідання 
комітетів наглядової 
ради, загальний опис 
прийнятих на них 
рішень 

Так. Протягом 2021 року Комiтетом Наглядової ради Товариства 
з питань аудиту проведено 4 засiдання. Пiд час проведення 
внутрiшнього аудиту (контролю) порушень вимог законодавства, 
а також недолiкiв та ризикiв в поточнiй дiяльностi Товариства не 
виявлено. За результатами проведення перевiрки рекомендацiї 
або пропозицiї стосовно дiяльностi Товариства у Комiтету на 
адресу Наглядової ради вiдсутнi. 

У разі проведення оцінки 
роботи комітетів 
зазначається інформація 
щодо їх компетентності 
та ефективності 

- 

 
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 
Оцінка роботи 
наглядової ради 

Робота Наглядової ради протягом 2021 р. схвалена загальними 
зборами акцiонерiв Товариства. Позитивна. 

 
 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
Відсутність конфлікту інтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги  X 
Інше (зазначити) 
Обираються з числа фiзичних осiб, що мають повну дiєздатнiсть. 
Вимоги до членiв Наглядової ради встановленi Статутом та 
Положенням про Наглядову раду Товариства. 

X  

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



правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства 

X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 
навчання (з корпоративного управління або фінансового 
менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 
або не було обрано нового члена 

 X 

Інше (зазначити)  
 
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій 

 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть)  

 
Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 
виконавчого органу 

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Виконавчим органом 
Товариства є Правлiння 
Товариства, у складi: 
Голова Правлiння - 
Базилевська Наталiя 
Володимирiвна, член 
Правлiння - Ходакiвський 
Юрiй Миколайович. 

До компетенцiї Правлiння, зокрема, вiдноситься: 
-  попереднiй розгляд всiх питань, якi, вiдповiдно до Статуту 
Товариства, повиннi виноситися на розгляд чергових та 
позачергових засiдань Наглядової ради та Загальних зборiв, 
пiдготовка вiдповiдних документiв i проектiв рiшень з цих 
питань; 
- забезпечення пiдготовки для затвердження Наглядовою радою 
проектiв бюджету Товариства, стратегiї та бiзнес-плану розвитку 
Товариства; 
- розробка та затвердження рiчних та поточних планiв розвитку 
та дiяльностi Товариства, iнвестицiйних планiв, планiв 
(бюджетiв) фiнансових заощаджень та заходiв, необхiдних для їх 
виконання, кадрової та маркетингової полiтики, рекламного 
бюджету, програм конкурентної боротьби; 
- реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Товариства; 
- реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, 
затвердженої Наглядовою радою, забезпечення впровадження 
процедур виявлення, оцiнки , контролю та монiторингу ризикiв; 
- затвердження та формування органiзацiйної структури 
Товариства (його фiлiй, представництв, вiддiлень пiдроздiлiв 
головного офiсу), вирiшення питань управлiння ними; 
- створення нових невiдокремлених структурних пiдроздiлiв 
Товариства; 
- розробка та затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх 



документiв (правил, положень, iнструкцiй, рекомендацiй тощо), 
якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, в 
тому числi розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть 
невiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства (правил, 
положень, iнструкцiй, рекомендацiй тощо), згiдно iз стратегiєю 
розвитку Товариства, крiм тих, прийняття яких вiднесено до 
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради 
Товариства; 
- визначення порядку оброблення електронних даних та 
забезпечення безпеки iнформацiйних систем Товариства; 
- забезпечення у процесi оперативного управлiння дiяльнiстю 
Товариства дотримання законодавства i вiдповiдностi дiяльностi 
Товариства нормативним актам та положенням; 
- регулярне та вчасне надання Наглядовiй радi звiтностi про 
дiяльнiсть Товариства; 
- визначення принципiв цiноутворення на послуги Товариства; 
- встановлення порядку видачi зобов'язань Товариства, 
пiдписання розрахункових документiв i кореспонденцiї; 
- вирiшення ключових питань, пов'язаних з управлiнням 
персоналом; зокрема затвердження полiтики Товариства щодо 
оплати працi персоналу; прийняття на роботу та звiльнення 
працiвникiв Товариства, а також їх переведення на iншi посади; 
- укладення колективного договору вiдповiдно до законодавства 
України; 
- затвердження умов (проектiв) будь-яких договорiв з 
акцiонерами Товариства; 
- розгляд усiх питань, якi виходять за межi обов`язкiв окремого 
члена Правлiння, визначених вiдповiдно до Положення про 
Правлiння Товариства та/або не передбаченi бюджетом 
Товариства, затвердженим Наглядовою радою; 
- вирiшення всiх iнших питань, пов'язаних з управлiнням 
поточною дiяльнiстю Товариства, у тому числi в межах наданих 
(делегованих) повноважень Загальних зборiв та/або Наглядової 
ради (за винятком їх виключної компетенцiї). 

 
Чи проведені засідання 
виконавчого органу: 
загальний опис 
прийнятих на них 
рішень; інформація про 
результати роботи 
виконавчого органу; 
визначення, як 
діяльність виконавчого 
органу зумовила зміни у 
фінансово-господарській 
діяльності товариства 

Протягом 2021 року Правлiнням було проведено 35 засiдань, на 
яких, серед iншого, було прийнято рiшення з питань дiяльностi 
Товариства, зокрема, але не виключно з питань: персоналу, про 
потенцiйне партнерство, про розробку нових продуктiв, про 
внесення змiн до програм страхування, про питання кооперацiї з 
агентами, про акредитацiю у банках тощо. 

 
Оцінка роботи 
виконавчого органу 

Рiшення Правлiння приймаються вiдповiдно до Статуту та 
Положення про правлiння Товариства.  



Результати роботи виконавчого органу - виконавчий орган 
здiйснював управлiння щоденною виробничою та господарською 
дiяльнiстю Товариства для виконання мети та предмету 
дiяльностi Товариства, визначену Статутом, рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв та наглядової ради.  
Протягом 2021 року виконавчим органом Товариства проведено 
низка засiдань, загальна кiлькiсть яких вiдповiдає вимогам 
внутрiшнiх положень Товариства. Питання, що пiдлягали 
вирiшенню на засiданнях виконавчого органу, в тому числi тi, якi 
потребували прийняття оперативних рiшень, були вирiшенi 
Правлiнням вчасно та одностайно. Серед iншого, протягом 2021 
р. Правлiнням були вирiшеннi питання забезпечення дiяльностi 
Товариства у вiдповiдностi до вимог концерну ГРАВЕ в сферi 
фiнансового монiторингу; планування розвитку Товариства тощо. 
Аналiз дiяльностi виконавчого органу, включаючи значення того, 
як дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у 
фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства - дiяльнiсть, 
компетентнiсть та ефективнiсть виконавчого органу оцiнюється 
як задовiльна та має високу ефективнiсть для виконання мети та 
предмету дiяльностi Товариства. 
Робота виконавчого органу протягом 2021 р. схвалена 
Наглядовою радою Товариства та є позитивною. 

 
Примітки 
У звiтному перiодi змiн у структурi виконавчого органу Товариства не було.  
 
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента  
 
Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Емiтента 
(Товариства) наведено у складi Звiту про корпоративне управлiння страховика, пiдготовленого 
вiдповiдно до статтi 122 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання 
ринкiв фiнансових послуг" № 2664-III вiд 12.07.2001 (зi змiнами та доповненнями), який 
наведено у повному обсязi пiсля п. 9 даного Звiту.  
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  0 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн
і збори 
акціоне

рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 

орган 

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу 



Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) 

так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів) 

ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету 

так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів виконавчого органу 

ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів наглядової ради 

так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів ревізійної комісії 

ні ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів виконавчого органу 

ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 
акцій 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

ні ні ні ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 
Положення про комiтет Наглядової ради з питань аудиту, Кодекс 
корпоративного управлiння. 

 
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про Інформація Інформація Документи Копії Інформація 



діяльність 
акціонерного 
товариства 

розповсюдж
ується на 
загальних 

зборах 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступні
й інформаційній 

базі даних 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок 

цінних паперів 
або через особу, 
яка провадить 

діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 

надаються 
для 

ознайомлен
ня 

безпосередн
ьо в 

акціонерно
му 

товаристві 

докуме
нтів 

надают
ься на 
запит 

акціоне
ра 

розміщуєтьс
я на 

власному 
веб-сайті 

акціонерног
о 

товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

так так так так так 

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 5 та більше 
відсотками 
голосуючих акцій 

так так так так так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так так так так так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів 
після їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні ні так так ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 
 
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік  X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 
фірми)? 
 Так Ні 



Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Інше (зазначити)  

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 
востаннє? 
 Так Ні 
З власної ініціативи  X 
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 
більше 10 відсотками голосуючих акцій 

 X 

Інше (зазначити) 
Ревiзiйна комiсiя не створювалася.Комiтет Наглядової ради з питань 
аудиту проводив перевiрку за дорученням Наглядової ради. 

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

№ з/п 

Повне найменування юридичної 
особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 
пакета акцій 

Ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним 

державним реєстром 
юридичних осіб, 
фізичних осіб - 
підприємців та 

громадських формувань 
(для юридичної особи - 
резидента), код/номер з 

торговельного, 
банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого 
органу влади іноземної 
держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 
юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 

1 "Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг 
Акцiєнгезельшафт" 

FN 37748 m 99,999978 

 
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 
на загальних зборах емітента 
 

Загальна 
кількість 

акцій 

Кількість акцій 
з обмеженнями 

Підстава виникнення обмеження 
Дата 

виникнення 
обмеження 

9 215 550 0 -  
Опис Будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах емiтента вiдсутнi. 
 



8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Члени Наглядової ради Товариства призначаються на посаду та звiльняються з посади 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства.  
Наглядова рада Товариства складається не менш нiж з трьох членiв. Кiлькiсний склад 
Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами акцiонерiв.  
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. До складу Наглядової ради 
Товариства обираються Акцiонери або їх представники. Члени Наглядової ради Товариства 
обираються строком на три роки.  
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом 
кумулятивного голосування. У разi замiни члена Наглядової ради - представника Акцiонера 
повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради Товариства припиняються, а новий член 
Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового 
повiдомлення вiд Акцiонера, представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. 
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю 
голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, 
скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори та здiйснює iншi 
повноваження, передбаченi законодавством та Положенням про Наглядову раду. 
Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi членам наглядової ради 
Товариства в разi їх звiльнення, внутрiшнiми документами Товариства не передбаченi. 
 
Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його 
поточною дiяльнiстю. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi 
Товариства та органiзовує виконання рiшень. 
Голова та члени Правлiння Товариства призначаються на посаду та звiльняються з посади за 
рiшенням Наглядової ради Товариства.  
Голова та члени Правлiння можуть бути у будь-який час усуненi вiд виконання своїх обов'язкiв 
рiшенням Наглядової ради.  
Правлiння складається мiнiмум з двох членiв, один з яких рiшенням Наглядової ради може бути 
призначений Головою Правлiння.  
Члени Правлiння обираються (призначаються) строком на п'ять рокiв за рiшенням Наглядової 
ради Товариства. 
Голова, члени Правлiння можуть переобиратися (призначатися) на посаду на 5 рокiв 
необмежену кiлькiсть разiв.  
Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi членам Правлiння Товариства в 
разi їх звiльнення, виплачується в порядку, передбаченому чинним трудовим законодавством 
України. 
 
 
9) повноваження посадових осіб емітента 
До повноважень членiв Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених 
законодавством, Статутом та Положеннями, а також переданих на вирiшення Наглядової ради 
Загальними зборами акцiонерiв. 
Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства передбачено, що до виключної 
компетенцiї Наглядової ради вiднесено вирiшення наступних питань: 
- затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що 
вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради 
переданi для затвердження Правлiння; 
- затвердження положення про винагороду членiв Правлiння Товариства; 
- затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння Товариства; 
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 



про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 
Загальних зборiв; 
- формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою 
радою; 
- затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до 
Статуту та у випадках, встановлених законом; 
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 
- обрання та припинення повноважень голови та членiв Правлiння; 
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, 
встановлення розмiру їх винагороди; 
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення 
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;  
- обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; 
- призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); 
- затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу 
внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому 
числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 
- здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) товариством достовiрної 
iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством 
iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства; 
- розгляд звiту Правлiння та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 
- обрання реєстрацiйної комiсiї для здiйснення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних 
зборах; 
- обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за 
результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, 
що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати 
його (її) послуг; 
- затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього 
незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; 
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного рiшенням Загальних зборiв; 
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 
Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  
- вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх 
реорганiзацiю та лiквiдацiю; 
- вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або 
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради згiдно законодавства, у разi 
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє 
надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством, та про 
надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених 
законодавством; 
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Акцiй; 



- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, 
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Tовариству 
додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 
розмiру оплати її послуг; 
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв 
Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з 
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
- надсилання оферти акцiонерам у випадку придбання акцiй Товариства за наслiдками 
придбання контрольного пакета акцiй; 
- затвердження планiв дiяльностi Товариства та звiтiв про їх виконання. 
 
Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння. 
Статутом та Положенням про Правлiння Товариства передбачено, що до компетенцiї Правлiння 
вiднесено вирiшення наступних питань: 
- попереднiй розгляд всiх питань, котрi, вiдповiдно до Статуту Товариства, повиннi виноситися 
на розгляд чергових та позачергових засiдань Наглядової ради та Загальних зборiв, пiдготовка 
вiдповiдних документiв i проектiв рiшень з цих питань; 
- забезпечення пiдготовки для затвердження Наглядовою радою проектiв бюджету Товариства, 
стратегiї та бiзнес-плану розвитку Товариства; 
- розробка та затвердження рiчних та поточних планiв розвитку та дiяльностi Товариства, 
iнвестицiйних планiв, планiв (бюджетiв) фiнансових заощаджень та заходiв, необхiдних для їх 
виконання, кадрової та маркетингової полiтики, рекламного бюджету, програм конкурентної 
боротьби; 
- реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Товариства; 
- реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, затвердженої Наглядовою радою, 
забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки , контролю та монiторингу ризикiв; 
- затвердження та формування органiзацiйної структури Товариства (його фiлiй, представництв, 
вiддiлень пiдроздiлiв головного офiсу), вирiшення питань управлiння ними; 
- створення нових невiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства; 
- розробка та затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх документiв (правил, 
положень, iнструкцiй, рекомендацiй тощо), якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю 
Товариства, в тому числi розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть невiдокремлених 
структурних пiдроздiлiв Товариства (правил, положень, iнструкцiй, рекомендацiй тощо), згiдно 
iз стратегiєю розвитку Товариства, крiм тих, прийняття яких вiднесено до компетенцiї Загальних 
зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства; 
- визначення порядку оброблення електронних даних та забезпечення безпеки iнформацiйних 
систем Товариства; 
- забезпечення у процесi оперативного управлiння дiяльнiстю Товариства дотримання 
законодавства i вiдповiдностi дiяльностi Товариства нормативним актам та положенням; 
- регулярне та вчасне надання Наглядовiй радi звiтностi про дiяльнiсть Товариства; 
- визначення принципiв цiноутворення на послуги Товариства; 
- встановлення порядку видачi зобов'язань Товариства, пiдписання розрахункових документiв i 
кореспонденцiї; 
- вирiшення ключових питань, пов'язаних з управлiнням персоналом; зокрема затвердження 
полiтики Товариства щодо оплати працi персоналу; прийняття на роботу та звiльнення 
працiвникiв Товариства, а також їх переведення на iншi посади; 
- укладення колективного договору вiдповiдно до законодавства України; 
- затвердження умов (проектiв) будь-яких договорiв з акцiонерами Товариства; 
- розгляд усiх питань, якi виходять за межi обов`язкiв окремого члена Правлiння, визначених 
вiдповiдно до Положення про Правлiння Товариства та/або не передбаченi бюджетом 



Товариства, затвердженим Наглядовою радою; 
- вирiшення всiх iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, у 
тому числi в межах наданих (делегованих) повноважень Загальних зборiв та/або Наглядової 
ради (за винятком їх виключної компетенцiї). 
Компетенцiя Правлiння, щодо дiй, якi пiдлягають узгодженню з Наглядовою радою Товариства, 
визначена Положенням про Правлiння Товариства вiд 24 липня 2020 року. 
 
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 
цього пункту 
У зв'язку зi складанням Товариством Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог 
законодавства, повiдомляємо наступне:  
- за даними перевiрки iнформацiя, зазначена у пунктах 1-4 частини третьої статтi 127 
Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" № 3480-IV вiд 3 лютого 
2006 року, наведена у примiтцi 1 до фiнансового звiту та у Звiтi про корпоративне управлiння; 
- на нашу думку, iнформацiя, зазначена у пунктах 5 - 9 частини третьої статтi 127 Закону 
України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки", а саме: опис основних 
характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства; перелiк осiб, 
якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства; iнформацiя про 
будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах Товариства; 
порядок призначення та звiльнення посадових осiб та повноваження посадових осiб Товариства, 
наведена у Звiтi про корпоративне управлiння, не суперечать iнформацiї, отриманiй нами пiд час 
аудиту фiнансової звiтностi Товариства. 
 
 
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Приватне акцiонерне товариство  
"Страхова компанiя "ГРАВЕ УКРАЇНА" 
(код ЄДРПОУ: 19243047) 
 
Звiт про корпоративне управлiння  
за 2021 рiк 
вiдповiдно до Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв 
фiнансових послуг" № 2664-III вiд 12.07.2001 року  
 
№  Вид звiтної iнформацiї Звiтна iнформацiя щодо  
ПрАТ Страхова компанiя "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалi - Товариство) 
1. Мета провадження дiяльностi фiнансової установи Згiдно з Статутом ПрАТ 
"Страхова компанiя ГРАВЕ УКРАЇНА" метою дiяльностi Товариства є здiйснення всiх 
передбачених законодавством видiв страхування та перестрахування, як обов'язкового, так i 
добровiльного, на якi Товариство має лiцензiї, та iншої дiяльностi, пов'язаної iз страховими 
операцiями, для одержання прибутку.  
2. Дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з 
посиланням на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення 
протягом року. Товариство дотримується прийнятих принципiв та кодексу корпоративного 
управлiння, передбачених дiючим законодавством України та закрiплених у: 
" Статутi Товариства,  
" Положеннi про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, затвердженому рiшенням 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 18.03.2016 р.; 
" Положеннi про Правлiння Товариства, затвердженому рiшенням Загальних зборiв 



акцiонерiв Товариства 24.07.2020 р.; 
" Положеннi про Наглядову раду Товариства, затвердженому рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства 18.03.2016 р.; 
" Кодексi корпоративного управлiння Товариства, затвердженому рiшенням Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства 27.03.2015 р. 
Тексти перелiчених документiв зберiгаються (розмiщенi) у юридичному вiддiлi Товариства. 
3. Власники iстотної участi (в тому числi особи, що здiйснюють контроль за фiнансовою 
установою), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк.
 Власником iстотної участi Товариства є Акцiонерне товариство "Грацер Вексельзайтiге 
Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт" (вул. Херренгассе, 18-20, м. Грац, 8010, Австрiя), яке дiє згiдно 
Витягу з актуальними даними в Реєстрi фiрм FN 37748 m та вiдповiдає встановленим 
законодавством вимогам.  
За 2021 рiк змiни складу власникiв iстотної участi Товариства не було. 
4. Склад наглядової ради фiнансової установи та його змiна за рiк, у тому числi утворенi 
нею комiтети. Станом на 01.01.2021 року склад Наглядової ради Товариства був наступний:  
- Пан Ерiк Веннiнгдорф (Голова наглядової ради); 
- Пан Пауль Свобода (Заступник Голови наглядової  
   ради); 
- Пан Гернот Райтер; 
- Пан Клаус Шайтегель. 
У 2021 роцi Наглядовою радою Товариства комiтетiв не утворювалось, змiни у складi 
Наглядової ради Товариства не мали мiсця. 
5. Склад виконавчого органу фiнансової установи та його змiна за рiк. Виконавчим 
органом Товариства є Правлiння Товариства, у складi: 
" Голова Правлiння - Базилевська Наталiя Володимирiвна. 
" Член Правлiння - Ходакiвський Юрiй Миколайович. 
6. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи 
внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам 
фiнансових послуг. Вiдсутнi. 
7. Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової 
установи, в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу. Заходи впливу до 
Товариства, в тому числi до органiв Наглядової ради та Правлiння Товариства, протягом 2021 
року органами державної влади не застосовувались.  
8. Розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу фiнансової 
установи. Винагорода за виконання обов'язкiв членам Наглядової ради не передбачена. 
Оплата працi членiв виконавчого органу (Правлiння) здiйснюється вiдповiдно до штатного 
розпису. 
9. Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть фiнансової установи протягом року.
  
Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть Товариства протягом року вiдсутнi. 
Криза, спричинена пандемiєю через COVID-19, помiрно вплинула на Товариство. Основним 
ризиком для Товариства було те, що в результатi карантинних обмежень доходи населення 
значно скоротилися, адже це могло призвести до зменшення надходження страхових премiй. 
Проте, якщо порiвнювати з минулим роком, страховi премiї у 2021 роцi збiльшились на 25,7%. З 
огляду на вище зазначене, можемо зробити пiдсумок, що Товариству вдалося зберегти 
прийнятний фiнансовий результат шляхом збереження сталих показникiв активiв i зобов'язань, а 
також уникнення знецiнення активiв. 
Разом з цим, Товариство зазначає наступне: 
2021 рiк продовжував ставити безпрецедентнi виклики, пов'язанi з карантинними обмеженнями 
через ситуацiю з COVID-19. Наявнi надзвичайнi плани допомогли Товариству без проблем 
пiдтримувати дiлову активнiсть, операцiї, незважаючи на численнi обмеження. 



Основна увага була придiлена питанням здiйснення повсякденного бiзнесу. В першу чергу, 
адаптуючись пiд несподiвану ситуацiю спричинену пандемiєю 2020-2021 рокiв, Товариство 
оперативно впроваджувало змiни в свої внутрiшнi процеси. Активно розроблялися внутрiшнi 
положення, якi регулювали роботу офiсу пiд час дiї карантину. В свою чергу, для спiвробiтникiв 
була органiзована вiддалена робота та, за необхiдностi, вахтовий режим вiдвiдування офiсу при 
умовi виконання усiх вiдповiдних протиепiдемiчних вимог. Товариство забезпечило весь 
персонал та клiєнтiв засобами iндивiдуального захисту, також регулярно проводилась 
дезiнфекцiя примiщення. 
Консультацiй з клiєнтами проводились в телефонному або онлайн режимi, також був 
налагоджений електроннiй обмiн документами при оформленнi страхових полiсiв та випадкiв. 
Готовнiсть Товариства конкретно дiями реагувати на потреби своїх працiвникiв, клiєнтiв, 
партнерiв мала центральне значення. 
В рамках групи компанiй GRAWE створено Управлiння безперервнiстю бiзнесу (BCM), яке 
визначає процеси пiд час надзвичайних ситуацiй. Процесами мiж компанiями, що стосуються 
BCM, керує центральний вiддiл управлiння ризиками. 
Управлiнський персонал i надалi стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, 
за необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можливо. 
10. Наявнiсть у фiнансової установи системи управлiння ризиками та її ключовi 
характеристики. Товариством 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.). 
Бiльш детальна iнформацiя про систему управлiння ризиками Товариства, характер та рiвень 
ризикiв, що пов'язанi страховою дiяльнiстю, наведена в фiнансовiй звiтностi (Примiтка 23 
Фiнансової звiтностi). 
11. Результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю), а 
також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi 
вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 
 Результатами функцiонування протягом року системи внутрiшнього контролю ПрАТ СК 
"ГРАВЕ УКРАЇНА" є: 
o      функцiонування внутрiшнiх правил та процедур контролю;  
o      стабiльне i ефективне функцiонування ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА"; 
o      дотримання внутрiшньогосподарської полiтики; 
o      збереження та рацiональне використання активiв ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА"; 
o      вiдсутнiсть та запобiгання фальсифiкацiй, помилок; 
o      точнiсть i повнота бухгалтерських записiв; 
o       своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї; 
o       незалежнi процедури перевiрки (аудиторськi процедури), якi використовуються для 
визначення того, чи були фiнансово-господарськi операцiї належним чином санкцiонованi, 
правильно оформленi i вiдображенi в облiкових регiстрах. 
У Товариствi дiє комiтет наглядової ради з питань аудиту та затверджене у новiй редакцiї 
Положення ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" про комiтет наглядової ради з питань аудиту, 
розроблене вiдповiдно до вимог Закону України "Про фiнансовi послуги та державне 
регулювання ринкiв фiнансових послуг" № 2664-III вiд 12.07.2001р. (зi змiнами та 
доповненнями), "Порядку проведення внутрiшнього аудиту (контролю) у фiнансових 
установах", затвердженого Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 1772 вiд 05.06.2014р., "Методичних 



рекомендацiй щодо проведення внутрiшнього аудиту фiнансових установ", затверджених 
Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг № 4660 вiд 27.09.2005р. та Статуту Товариства. 
Внутрiшнiй аудит у Товариствi в 2021 роцi проводився комiтетом наглядової ради з питань 
аудиту (надалi - комiтет наглядової ради з питань аудиту).  
З 01.12.2021 р. по 15.12.2021 р. комiтетом наглядової ради з питань аудиту було проведено 
планову перевiрку за результатами фiнансового - господарської дiяльностi Товариства у 2021 
роцi. За результатами проведеного внутрiшнього аудиту (контролю) порушень вимог чинного 
законодавства, а також недолiкiв та ризикiв в поточнiй дiяльностi Товариства не виявлено. 
Результати проведеного внутрiшнього аудиту комiтетом наглядової ради з питань аудиту щодо 
поточної дiяльностi Товариства у 2021 роцi були наданi Наглядовiй радi Товариства. 
Стосовно даних, зазначених в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi, станом на 31.12.2021 року, Товариство повiдомляє, що ця 
iнформацiя за формами i в одиницях вимiру (в тис грн. без десяткових знакiв) надана до 
Нацiонального Банку України у складi фiнансової звiтностi i звiтних даних страховика за 12 
мiсяцiв 2021 року (у виглядi електронних документiв з дотриманням вимог Закону України "Про 
електроннi документи та електронний документообiг" вiд 22.05.2003 № 851-IV (зi змiнами та 
доповненнями)).  
12. Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 
фiнансової установи розмiр. Стосовно фактiв вiдчуження протягом 2021 року активiв в 
обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр, Товариство зазначає, 
що такими операцiями були операцiї з продажу облiгацiй зовнiшньої державної позики.  
Товариство зазначає, що всi оцiнки щодо активiв у разi їх продажу здiйснюються з урахуванням 
вимог законодавства, облiкової полiтики Товариства, вiдповiдних МСФЗ. Продаж державних 
цiнних паперiв здiйснюється за ринковими цiнами котирувань. 
Предметом безпосередньої дiяльностi страховика може бути лише страхування, 
перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових 
резервiв та їх управлiнням.  
Операцiї з придбання державних цiнних паперiв є результатом виконання Товариством операцiй 
з розмiщення страхових резервiв та їх управлiнням, що в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам Закону 
України вiд 07.03.1996 року за № 85/96-ВР "Про страхування", iз змiнами i доповненнями. 
Зазначенi iнвестицiї є активами, прийнятними для покриття страхових резервiв. Їх придбання 
вiдповiдає вимогам обов'язкових критерiїв i нормативiв достатностi капiталу та 
платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй 
страховика. Погашення зазначених облiгацiй здiйснюється вiдповiдно до умов їх випуску. 
Товариство зауважує, що процеси iнвестування, що вiдбуваються на постiйнiй основi, є 
керованими, i повернення коштiв в наслiдок закiнчення термiну депозиту, i погашення, 
вiдповiдно до умов випуску державних цiнних паперiв, є результатом отримання активiв у 
виглядi коштiв на розрахунковому рахунку, що знов таки спрямовуються Товариством в 
дозволенi категорiї активiв (депозити, цiннi папери емiтованi державою, iн.) з урахуванням 
нормативiв платоспроможностi та достатностi капiталу, нормативу ризиковостi операцiй та 
нормативу якостi активiв Товариства. 
Товариство дотримується виваженої, консервативної полiтики iнвестування та управлiння 
активами, яка передбачає формування збалансованого за термiнами i валютами iнвестицiйного 
портфелю з використанням фiнансових iнструментiв з мiнiмальним ризиком, зокрема з 
фiксованою дохiднiстю. 
Iншi операцiї з вiдчуження протягом 2021 року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у 
статутi фiнансової установи розмiр, вiдсутнi. 
13. Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що 
перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр. Щодо оцiнки активiв у 
разi їх купiвлi-продажу протягом 2021 року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 



Товариства  розмiр, зокрема 10 i бiльше вiдсоткiв вiд загальної вартостi активiв на останню 
звiтну дату, Товариство зазначає, що такими операцiями були операцiї щодо купiвлi-продажу 
облiгацiй зовнiшньої державної позики. Придбанi облiгацiй зовнiшньої державної позики були 
квалiфiкованi Товариством як довгостроковi фiнансовi iнвестицiї та вiдображенi у складi iнших 
фiнансових iнвестицiй.  
Товариство зазначає, що всi оцiнки щодо активiв у разi їх купiвлi-продажу здiйснюються з 
урахуванням вимог законодавства, облiкової полiтики Товариства, вiдповiдних МСФЗ. 
Придбання та продаж державних цiнних паперiв здiйснюється за ринковими цiнами котирувань. 
Предметом безпосередньої дiяльностi страховика може бути лише страхування, 
перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових 
резервiв та їх управлiнням.  
Операцiї з придбання державних цiнних паперiв є результатом виконання Товариством операцiй 
з розмiщення страхових резервiв та їх управлiнням, що в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам Закону 
України вiд 07.03.1996 року за № 85/96-ВР "Про страхування", iз змiнами i доповненнями.  
Зазначенi iнвестицiї є активами, прийнятними для покриття страхових резервiв. Їх придбання 
вiдповiдає вимогам обов'язкових критерiїв i нормативiв достатностi капiталу та 
платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй 
страховика. Погашення зазначених облiгацiй здiйснюється вiдповiдно до умов їх випуску. 
Товариство зауважує, що процеси iнвестування, що вiдбуваються на постiйнiй основi, є 
керованими, i повернення коштiв в наслiдок закiнчення термiну депозиту, i погашення, 
вiдповiдно до умов випуску державних цiнних паперiв, є результатом отримання активiв у 
виглядi коштiв на розрахунковому рахунку, що знов таки спрямовуються Товариством в 
дозволенi категорiї активiв (депозити, цiннi папери емiтованi державою, iн.) з урахуванням 
нормативiв платоспроможностi та достатностi капiталу, нормативу ризиковостi операцiй та 
нормативу якостi активiв Товариства. 
Товариство дотримується виваженої, консервативної полiтики iнвестування та управлiння 
активами, яка передбачає формування збалансованого за термiнами i валютами iнвестицiйного 
портфелю з використанням фiнансових iнструментiв з мiнiмальним ризиком, зокрема з 
фiксованою дохiднiстю. 
Iншi суттєвi операцiї, якi мали мiсце у звiтному перiодi та призвели до змiни обсягiв та/або 
структури активiв Товариства на 10 i бiльше вiдсоткiв вiд загальної вартостi активiв на останню 
звiтну дату, вiдсутнi. 
14. Операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової 
групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року. Така iнформацiя не є комерцiйною 
таємницею. До операцiй з пов'язаними особами протягом 2021 року належать операцiї: 
- з Акцiонерним товариством "Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт" 
вiдповiдно до Договору адмiнiстрування вiд 01.01.2015 року за послуги адмiнiстрування, 
Договору про надання консультацiйних послуг вiд 01.01.2015 року за консультацiйнi послуги, 
Договору про надання консультацiйних послуг щодо SOLVENCY II вiд 14.12.2017 року за 
консультацiйнi послуги, за Сублiцензiйною угодою з Кiнцевим користувачем №2/2016 вiд 
04.01.2016 року за право користування програмним забезпеченням,  Договору про надання IТ 
iнфраструктури вiд 03.03.2020р. та до Договору про надання прав на використання комп'ютерної 
програми/програмного забезпечення з кiнцевим користувачем вiд 10 березня 2020  р. за наданi 
права на використання комп'ютерної програми/ програмного забезпечення кiнцевим 
користувачем. 
- з компанiєю ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя"  вiдповiдно до Договору оренди 
примiщення  вiд 04.08.2020 року, договору оренди автомобiля вiд 24.11.2017 року та iнших 
договорiв. 
- з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю БВГ БЕТАЙЛIГУНГС-УНД 
ЕРВАЛЬТУНГСГЕЗЕЛЬШАФТ МБХ вiдповiдно до Договору купiвлi-продажу облiгацiй 
зовнiшньої державної позики України вiд 10.08.2020р.  



Всi розрахунки здiйснюються згiдно умов договорiв та в грошовi формi.  
15. Використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 
фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку. Рекомендацiй (вимог) органiв, якi 
здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку не 
було. 
16. Зовнiшнiй аудитор наглядової ради фiнансової установи, призначений протягом року.
  
Зовнiшнiм аудитором на 2021 рiк ПрАТ "Страхова компанiя "ГРАВЕ Україна" Наглядовою 
радою, з урахуванням та дотриманням вимог ст. 29 Закону України вiд 21.12.2017 року за № 
2258-VIII "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" (в редакцiї що дiє з 
07.02.2018 року), призначено  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РСМ УКРАЇНА 
АУДИТ", код ЄДРПОУ: 31840760 (мiсцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. 
НИЖНЬОЮРКIВСЬКА, 47). 
17. Дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема: 
" загальний стаж аудиторської дiяльностi; 
" кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги такiй фiнансовiй установi; 
" перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися такiй фiнансовiй установi протягом 
року; 
" випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй 
внутрiшнього аудитора; 
" ротацiю аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв; 
" стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 
факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським 
висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг
 Загальний стаж аудиторської дiяльностi ТОВ "РСМ УКРАЇНА АУДИТ" на ринку 
аудиторських послуг    бiльше нiж 18 рокiв, а саме з 23.04.2002 року. 
 
ТОВ "РСМ УКРАЇНА АУДИТ", має свiдоцтво Аудиторської палати України про внесення до 
реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 2874. 
ТОВ "РСМ УКРАЇНА АУДИТ" включено до таких роздiлiв Реєстру аудиторiв та суб'єктiв 
аудиторської дiяльностi: 
1. "Суб'єкти аудиторської дiяльностi"; 
2."Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової 
звiтностi"; 
3. "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової 
звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес". 
Реєстр аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi є публiчним, оприлюднюється i 
пiдтримується в актуальному станi у мережi Iнтернет на веб-сторiнцi Аудиторської палати 
України за посиланням:  
https://www.apu.com.ua/2018/10/01/реєстр-аудиторiв-та-субєктiв-аудитор/  
Загальний стаж аудиторської дiяльностi ТОВ "РСМ УКРАЇНА АУДИТ" складає бiльше нiж 19 
рокiв. 
Аудиторськi послуги Товариству надає з 2017 року. 
До перелiку аудиторських послуг, що надаються ТОВ "РСМ УКРАЇНА АУДИТ" для ПрАТ 
"Страхова компанiя "ГРАВЕ УКРАЇНА" належать: 
- аудиторськi послуги з надання аудиту рiчної фiнансової звiтностi, яка складена за МСФЗ; 
- аудиторськi послуги з виконання завдання з надання обмеженої впевненостi щодо 
вiдповiдностi рiчних звiтних даних страховика. 
Протягом 2021 року випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання 
функцiй внутрiшнього аудитора вiдсутнi. 
В 2021 роцi змiн в реквiзитах та найменування аудитора не було, останнi змiни вiдбулись у 2019 



роцi: змiна найменування аудитора з ТОВ "Аудиторська фiрма "АПiК - Аудит" на ТОВ "РСМ 
УКРАЇНА АУДИТ". 
В 2020 роцi була здiйснена ротацiя ключового партнера на завданнi з аудиту фiнансової 
звiтностi. 
Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом 2021 року, не 
вiдбувалось. Факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена 
аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 
фiнансових послуг, вiдсутнi. 
18. Захист фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема: 
" наявнiсть механiзму розгляду скарг; 
" прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника фiнансової установи, уповноваженого 
розглядати скарги; 
" стан розгляду фiнансовою установою протягом року скарг стосовно надання фiнансових 
послуг (характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг); 
" наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою та 
результати їх розгляду. 
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.  
 
Працiвником Товариства, уповноваженим розглядати скарги, є Хахуда Олег Вiталiйович. 
 
 
Всi скарги, що надiйшли до Товариства протягом 2021 року розглянуто, 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. 
 
Станом на 31.12.2021 року на розглядi в судах рiзних iнстанцiй знаходиться 21 судова справа 
стосовно стягнення з Товариства страхових вiдшкодувань та/або стягнення з Товариства коштiв 
в порядку суброгацiї  (згiдно зi ст. 27 Закону України "Про страхування" вiд 07.03.1996 № 
85/96-ВР (зi змiнами та доповненнями) та ст. 993 ЦК України вiд 16.01.2003 № 435-IV (зi 
змiнами та доповненнями).  
 
Протягом 4-го кварталу 2021 року до суду на Товариство було подано 9 позовiв, з яких, станом 
на 31.12.2021 р. 8 позовiв ще знаходяться у провадженнi суду, а 1 позов вирiшено не на користь 
Товариства. 
19. Iнформацiя про корпоративне управлiння у фiнансовiй установi, подання якої 
передбачено законами з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або 
прийнятими згiдно з такими законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють 
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг. Iнформацiя про корпоративне 
управлiння у страховика, подається вiдповiдно до Закону України "Про фiнансовi послуги та 
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" вiд 12.07.2001 № 2664-III (зi змiнами та 
доповненнями). Згiдно з iншими законами з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових 
послуг та/або прийнятими згiдно з такими законами нормативно-правовими актами органiв, якi 
здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, подання зазначеної iнформацiї не 
передбачено. 
 
 
Голова Правлiння 



ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА"   __________________ Н.В. Базилевська 
 
 
 



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

Найменування юридичної 
особи 

Ідентифіка
ційний код 
юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Акцiонерне товариство "Грацер 
Вексельзайтiге Ферзiхерунг 
Акцiєнгезельшафт" (Grazer 
Wechselseitige Versicherung 
Aktiengesellschaft) 

FN 37748 m 8010, Австрiя, мiсто 
Грац, вул. 
Херренгассе, буд. 
18-20 

9 215 548 99,999978 9 215 548 0 

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

(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 
     

Усього 9 215 548 99,999978 9 215 548 0 



X. Структура капіталу 
 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 
Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

простi iменнi 9 215 550 10,00 Права акцiонерiв ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалi 
- Товариство): 
- брати участь в управлiннi Товариством;  
- отримувати дивiденди;  
- отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частини його 
майна або вартостi частини майна Товариства;  
- отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть 
Товариства 
- переважне право на придбання акцiй Товариства 
додаткового випуску у порядку та на умовах, 
встановлених чинним законодавством України; 
- переважне право на придбання акцiй, що продаються 
iншими акцiонерами Товариства, за цiною та на 
умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, 
пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з 
них, у порядку та на умовах, встановлених Статутом та 
чинним законодавством України; 
- вимагати здiйснення обов'язкового викупу 
Товариством належних йому голосуючих акцiй, якщо 
вiн зареєструвався для участi у Загальних зборах та 
голосував проти прийняття Загальними зборами 
рiшення про: злиття, приєднання, подiл, перетворення, 
видiл, змiну типу Товариства; надання згоди на 
вчинення Товариством значних правочинiв; надання 
згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого 
є заiнтересованiсть; змiну розмiру статутного капiталу.  
Обов'язки акцiонерiв: 
- дотримуватися Статуту та  iнших внутрiшнiх 
документiв Товариства; 
- виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, 
iнших органiв Товариства; 
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 
тому числi пов'язанi з майновою участю; 
- оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що 
передбаченi цим Статутом; 
- не розголошувати комерцiйну таємницю та 
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. 

нi 



Примітки: 

 





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

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
07.12.2010 1156/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000111595 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Електронні 
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 

Електронні 
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. 

23.01.2020 5/1/2020 Нацiональна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000111595 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Електронні 
іменні 

10 5 215 550 52 155 500 100 

Опис 

Мета емiсiї є необхiднiсть дотримання вiдповiдностi дiяльностi ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" п. 60 Лiцензiйних умов провадження 
господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), затверджених Постановою КМУ 
№ 913 вiд 07.12.2016 р., а також вимогам Положення про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, 
лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика, затвердженого розпорядженням Нацiональної комiсiї, що 
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг №850 вiд 07.06.2018 р. Розмiщення акцiй вiдбувалося шляхом збiльшення 
кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв грошовими коштами  (без здiйснення публiчної пропозицiї). 
Розмiщенi повнiстю, у лiстингу не перебувають. Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється. 

16.06.2020 25/1/2020 Нацiональна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000111595 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Електронні 
іменні 

10 9 215 550 92 155 500 100 

Опис 

Мета емiсiї є необхiднiсть дотримання вiдповiдностi дiяльностi ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА"  п. 60 Лiцензiйних умов провадження 
господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), затверджених Постановою КМУ 
№ 913 вiд 07.12.2016 р., а також вимогам Положення про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, 
лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика, затвердженого розпорядженням Нацiональної комiсiї, що 
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг №850 вiд 07.06.2018 р. Розмiщення акцiй вiдбувалося шляхом збiльшення 
кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв грошовими коштами  (без здiйснення публiчної пропозицiї). 



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



9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Вид цінних паперів 
Міжнародний 

ідентифікаційний 
номер 

Найменування 
органу, що наклав 

обмеження 
Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

16.06.2020 Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Акція проста 
бездокументарна 

іменна 

UA4000111595 - Вiдповiдно до ст. 7 Закону України 
"Про акцiонернi товариства" 

Статутом Товариства передбачено 
переважне право акцiонерiв на 

придбання акцiй Товариства, що 
пропонуються їх власником до 

вiдчуження (у т.ч. продажу) третiй 
особi. Переважне право акцiонерiв на 

придбання акцiй Товариства, що 
пропонуються їх власником до 

вiдчуження (у т.ч. продажу) третiй 
особi, визначено дiючою редакцiєю 

Статуту Товариства, яка затверджена 
рiшенням позачергових загальних 
зборiв акцiонерiв (Протокол вiд 24 
липня 2020 року). Iншi обмеження 

щодо обiгу акцiй Товариства, у тому 
числi й накладенi рiшенням суду або 
уповноваженого державного органу, 

вiдсутнi. 
 

Строк обмеження припиняється у 
разi, якщо до спливу вказаного строку 

вiд усiх акцiонерiв Товариства 
отриманi письмовi заяви про 
використання чи вiдмову вiд 

використання їх переважного права 
на купiвлю акцiй Товариства. 

 

Вiдповiдно до 
Статуту Товариства: 

протягом 2 (двох) 
мiсяцiв з дня 
отримання 

Товариством 
повiдомлення 

акцiонера про намiр 
вiдчужити (продати) 

свої акцiї. 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 



 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 
кількість 

голосуючих 
акцій (шт.) 

Кількість 
голосуючих 
акцій, права 

голосу за 
якими 

обмежено 
(шт.) 

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 

якими за результатами 
обмеження таких прав 
передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

16.06.2020 25/1/2020 UA4000111595 9 215 550 10 9 215 550 0 0 

Опис: 
Стосовно голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено чи голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, у 
звiтному перiодi таких обмежень на емiтента накладено не було. 

 



 

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

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
усього (тис. грн) 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 2 902 2 867 0 0 2 902 2 867 
  будівлі та споруди 1 353 1 322 0 0 1 353 1 322 
  машини та обладнання 1 216 1 253 0 0 1 216 1 253 
  транспортні засоби 241 181 0 0 241 181 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 92 111 0 0 92 111 
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 2 902 2 867 0 0 2 902 2 867 

Опис 

В звiтному перiодi Товариство переоцiнки основних засобiв не 
здiйснювало. Згiдно наказу "Про проведення щорiчної iнвентаризацiї в 
2021 роцi" вiд 24.11.2021 року Товариством була проведена повна 
iнвентаризацiя основних засобiв. Всi основнi засоби використовуються 
у повному обсязi. Бухгалтерський облiк основних засобiв Товариства 
здiйснюється по групам та iз строками корисного використання не 
менше за мiнiмально допустимi згiдно з Податковим Кодексом 
України. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ГРАВЕ 
УКРАЇНА" не має обмежень щодо володiння активами станом на 
31.12.2021 року. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 
31.12.2021 року складає 9 322 тис. грн. 
Сума зносу станом на 31.12.2021 року складає 6 455 тис. грн. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  
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 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 1 241 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 105 320 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 106 561 X X 
Опис Станом на 31.12.2021 року емiтент не має зобов'язань за 

кредитом, за зазначеними цiнними паперами, за фiнансовими 
iнвестицiями в корпоративнi права та фiнансовою допомогою 
на зворотнiй основi. Податковi зобов'язання в сумi 1 241 тис. 
грн. включають в себе поточну кредиторську заборгованiсть з 
бюджетом. Iншi зобов'язання в сумi 105 320 тис. грн. 
включають в себе страховi резерви, поточну кредиторську 
заборгованiсть за товари, роботи, послуги, за розрахунками зi 
страхування, за розрахунками з оплати працi, поточну 
кредиторську заборгованiсть за страховою дiяльнiстю та iншi 
поточнi зобов'язання в сумах вiдповiдних до Балансу на 
31.12.2021 року. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "РСМ УКРАЇНА 

АУДИТ" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 31840760 
Місцезнаходження 04080, Україна, м. Київ, вул. 

Нижньоюркiвська, буд. 47 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

2874 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2002 
Міжміський код та телефон (044) 501-59-34 
Факс (044) 501-59-34 
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає 

аудиторськi послуги емiтенту 
Опис Вид послуг, якi надає особа: 

- аудиторськi послуги з надання аудиту 
рiчної фiнансової звiтностi, яка 
складена за МСФО; 
- аудиторськi послуги з виконання 
завдання з надання обмеженої 
впевненостi щодо вiдповiдностi рiчних 
звiтних даних страховика за 2021 рiк. 
 

 



Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 
"Нацiональний депозитарiйУкраїни" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 
Місцезнаходження 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 

7 Г 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 
Міжміський код та телефон (044) 591-04-37 
Факс (044) 591-04-37 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи, оброблення даних, 
розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i 

пов'язана з ними дiяльнiсть 
Опис Вид послуг, якi надає особа: . 

- обслуговування випуску цiнних 
паперiв; 
- формування реєстру власникiв 
iменних цiнних паперiв (в 
електронному та паперовому виглядi) 
та iнформацiйних довiдок, що 
формуються на пiдставi реєстру 
власникiв iменних цiнних паперiв. 
 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйний 

Капiтал Україна" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 35649564 
Місцезнаходження 01054, Україна, м. Київ, вул. 

Хмельницького Богдана, буд.19-21 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АЕ № 263018 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НКЦПФ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.04.2013 
Міжміський код та телефон (044) 377-70-40 
Факс (044) 377-70-45 
Вид діяльності Посередництво за договорами по 

цiнних паперах або товарах 
Опис Вид послуг, якi надає особа:  

брокерська дiяльнiсть з 
купiвлi/продажу цiнних паперiв або 
iнших фiнансових iнструментiв 
 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Акцiонерне товариство "Райффайзен 
Банк Аваль" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 



Ідентифікаційний код юридичної особи 14305909 
Місцезнаходження 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 

буд. 9 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АЕ №185053 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.10.2012 
Міжміський код та телефон (044) 490-88-88 
Факс (044) 490-88-88 
Вид діяльності Торговець цiнними паперами 
Опис Вид послуг, якi надає особа:  

купiвля-продаж облiгацiй внутрiшньої 
державної позики. 
 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Акцiонерне товариство "КРЕДI 
АГРIКОЛЬ БАНК" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 14361575 
Місцезнаходження 01024, Україна, м. Київ, вул. 

Пушкiнська, буд. 42/4 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АЕ № 263188 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.08.2013 
Міжміський код та телефон (044) 490-14-83 
Факс (044) 490-14-02 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 
Опис Депозитарне обслуговування обiгу 

цiнних паперiв, якi належать Емiтенту, 
на рахунку у цiнних паперах, облiк 
прав на цiннi папери. 
 

 



XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі 
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості 
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких 

створює заінтересованість 
 

Інформація про вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 
Дата 

прийняття 
рішення 

Найменуванн
я 

уповноважен
ого органу, 

що прийняв 
рішення 

Ринкова 
вартість 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину 
(тис.грн) 

Вартість 
активів 

емітента за 
даними 

останньої 
річної 

фінансової 
звітності 
(тис.грн) 

Співвідношення 
ринкової вартості 
майна або послуг, 
що є предметом 
правочину, до 

вартості активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата 
вчинення 
правочину 

Дата 
розміщення 

інформації про 
прийняття 

рішення щодо 
надання згоди 
на вчинення 

значних 
правочинів в 
загальнодосту

пній 
інформаційній 

базі даних 
Національної 

комісії з 
цінних паперів 
та фондового 

ринку або 
через особу, 

яка провадить 
діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені 

учасників 
фондового 

ринку 

URL-адреса 
сторінки власного 

веб-сайту 
товариства, на якій 

розміщена 
інформація про 

прийняття рішення 
щодо надання 

згоди на вчинення 
значних 

правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 18.03.2021 Загальнi збори 
акцiонерiв 

63 795,99 119 537,11 53,37 Купiвля 
облiгацiй 
зовнiшнiх 
державних 

позик України 

10.08.2020 18.03.2021 https://www.grawe.ua
/informacija-do-oprilj

udnennja/ 



на загальну 
суму 63 795 
991,49 грн. 

Опис: 
Загальними зборами ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" 18.03.2021 р. в порядку, передбаченому ст. 72, ч. 1 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", пунктом 12.22.23 
Статуту Товариства було прийняте рiшення, оформлене протоколом схвалити правочин з купiвлi облiгацiй зовнiшнiх державних позик України, що був укладений 
Товариством 10.08.2020 р. на загальну суму 63 795 991,49 грн. Ринкова вартiсть облiгацiй зовнiшнiх державних позик України, що є предметом правочину склала 63 795 
991,49 грн. Вартiсть активiв ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2019 рiк склала 119 537,11 тисяч гривень. Спiввiдношення ринкової 
вартостi облiгацiй зовнiшнiх державних позик України, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" за даними рiчної фiнансової звiтностi 
за 2019 рiк становить 53,37 %. 







КОДИ 

Дата 01.01.2022 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 
компанiя "ГРАВЕ УКРАЇНА" за ЄДРПОУ 19243047 

Територія   за КАТОТТГ 
UA8000000000

0624772 
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: 100 
Адреса, телефон: 03150 м. Київ, вул. Велика Василькiвська, буд. 65, (044) 2476803 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2021 p. 

Форма №1 
Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 187 452 
    первісна вартість 1001 436 706 
    накопичена амортизація 1002 ( 249 ) ( 254 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 
Основні засоби 1010 1 549 1 545 
    первісна вартість 1011 6 359 7 675 
    знос 1012 ( 4 810 ) ( 6 130 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 1 353 1 322 
    первісна вартість 1016 1 648 1 648 
    знос 1017 ( 295 ) ( 326 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 94 549 84 419 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 487 512 
Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 11 959 12 836 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 12 390 14 105 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 122 474 115 191 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 504 362 
Виробничі запаси 1101 0 0 
Незавершене виробництво 1102 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 
Товари 1104 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 464 1 367 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 811 795 
    з бюджетом 1135 1 182 742 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 3 522 2 226 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7 682 9 594 
Поточні фінансові інвестиції 1160 10 462 8 980 
Гроші та їх еквіваленти 1165 5 752 13 681 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 5 752 13 681 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 4 509 3 376 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 2 181 2 132 
    резервах незароблених премій 1183 2 328 1 244 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 
Усього за розділом II 1195 34 888 41 123 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 157 362 156 314 
 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 92 155 92 155 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 
Додатковий капітал 1410 7 742 7 742 
Емісійний дохід 1411 7 742 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 1 690 1 690 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -33 175 -51 834 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 68 412 49 753 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 67 609 76 801 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 28 729 28 997 
    резерв незароблених премій 1533 38 880 47 804 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 67 609 76 801 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 77 128 
    розрахунками з бюджетом 1620 961 1 241 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 961 1 241 
    розрахунками зі страхування 1625 0 0 
    розрахунками з оплати праці 1630 3 15 
    одержаними авансами 1635 0 0 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 15 012 22 301 
Поточні забезпечення 1660 4 012 4 559 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 1 276 1 516 
Усього за розділом IІІ 1695 21 341 29 760 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 157 362 156 314 

 
Керівник    Базилевська Наталiя Володимирiвна 
 
Головний бухгалтер   Лєщенко Тетяна Григорiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2022 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 
компанiя "ГРАВЕ УКРАЇНА" за ЄДРПОУ 19243047 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2021 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 127 474 105 613 
Премії підписані, валова сума 2011 146 061 116 189 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 8 579 ) ( 8 846 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 8 924 2 428 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 -1 084 698 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 3 660 ) ( 2 583 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 75 591 ) ( 64 378 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 48 223 38 652 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -318 -6 687 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -268 -5 367 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 -50 -1 320 
Інші операційні доходи 2120 9 301 15 654 
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 ( 17 721 ) ( 17 459 ) 
Витрати на збут 2150 ( 55 287 ) ( 46 401 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 6 896 ) ( 5 529 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 22 698 ) ( 21 770 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 10 551 9 466 



Інші доходи 2240 168 150 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 2 191 ) ( 396 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 132 ) ( 486 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 14 302 ) ( 13 036 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -4 357 -3 535 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 18 659 ) ( 16 571 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -18 659 -16 571 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 1 783 2 181 
Витрати на оплату праці 2505 23 083 19 929 
Відрахування на соціальні заходи 2510 4 477 4 065 
Амортизація 2515 1 324 1 088 
Інші операційні витрати 2520 52 897 44 709 
Разом 2550 83 564 71 972 

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 9 215 550 6 273 246 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -1,552000 -2,078000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 -1,552000 -2,078000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
 
Керівник    Базилевська Наталiя Володимирiвна 
 
Головний бухгалтер   Лєщенко Тетяна Григорiвна 



КОДИ 
Дата 01.01.2022 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 
компанiя "ГРАВЕ УКРАЇНА" за ЄДРПОУ 19243047 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2021 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За аналогічний 

період 
попереднього 

року 
1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 139 427 
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 111 145 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 145 711 117 932 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 8 731 7 574 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 12 385 ) ( 14 576 ) 
Праці 3105 ( 17 791 ) ( 16 165 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4 912 ) ( 4 480 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 8 060 ) ( 7 894 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 4 102 ) ( 3 474 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 0 ) ( 362 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 3 958 ) ( 4 058 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 795 ) ( 811 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 100 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 77 400 ) ( 64 993 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 41 132 ) ( 37 423 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -7 783 -20 364 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 65 817 0 



    необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 9 585 9 235 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 61 711 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 58 389 ) ( 102 908 ) 
    необоротних активів 3260 ( 1 173 ) ( 870 ) 
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 15 840 -32 832 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 43 400 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 43 400 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 8 057 -9 796 
Залишок коштів на початок року 3405 5 767 15 009 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -143 554 
Залишок коштів на кінець року 3415 13 681 5 767 

Примітки: Товариство застосовує модель очiкуваних кредитних збиткiв, яка передбачає своєчасне 
вiдображення погiршення або покращення кредитної якостi фiнансових iнструментiв з урахуванням 
наявної iнформацiї та прогнозiв на майбутнє. Об'єм очiкуваних кредитних збиткiв, залежить вiд мiри 
погiршення кредитної якостi з дати порiвняння, визначеної для фiнансового iнструменту. Так, резерви 
пiд очiкуванi кредитнi збитки представленi у Звiтi про фiнансовий стан як зменшення валової балансової 
вартостi вiдповiдних активiв. Таким чином, рiзниця мiж показниками Рядку звiту про рух грошових 
коштiв (за прямим методом) 3405 стовпчик 3 та Рядком балансу 1165 стовпчик 3 є сумою визнаного 
Товариством Резерву пiд зменшення корисностi грошей та їх еквiвалентiв. 
 
Керівник    Базилевська Наталiя Володимирiвна 
 
Головний бухгалтер   Лєщенко Тетяна Григорiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2022 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 
"ГРАВЕ УКРАЇНА" 

за ЄДРПОУ 19243047 

 
Звіт про власний капітал 

За 2021 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 92 155 0 7 742 1 690 -33 175 0 0 68 412 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року  

4095 92 155 0 7 742 1 690 -33 175 0 0 68 412 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 -18 659 0 0 -18 659 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   
Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 -18 659 0 0 -18 659 
Залишок на кінець року  4300 92 155 0 7 742 1 690 -51 834 0 0 49 753 

 
Керівник    Базилевська Наталiя Володимирiвна 
 
Головний бухгалтер   Лєщенко Тетяна Григорiвна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

ЗМIСТ 
 
 
 
Звiт про управлiння (звiт керiвництва) 
 
 
 
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 
 
 
Загальна iнформацiя про фiнансову звiтнiсть 1 
 
Звiт про фiнансовий стан 2 
 
Звiт про сукупний дохiд, прибуток або збиток 3 
 
Звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) 4 
 
Звiт про рух грошових коштiв 5 
 
Примiтка 1 Iнформацiя про товариство 6 
 
Примiтка 2 Принципи облiкової полiтики 9 
 
Примiтка 3 Основнi засоби та малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 18 
 
Примiтка 4 Iнвестицiйна нерухомiсть 19 
 
Примiтка 5 Нематерiальнi активи 19 
 
Примiтка 6 Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 19 
 
Примiтка 7 Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 19 
 
Примiтка 8 Дебiторська заборгованiсть за договорами страхування 20 
 
Примiтка 9 Iншi фiнансовi активи 20 
 
Примiтка 10 Iншi нефiнансовi активи 20 
 
Примiтка 11 Грошовi кошти та їх еквiваленти 20 
 
Примiтка 12 Страховi резерви 21 
 
Примiтка 13 Iншi фiнансовi зобов'язання 21 
 



Примiтка 14 Iншi нефiнансовi зобов'язання 22 
 
Примiтка 15 Капiтал 22 
 
Примiтка 16 Процентнi доходи 23 
 
Примiтка 17 Страховi премiї 23 
 
Примiтка 18 Збитки за страховими виплатами 24 
 
Примiтка 19 Iншi витрати 25 
 
Примiтка 20 Iншi прибутки (збитки) 25 
 
Примiтка 21 Витрати на податок на прибуток 25 
 
Примiтка 22 Збиток на одну просту акцiю 26 
 
Примiтка 23 Характер та рiвень ризикiв, що пов'язанi страховою дiяльнiстю та фiнансовими 
iнструментами 26 
 
Примiтка 24 Пруденцiйнi показники 34 
 
Примiтка 25 Умовнi активи та зобов'язання 35 
 
Примiтка 26 Справедлива вартiсть 35 
 
Примiтка 27 Операцiї з пов'язаними сторонами 36 
 
Примiтка 28 Подiї пiсля дати балансу 37 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Звiт про управлiння (звiт керiвництва) 
 
 
 
З метою представлення iнформацiї в цьому роздiлi основним користувачам, кому фiнансова 
звiтнiсть загального призначення спрямована, i яка може бути обгрунтовано очiкуваною, щоб 
впливати на рiшення, прийнятi такими основними користувачами фiнансової звiтностi 
загального призначення, з одночасним урахуванням вимог чинного законодавства, обставин 
суб'єкта господарювання, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Страхова компанiя 
"ГРАВЕ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 19243047, далi - Товариство, ГРАВЕ УКРАЇНА) зазначає 
наступне: 
 



 
 
Звiтування Товариства: розкрито у примiтцi 1 до Фiнансової звiтностi. 
 
 
 
Iнформацiя про дiяльнiсть та органiзацiйну структуру 
 
 
 
Iнформацiя про основну дiяльнiсть. Основний вид дiяльностi ГРАВЕ УКРАЇНА - надання 
страхових та пов'язаних iз ними послуг (крiм страхування життя). Товариство здiйснює страхову 
дiяльнiсть у формi обов'язкового та добровiльного страхування. Бiльш детально iнформацiя 
розкрита у примiтцi 1 до Фiнансової звiтностi.  
 
 
 
Мета, цiлi та стратегiї досягнення цих цiлей. Згiдно iз статтею 4 Статуту метою дiяльностi 
Товариства є здiйснення всiх передбачених законодавством видiв страхування та 
перестрахування, як обов'язкового, так i добровiльного, на якi Товариство має лiцензiї, та iншої 
дiяльностi, пов'язаної iз страховими операцiями, для одержання прибутку. 
 
 
 
За звiтний 2021 рiк основнi показники дiяльностi Товариства: загальнi активи - 156 314 тисяч 
гривень, страховi резерви - 76 800 тисяч гривень, страховi премiї пiдписанi 146 061 тисяч 
гривень гривень, страховi виплати 78 645 тисяч гривень. 
 
 
 
За звiтний 2021 рiк в порiвняннi з 2020 роком спостерiгається загальне зростання за основними 
показниками страхової дiяльностi емiтента: 
 
" страховi резерви зросли на 13,6%; 
 
" страховi виплати на 18,0%; 
 
" загальна сума страхових премiй компанiї зросла на 25,7%.  
 
 
 
На кiнець 2021 року укладено 34 618 договори страхування.  
 
Товариство i надалi буде продовжувати залучення нових клiєнтiв, шляхом iснуючих методiв 
збуту та вiрогiдного залучення нових партнерiв. Товариство планує продовжувати страхову 
дiяльнiсть за iснуючими видами страхування, фокусуючи прiоритет на прибутковостi бiзнесу.  
 
 
 
Iнформацiя про дочiрнi компанiї. Дочiрнi компанiї у Товариства станом на 31 грудня 2021 року 
вiдсутнi. 



 
 
 
Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Фiлiї у 
Товариства станом на 31 грудня 2021 року вiдсутнi. Станом на 31 грудня 2021 року Товариство 
має в структурi Головного департаменту продажiв структурнi пiдроздiли. 
 
 
 
Органiзацiйна структура та керiвництво. Органiзацiйна структура Товариства вiдповiдає 
внутрiшнiм нормативно-правовим актам останнього. Найвищим органом управлiння Товариства 
є Загальнi збори акцiонерiв Товариства. Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання 
дiяльностi Товариства. 
 
 
 
Органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної 
статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу є Наглядова рада Товариства, до 
складу якої входять 4 особи, одна з яких є головою Наглядової ради. Наглядова рада пiдзвiтна 
Загальним зборам акцiонерiв Товариства. 
 
Виконавчим органом акцiонерного товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю 
Товариства є Правлiння, до складу якого входить двi особи, одна з яких є головою Правлiння. 
 
Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам та Наглядовiй радi й виконує рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв та Наглядової ради, а також представляє Товариство з усiх питань його дiяльностi, в 
порядку та з урахуванням обмежень, передбачених Статутом. 
 
Вплив економiчної ситуацiї на фiнансовий стан та результати дiяльностi 
 
 
 
Пiсля проходження пiку восени 2021 року iнфляцiя знижувалася, але повiльнiше, нiж 
очiкувалося, а фундаментальний iнфляцiйний тиск навiть посилився 
(https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2022-Q1.pdf?v=4). Наприкiнцi року iнфляцiя 
знижувалася завдяки рекордним урожаям i корекцiї окремих свiтових цiн на продовольство, 
ефектам вiд змiцнення гривнi в попереднi мiсяцi, вичерпанню низької бази порiвняння та 
посиленню монетарної полiтики. Стримували iнфляцiю також адмiнiстративнi рiшення щодо 
фiксацiї тарифiв на деякi житлово-комунальнi послуги. У результатi зростання споживчих цiн 
сповiльнилося з пiкових 11% у вереснi до 10% у груднi.  
 
 
 
Швидшому сповiльненню iнфляцiї завадили перенесення на вартiсть товарiв i послуг 
подальшого зростання свiтових цiн на енергоносiї та тиск з боку iнших виробничих витрат 
бiзнесу, у тому числi й на оплату працi.  
 
Також зберiгався вплив стiйкого споживчого попиту. Це, зокрема, мало наслiдком подальше 
зростання базової iнфляцiї до 7.9% на кiнець року. Очiкується подальше жорсткiшання 
монетарної полiтики. Нацiональний банк України використовує механiзм валютних iнтервенцiй 
для згладжування надмiрних коливань валютного курсу. 



 
 
 
Попри поступове згасання пандемiї, наслiдки коронакризи залишаються доволi вiдчутними. 
Новi спалахи пандемiї навряд чи сильно вдарять по споживчому попиту, натомiсть 
пригнiчуватимуть дiлову активнiсть. Це супроводжуватиметься посиленням iнфляцiйного тиску. 
Пожвавлення трудової мiграцiї на тлi поступового згасання пандемiї може посилити 
диспропорцiї на внутрiшньому ринку працi та призведе до бiльшого зростання витрат бiзнесу на 
оплату працi, що згодом теж позначиться на споживчих цiнах. 
 
 
 
Спiвпраця з МВФ є одним з основних чинникiв, якi сприяють економiчному розвитку. 
Фiнансування МВФ iстотно пiдтримало українську економiку у 2020-2021 роках. Спiвпраця з 
Фондом матиме не менш вагоме значення i надалi - особливо в умовах нинiшнього погiршення 
iнформацiйного фону на тлi напруженої геополiтичної ситуацiї та посилення конкуренцiї країн 
iз ринками, що розвиваються, за iноземний капiтал через жорсткiшi монетарнi умови у свiтi. 
 
 
 
Ключовими ризиками залишаються:  
 
" ескалацiя Росiєю воєнного конфлiкту; 
 
" довший та суттєвiший, нiж очiкувалося ранiше, цiновий сплеск у свiтi; 
 
" адмiнiстративне регулювання тарифiв на житлово-комунальнi послуги. 
 
 
 
Ситуацiя навколо потенцiйної вiйськової агресiї вже вiдображається в падiннi вартостi 
українських активiв та девальвацiйному тиску. Тривале збереження геополiтичної напруженостi 
може вкрай негативно вплинути на очiкування населення, бiзнесу та iнвесторiв. Також воно 
буде значною перешкодою для iнвестицiй в економiку та ускладнюватиме залучення 
зовнiшнього фiнансування.  
 
 
 
Вагомим ризиком залишається й подальше розгортання свiтового iнфляцiйного сплеску, у тому 
числi через збереження високих цiн на енергоносiї та продовольство. Деякi країни, у тому числi 
торговельнi партнери України, лише наближаються до пiкових значень iнфляцiї. Подальша 
цiнова динамiка у свiтi iстотно залежатиме вiд швидкостi реакцiї провiдних центральних банкiв 
на iнфляцiйнi виклики.  
 
 
 
Зазначенi вище фактори ризику, не впливали iстотно на дiяльнiсть Товариства протягом 2021 
року. 
 
Разом з цим, Товариство зазначає наступне. 
 



 
 
2021 рiк продовжував ставити безпрецедентнi виклики пов'язанi з карантинними обмеженнями. 
Нам довелося реагувати на новi рамковi умови протягом дуже короткого часу - незалежно вiд 
того, чи це були законодавчi вимоги чи заходи щодо захисту наших споживачiв або працiвникiв. 
Наявнi надзвичайнi плани допомогли Товариству без проблем пiдтримувати дiлову активнiсть, 
операцiї, незважаючи на численнi обмеження. 
 
 
 
На етапах обмежувального, адаптивного перiодiв активiзувалося спiлкування з наглядовими 
органами материнської компанiї, щоб мати можливiсть своєчасно виявити потенцiйнi небезпеки 
та ризики. У цьому контекстi було проаналiзовано численнi сценарiї та проведенi стрес-тести. 
Це дало можливiсть кiлькiсно оцiнити вплив на бiзнес-результат, на планування, наявний 
власний капiтал та вимоги до платоспроможностi. Основна увага була придiлена поточним 
питанням проведення бiзнесу.  
 
 
 
В першу чергу, адаптуючись пiд несподiвану ситуацiю спричинену пандемiєю 2020-2021 рокiв, 
Товариство оперативно впроваджувало змiни в свої внутрiшнi процеси. Активно розроблялися 
внутрiшнi положення, якi регулювали роботу офiсу пiд час дiї карантину. В свою чергу, для 
спiвробiтникiв була органiзована вiддалена робота та, за необхiдностi, вахтовий режим 
вiдвiдування офiсу при умовi виконання усiх вiдповiдних протиепiдемiчних вимог. Товариство 
забезпечило весь персонал та клiєнтiв засобами iндивiдуального захисту, також регулярно 
проводилась дезiнфекцiя примiщення. Консультацiй з клiєнтами проводились в телефонному 
або онлайн режимi, також був налагоджений електроннiй обмiн документами при оформленнi 
страхових полiсiв та випадкiв. Готовнiсть Товариства конкретно дiями реагувати на потреби 
своїх працiвникiв, клiєнтiв, партнерiв мала центральне значення. 
 
 
 
В рамках групи компанiй GRAWE створено Управлiння безперервнiстю бiзнесу (BCM), яке 
визначає процеси пiд час надзвичайних ситуацiй. Процесами мiж компанiями, що стосуються 
BCM, керує центральний вiддiл управлiння ризиками.  
 
 
 
Управлiнський персонал i надалi стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, 
за необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можливо. 
 
 
 
Лiквiднiсть та зобов'язання 
 
 
 
Процеси управлiння ризиком лiквiдностi ГРАВЕ УКРАЇНА базуються на вiдповiдних пiдходах, 
якi довели свою ефективнiсть протягом певного часу. Управлiнська iнформацiя є своєчасною, 
точною, повною i достовiрною. 
 



 
 
Параметри ризику лiквiдностi (потоки грошових коштiв, поточнi потреби в лiквiдностi, стратегiя 
управлiння лiквiднiстю) не становлять загрози для надходжень i капiталу.  
 
 
 
Зокрема, при фактичному запасi платоспроможностi, який становить 49 301 тисяч гривень i 
нормативному запасi платоспроможностi, який становить 25 519 тисяч гривень, фактичний запас 
платоспроможностi на 93,19 % перевищує нормативний. 
 
 
 
Позицiя лiквiдностi є достатньою. Напрямки iнвестування коштiв є значно диверсифiкованими. 
Залежнiсть вiд значних контрагентiв є незначною. Процеси управлiння ризиком лiквiдностi 
базуються на вiдповiдних пiдходах, якi довели свою ефективнiсть протягом певного часу. 
Управлiнська iнформацiя є своєчасною, точною, повною i достовiрною. 
 
 
 
Бiльш детально iнформацiя щодо лiквiдностi i зобов'язань за видами, термiнами розкрито у 
фiнансовiй звiтностi Товариства за рiк, що завершився 31 грудня 2021 (примiтка 23 до 
Фiнансової звiтностi).  
 
 
 
Використання фiнансових iнструментiв, що мало суттєвий вплив на оцiнку активiв, зобов'язань, 
фiнансовий стан i доходи або витрати  
 
 
 
Використання фiнансових iнструментiв Товариством має суттєвий вплив на оцiнку активiв, 
зобов'язань, фiнансовий стан, доходи, витрати. Товариство дотримується виваженої, 
консервативної полiтики iнвестування та управлiння активами, яка передбачає формування 
збалансованого за термiнами i валютами iнвестицiйного портфелю з використанням фiнансових 
iнструментiв з мiнiмальним ризиком, зокрема з фiксованою дохiднiстю. 
 
 
 
Цiннi папери, що емiтуються державою, зокрема облiгацiї внутрiшньої i облiгацiї зовнiшньої 
державної позики становлять 58,35% загальної валюти балансу. Операцiї з державними цiнними 
паперами є результатом виконання Товариством операцiй з розмiщення страхових резервiв та їх 
управлiнням, що в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам законодавства. Придбання державних цiнних 
паперiв здiйснюється за ринковими цiнами котирувань. 
 
 
 
Що стосується коштiв на поточних, депозитних рахунках, всi активи вiднесенi до 
вищезазначених пунктiв розмiщенi в банках, кредитний рейтинг яких вiдповiдає iнвестицiйному 
рiвню за Нацiональною рейтинговою шкалою, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв 
України вiд 26 квiтня 2007 року N 665. 



 
 
 
Процеси iнвестування, що вiдбуваються на постiйнiй основi, є керованими, i повернення коштiв 
в наслiдок закiнчення термiну депозиту, i погашення, вiдповiдно до умов випуску державних 
цiнних паперiв, є результатом отримання активiв у вигляди коштiв на розрахунковому рахунку, 
що знов таки спрямовуються Товариством в дозволенi категорiї активiв (депозити, цiннi папери 
емiтованi державою, iн.) з урахуванням нормативiв платоспроможностi та достатностi капiталу, 
нормативу ризиковостi операцiй та нормативу якостi активiв Товариства. 
 
 
 
Доходи i витрати вiд фiнансових iнвестицiй вiдображенi у вiдповiдних статтях Звiту про 
сукупний дохiд, прибуток або збиток, за характером витрат за перiод, що завершився 31 грудня 
2021 року. 
 
 
 
Завдання та полiтика щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо 
страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються 
операцiї хеджування.  
 
 
 
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. 
 
 
 
Стратегiя управлiння ризиками (далi - СУР) мiстить: мету управлiння ризиками; визначення 
основних принципiв управлiння ризиками; визначення ризикiв у страховика з урахуванням 
класифiкацiї ризикiв; карту ризикiв; визначення допустимих меж ризикiв; опис процедур 
управлiння ризиками; опис механiзму виявлення та оцiнки ризикiв як систематичного процесу, 
що включає аналiз нових та переоцiнку iснуючих ризикiв; опис механiзму забезпечення 
платоспроможностi Товариства вiдповiдно до вимог законодавства та загальної величини 
ризикiв у Товариствi; опис розмежування функцiй i вiдповiдальностi у процесi управлiння 
ризиками, визначення осiб, вiдповiдальних за перегляд ефективностi Стратегiї; порядок 
взаємодiї мiж виконавчим органом Товариства, наглядовою радою та призначеним працiвником, 
що виконує функцiю оцiнки ризикiв, у процесi управлiння ризиками. 
 
 
 
Виконавчий орган Товариства є вiдповiдальним за практичну реалiзацiю основних елементiв 
СУР. Вiдповiдальний працiвник, що виконує функцiю оцiнки ризикiв, пiдпорядковується 
безпосередньо головi виконавчого органу та має вiдповiднi повноваження щодо доступу до 
iнформацiї, необхiдної для оцiнки ризикiв. 
 
 
 
СУР служить досягненню фiнансових i стратегiчних цiлей концерну i Товариства, забезпеченню 
тривалого iснування компанiї i виконання правових вимог i вимог до платоспроможностi. Цi цiлi 
можуть бути досягнутi за допомогою добре спланованого та дiєвого контролю та систем 
управлiння ризиками.  
 
 
 
Бiльш детально iнформацiю щодо ризикiв розкрито в фiнансовiй звiтностi (Примiтка 23 
Характер та рiвень ризикiв, що пов'язанi страховою дiяльнiстю та фiнансовими iнструментами). 
 
 
 
Опис вiдносин з акцiонерами/учасниками та пов'язаними особами, вплив цих вiдносин на 
результат дiяльностi та здiйснення управлiння ними  
 
 
 
Вiдносини з акцiонерами/учасниками та пов'язаними особами регулюються i вiдбуваються в 
рамках: 
 
" Статутi Товариства. затвердженого у новiй редакцiї згiдно рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства - Протокол вiд 24.07.2020 року; 
 
" Положеннi про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, затвердженому рiшенням 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 18.03.2016 року; 
 



" Положеннi про Правлiння Товариства, затвердженому рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства 24.07.2020 року; 
 
" Положеннi про Наглядову раду Товариства, затвердженому рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства 18.03.2016 року; 
 
" Кодексi корпоративного управлiння Товариства, затвердженому рiшенням Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства 27.03.2015 року. 
 
 
 
Господарськi операцiї з пов'язаними особами здiйснюються вiдповiдно до укладених договорiв. 
Всi розрахунки за операцiями здiйснюються Товариством в грошовiй формi. Всi розрахунки 
здiйснюються протягом термiнiв, встановлених договiрними вiдносинами. Витрати або доходи, 
визнанi Товариством протягом звiтного перiоду, як безнадiйнi або сумнiвнi щодо отримання, 
вiдсутнi (фiнансова звiтнiсть, Примiтка 27). 
 
 
 
Iнформацiя про фiнансовi iнвестицiї  
 
 
 
Станом на 31 грудня 2021 року Товариство має фiнансовi iнвестицiї загальною вартiстю 91 212 
тисяч гривень, з яких: облiгацiї внутрiшньої державної позики в сумi 33 100 тисяч гривень, та 
облiгацiї зовнiшньої державної позики в сумi 58 112 тисяч гривень. 
 
 
 
Здiйснюючи операцiї з довгостроковими фiнансовими iнвестицiями Товариство, керується 
вимогами таких нормативних документiв, як Закон України "Про страхування" вiд 07 березня 
1996 року № 85/96-ВР i Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг "Про затвердження Положення про обов'язковi 
критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, 
якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика" №850 вiд 07 червня 2018 року. Вiдповiдно до 
яких, кошти страхових резервiв iз страхування життя (управлiння якими є сферою 
безпосередньої дiяльностi страховика) повиннi розмiщуватися з урахуванням безпечностi, 
прибутковостi, лiквiдностi, диверсифiкованостi. Враховуючи наведене, довгостроковi фiнансовi 
iнвестицiї (облiгацiї внутрiшньої державної позики, облiгацiї зовнiшньої державної позики) є 
активами, якими представленi кошти страхових резервiв.  
 
 
 
Товариство зауважує, що процеси iнвестування, що вiдбуваються на постiйнiй основi, є 
керованими, i повернення коштiв внаслiдок закiнчення термiну депозиту, i погашення, 
вiдповiдно до умов випуску державних цiнних паперiв, є результатом отримання активiв у 
вигляди коштiв на розрахунковому рахунку що знов таки спрямовуються ГРАВЕ УКРАЇНА в 
дозволенi категорiї активiв (депозити, цiннi папери емiтованi державою, iн.) з урахуванням 
нормативiв платоспроможностi та достатностi капiталу, нормативу ризиковостi операцiй та 
нормативу якостi активiв Товариства. 
 



 
 
Капiталовкладення у Товариства грунтується значною мiрою на формуваннi ефективних 
портфелiв i враховує загальну ризикову ситуацiю. Враховуючи наведене, капiталовкладення 
характеризуються диверсифiкацiєю вiдповiдно до спецiальних законодавчих норм, та 
iнвестицiйних обмежень. Товариства аналiзує i оцiнює той факт, що пiд час фази низьких 
процентних ставок, яка переважає на ринку в даний момент, у сферi вкладень iснує ризик того, 
що не буде отриманий дохiд, необхiдний для забезпечення мiнiмальних процентних ставок. 
Тому у портфелi Товариства знаходиться значний обсяг цiнних паперiв з гарантованими 
процентними ставками. 
 
 
 
Бiльш детальна iнформацiя про фiнансовi iнвестицiї та методи їх оцiнки наведена в фiнансовiй 
звiтностi (Примiтка 9 Фiнансової звiтностi). 
 
 
 
Ймовiрнi перспективи подальшого розвитку (в тому числi iнформацiя про злиття чи поглинання) 
 
 
 
Перспективи подальшого розвитку Товариства зазначенi у примiтцi 1 до Фiнансової звiтностi. 
 
 
 
Розкриття iнформацiї про корпоративне управлiння  
 
 
 
Кодекс корпоративного управлiння. У Товариства дiє власний кодекс корпоративного 
управлiння, яким керується суб'єкт господарювання, що звiтує в редакцiї вiд 27 березня 2015 
року (текст кодексу у публiчному доступi не перебуває) Кодекс корпоративного управлiння 
Товариство вирiшило застосовувати добровiльно. 
 
 
 
Основнi системи внутрiшнього контролю, аудиту та управлiння ризиками, в тому числi, якi 
стосуються процесу складання фiнансової звiтностi. У Товариствi дiє Комiтет Наглядової ради з 
питань аудиту та затверджене у новiй редакцiї Положення Приватного акцiонерного товариства 
"Страхова компанiя "ГРАВЕ УКРАЇНА" про комiтет наглядової ради з питань аудиту, 
розроблене вiдповiдно до вимог Закону України "Про фiнансовi послуги та державне 
регулювання ринкiв фiнансових послуг" № 2664-III вiд 12.07.2001 року та Статуту Товариства. 
Комiтет наглядової ради з питань аудиту пiдпорядковується Наглядовiй радi Товариства та 
звiтує перед нею. 
 
 
 
Комiтет має такi завдання: 
 
" рiчне планування завдань Комiтету; 



 
" реалiзацiя завдань згiдно iз затвердженим планом; 
 
" своєчасне надання звiтiв Наглядовiй радi Товариства; 
 
" сприяння органам управлiння Товариства в покращеннi системи управлiння Товариства; 
 
" монiторинг впровадження структурними пiдроздiлами Товариства прийнятих 
рекомендацiй; 
 
" виявлення сфер потенцiйних збиткiв для Товариства, сприятливих умов для шахрайства, 
зловживань i незаконного присвоєння коштiв Товариства;  
 
" взаємодiя з iншими пiдроздiлами Товариства у сферi органiзацiї контролю i монiторингу 
системи управлiння Товариством; 
 
" участь у службових розслiдуваннях та iнформування органiв управлiння Товариства про 
результати таких розслiдувань;  
 
" розробка та впровадження програм оцiнки i пiдвищення якостi внутрiшнього аудиту 
(контролю). 
 
" здiйснення монiторингу цiлiсностi фiнансової iнформацiї, що надається Товариством, 
зокрема перегляд вiдповiдностi та послiдовностi бухгалтерських методiв, що використовуються 
Товариством та юридичними особами, що перебувають пiд контролем Товариства; 
 
" перегляд не менше одного разу на рiк ефективностi здiйснення внутрiшнього аудиту та 
систем управлiння ризиками; 
 
" складання проекту бюджету Наглядової ради Товариства та подання його на 
затвердження; 
 
" надання рекомендацiй Наглядовiй радi щодо пiдбору, призначення, перепризначення та 
звiльнення зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) та умов договору з ним; 
 
" контроль незалежностi та об'єктивностi зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання 
впевненостi та супутнiх послуг; 
 
" перегляд ефективностi процесу зовнiшнього аудиту та швидкостi реагування Правлiння 
Товариства на рекомендацiї, наданi у письмовiй формi зовнiшнiм аудитором (аудиторською 
фiрмою); 
 
" дослiдження проблем, що можуть бути пiдставою для будь-якого звiльнення зовнiшнього 
аудитора (аудиторської фiрми), та надання рекомендацiй щодо будь-яких необхiдних дiй; 
 
" взаємодiя iз зовнiшнiми аудиторами; 
 
" аналiз висновкiв зовнiшнiх аудиторiв та здiйснення монiторингу виконання рекомендацiй 
зовнiшнiх аудиторiв. 
 



 
 
Бiльш детально iнформацiя про корпоративне управлiння Товариства розкрита у Звiтi про 
корпоративне управлiння, який є невiд'ємною складовою Рiчної iнформацiї про емiтента, яка 
складається у вiдповiдностi до вимог статей 126 та 127 Закону України "Про ринки капiталу та 
органiзованi товарнi ринки" з урахуванням вимог статтi 122 Закону України "Про фiнансовi 
послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг". Рiчна iнформацiя про емiтента 
публiкується на офiцiйному сайтi Товариства у роздiлi Розкриття iнформацiї/Звiтнiсть за 
посиланням https://www.grawe.ua/zvitnist/nonlife/ 
 
 
 
Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управлiння  
 
 
 
У строк до 01 сiчня 2024 року Товариство має привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть до 
нового Закону України "Про страхування", в тому числi в частинi корпоративного управлiння. 
 
  
 
ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ  
 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАВЕ УКРАЇНА"  
 
ЗА 2021 РIК  
 
 
 
Загальна iнформацiя про фiнансову звiтнiсть 
 
 
 
Назва суб'єкта господарювання, що звiтує: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГРАВЕ УКРАЇНА", (далi -Товариство) було створене в 1992 роцi та 
зареєстроване в якостi Перестрахувальної компанiї у виглядi акцiонерного товариства "IНПРО". 
Перереєстровано 16 лютого 2000 року як Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя 
"IНПРО". У зв'язку зi змiною найменування з Закритого акцiонерного товариства "Страхова 
компанiя "IНПРО" на Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ГРАВЕ УКРАЇНА" 
23 грудня 2008 року Товариством отримано нове свiдоцтво про державну реєстрацiю суб'єкта 
пiдприємницької дiяльностi - юридичної особи. Вiдповiдно до вимог Закону України "Про 
акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 року вiдбулося перейменування Товариства у 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГРАВЕ УКРАЇНА".  
 
 
 
Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 19243047 
 
 
 
Сайт: https://www.grawe.ua/insurance/ 



 
 
 
Пояснення змiни назви суб'єкта господарювання, що звiтує, або iнших способiв iдентифiкацiї у 
порiвняннi з кiнцем попереднього звiтного перiоду не було 
 
 
 
Опис характеру фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - "МСФЗ"), прийнятих Радою з 
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), та тлумачень, випущених 
Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi ("КТМФЗ"). 
 
 
 
У цiєї звiтностi були проведенi змiни у представленнi iнформацiї з метою зближення до 
показникiв таксономiї, яка розроблена у вiдповiдностi до МСФЗ та на пiдставi Закону України 
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". У звiтностi були проведенi 
перегрупування та вiдокремлення її показникiв, при цьому активи, зобов'язання i капiтал 
Товариства, та iншi показники фiнансового стану та руху грошових коштiв не 
переобраховувались. 
 
 
 
Дата кiнця звiтного перiоду: 31 грудня 2021 року 
 
 
 
Перiод, який охоплюється фiнансовою звiтнiстю: рiк, що закiнчується 31 грудня 2021 року 
 
 
 
Опис валюти подання: валютою цiєї звiтностi є гривня 
 
 
 
Рiвень округлення, використаний у фiнансовiй звiтностi: звiтнiсть представлена в тисячах 
гривень без округлення, якщо не зазначено iнше 
 
 
 
Звiт про фiнансовий стан 
 
( у порядку лiквiдностi) 
 
 
 
 Примiтки 2021 рiк 2020 рiк 
 
АКТИВИ 
 



Основнi засоби 3 1 545 1 549 
 
Iнвестицiйна нерухомiсть 4 1 322 1 353 
 
Нематерiальнi активи 5 452 187 
 
Права вимоги перестраховiкiв у страхових резервах 12 3 376 4 509 
 
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 6 12 836 11 959 
 
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 7 14 105 12 390 
 
Дебiторська заборгованiсть за договорами страхування 8 1 372 466 
 
Дебiторська заборгованiсть за договорами перестрахування  8 489 6 315 
 
Iншi фiнансовi активи 9 95 625 108 521 
 
Iншi нефiнансовi активи 10 2 198 2 918 
 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 11 13 681 5 764 
 
Вiдстрочений податковий актив 21 512 487 
 
Витрати майбутнiх перiодiв  801 944 
 
Усього активiв   156 314 157 362 
 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
 
Страховi резерви  12 76 800 67 609 
 
Кредиторська заборгованiсть за договорами перестрахування   14 133 10 012 
 
Кредиторська заборгованiсть за договорами страхування   5 655 3 146 
 
Iншi фiнансовi зобов'язання  13 2 514 1 854 
 
Iншi нефiнансовi зобов'язання  14 6 218 5 368 
 
Кредиторська заборгованiсть з податку на прибуток   1 241  961 
 
Усього зобов'язань  106 561 88 950 
 
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ  
 
Статутний капiтал 15 92 155 92 155 
 
Нерозподiлений прибуток   (51 834) (33 175) 
 
Емiсiйний дохiд та iнший дохiд за операцiями з акцiонерами 15 7 742 7 742 



 
Резервний капiтал 15 1 690 1 690 
 
Усього власного капiталу  49 753 68 412 
 
Усього пасивiв  156 314 157 362 
 
 
 
Затверджено до випуску та пiдписано 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
 
Базилевська Н.В. Лєщенко Т. Г. 
 
Голова Правлiння Фiнансовий директор  
 
 
 
22 лютого 2022 року 
 
 
 
Звiт про сукупний дохiд, прибуток або збиток 
 
(за характером витрат) 
 
 
 
 Примiтки 2021 рiк 2020 рiк 
 
ДОХIД ВIД ЗВИЧАЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI       
 
Процентний дохiд 16 10 147 9 070 
 
Чистi заробленi страховi премiї  17 127 474 105 613 
 
премiї пiдписанi, валова сума 17 146 061 116 189 
 
премiї, переданi у перестрахування 17 (8 579) (8 846) 
 
Змiни резерву незароблених премiй  12,17 (8 924) (2 428) 
 
Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 12,17 (1 084) 698 
 
Чиста змiна iнших страхових резервiв - резерв збиткiв  12 (317) (6 687) 
 
Витрати на виплати працiвникам    (27 561) (23 994) 
 



Амортизацiйнi витрати  3,4,5 (1 355) (1 119) 
 
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 18 (79 251) (66 961) 
 
Iншi витрати 19 (45 274) (38 980) 
 
Iншi прибутки (збитки) 20 3 707 10 477 
 
Прибуток збиток вiд операцiйної дiяльностi   (12 430) (12 581) 
 
Прибуток (збиток), що виникає вiд припинення визнання фiнансових активiв   (1 
771) - 
 
Збиток вiд зменшення корисностi фiнансових iнструментiв 8,9,11 (101) (455) 
 
Збиток до витрат з податку на прибуток 22 (14 302) (13 036) 
 
Витрати на податок на прибуток 21 (4 357) (3 535) 
 
Збиток за рiк  (18 659) (16 571) 
 
IНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХIД  - - 
 
Всього iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування за рiк  - - 
 
Усього сукупного збитку за рiк   (18 659) (16 571) 
 
Збиток на акцiю (гривень) 22 (1,55) (2,08) 
 
 
 
Затверджено до випуску та пiдписано 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
 
Базилевська Н.В. Лєщенко Т. Г. 
 
Голова Правлiння Фiнансовий директор  
 
 
 
22 лютого 2022 року 
 
 
 
Звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) 
 
 
 



 Статутний капiтал Незареєстрованi внески до статутного капiталу Нерозподiлений 
прибуток  Емiсiйний дохiд Резервний капiтал Усього власного капiталу 
 
Залишок на 31 грудня 2019 року  41 130 11 797 (16 604) 3 570 1 690 41 583 
 
Усього сукупного збитку - - (16 571) - - (16 571) 
 
Внески учасникiв  51 025 (11 797) - 4 172 - 43 400 
 
Залишок на 31 грудня 2020 року 92 155 - (33 175) 7 742 1 690 68 412 
 
Усього сукупного збитку - - (18 659) - - (18 659) 
 
Внески учасникiв - - - - - - 
 
Залишок на 31 грудня 2021 року  92 155 - (51 834) 7 742 1 690 49 753 
 
 
 
Затверджено до випуску та пiдписано 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
 
Базилевська Н.В. Лєщенко Т. Г. 
 
Голова Правлiння Фiнансовий директор  
 
 
 
22 лютого 2022 року 
 
 
 
Звiт про рух грошових коштiв 
 
(прямий метод) 
 
 
 
 Примiтки 2021 рiк 2020 рiк 
 
РУХ КОШТIВ У РЕЗУЛЬТАТI ОПЕРАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI      
 
Надходження вiд операцiйної оренди  111 145 
 
Надходження вiд страхових премiй  145 711 117 932 
 
Iншi надходження   8 731 7 574 
 



Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг)   (13 180) (15 387) 
 
Витрачання на оплату працi  (17 791) (16 165) 
 
Сплата вiдрахувань на соцiальнi заходи   (4 912) (4 480) 
 
Сплата зобов'язань з податкiв i зборiв  (8 060) (7 894) 
 
Витрачання на оплату членських та благодiйних внескiв  - (100) 
 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами  (77 400) (64 993) 
 
Iнший рух коштiв за операцiйною дiяльнiстю  (40 993) (36 996) 
 
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi   (7 783) (20 364) 
 
РУХ КОШТIВ У РЕЗУЛЬТАТI IНВЕСТИЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI      
 
Надходження вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй  65 817 - 
 
Витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй  (58 389) (102 908) 
 
Надходження вiд отриманих вiдсоткiв  9 585 9 235 
 
Iншi надходження: погашення фiнансових iнвестицiй  - 61 711 
 
Витрачання на придбання необоротних активiв  (1 173) (870) 
 
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi   15 840 (32 832) 
 
РУХ КОШТIВ У РЕЗУЛЬТАТI ФIНАНСОВОЇ ДIЯЛЬНОСТI    
 
Надходження вiд збiльшення статутного капiталу 15 - 43 400 
 
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi   - 43 400 
 
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод   8 057 (9 796) 
 
Залишок коштiв на початок року  11 5 767 15 009 
 
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв   (143) 554 
 
Залишок коштiв на кiнець року  11 13 681 5 767 
 
 
 
 
 
Затверджено до випуску та пiдписано 
 
 



 
 
 
___________________________ ___________________________ 
 
Базилевська Н.В. Лєщенко Т. Г. 
 
Голова Правлiння Фiнансовий директор  
 
 
 
22 лютого 2022 року 
 
 
 
Примiтка 1 Iнформацiя про товариство  
 
 
 
Дiяльнiсть Товариства. Товариство є пiдприємством, що становить суспiльний iнтерес. 
Юридична адреса i фактичне мiсцезнаходження - 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика 
Василькiвська, будинок 65. 
 
 
 
Товариство здiйснює професiйну дiяльнiсть на ринку страхування, перестрахування, фiнансову 
дiяльнiсть пов'язану з формуванням та розмiщенням коштiв для покриття страхових резервiв та 
їх управлiнням. Основний вид дiяльностi Товариства - надання страхових та пов'язаних iз ними 
послуг. Вiдповiдно до Розпорядження державної Комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послу 
України №1224 вiд 24.06.2004 року Товариству видане свiдоцтво про реєстрацiю фiнансової 
установи серiя СТ №314 вiд 21.08.2004 року.  
 
 
 
У вiдповiдностi до Статуту Товариство здiйснює страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового та 
добровiльного страхування на пiдставi вiдповiдних лiцензiй, виданих Нацiональною комiсiєю, 
що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, а саме: 
 
- страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних 
засобiв.  
 
- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного). 
 
- страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ. 
 
- страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту, 
морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 
(вантажобагажу)]. 
 
- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу). 
 



- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я). 
 
 
 
а також iншого обов'язкового страхування, що представлене наступними напрямками: 
 
- особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i 
органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони 
та членiв добровiльних пожежних дружин (команд). 
 
- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi. 
 
- страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може 
бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до 
аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру. 
 
- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 
настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв. 
 
- страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи 
iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну 
внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї. 
 
- страхування предмету iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового 
пошкодження або псування. 
 
 
 
та у формi добровiльного страхування, представленого наступними напрямками: 
 
- страхування вiд нещасних випадкiв. 
 
- страхування медичних витрат.  
 
- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi 
власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальностi перевiзника)]. 
 
- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзника). 
 
- страхування фiнансових ризикiв. 
 
 
 
Структура власностi, кiнцевi бенефiцiарнi власники та остаточнi ключовi власники. Станом на 
31 грудня 2021 року склад акцiонерiв та їх частки в зареєстрованому (статутному) капiталi 
Товариства складають: 
 
 



 
 31 грудня 2021 року  31 грудня 2020 року 
 
 Сума внеску, 
 
(гривень) Частина у статутному фондi, % Сума внеску, 
 
(гривень) Частина у статутному фондi, % 
 
Акцiонерне товариство "Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт" (Австрiя, 8010, 
Грац, вул. Херенгассе, 18-20)  92 155 480,00 99,999978% 92 155 480,00 99,999978% 
 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтерсекурiтас-Бетрiбс-Сервiс ГмбХ" (Австрiя 8010, 
Грац, вул. Фрауенгассе, 2)  10,00 0,000010% 10,00 0,000010% 
 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГВБ Бетайлiгунгс-ГмбХ" (Австрiя 8010, Грац, вул. 
Херренгассе, 18-20) 10,00 0,000010% 10,00 0,000010% 
 
Всього:  92 155 500,00 100% 92 155 500,00 100% 
 
 
 
Керiвництво Товариства не володiє акцiями. 
 
На 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року кiнцевою контролюючою стороною Товариства є 
компанiя "ГРАВЕ-Фермьогенсфервальтунг" (GRAWE-Verm?gensverwaltung). Кiнцева 
контролююча сторона, заснована та дiє за законодавством Австрiї, готує та публiкує 
консолiдовану фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Системи загальноприйнятих принципiв 
комерцiйного бухгалтерського облiку Австрiї (Austrian Generally Accepted Commercial 
Accounting Principles) i Господарського кодексу Австрiї (Unternehmensgesetzbuch (UGB). 
 
 
 
Iнформацiю про структуру власностi оприлюднено на сайтi Товариства 
(https://www.grawe.ua/rozkrittja-informaciji/grawe-nonlife/vidomosti-pro-strukturu-vlasnosti/) та на 
офiцiйному сайтi Нацiонального банку України (https://bank.gov.ua). У вiдповiдностi до Закону 
України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та 
громадських формувань" та Положення про форму та змiст структури власностi, затвердженого 
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19 березня 2021 року № 163 Товариством була 
внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та 
громадських формувань iнформацiя про структуру власностi та вiдсутнiсть кiнцевого 
бенефiцйiарного власника. Бенефiцiарний власник вiдсутнiй на пiдставi вимог Закону України 
"Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, 
фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення". 
Товариство взаємного страхування "Граве - Фермьогенсфервальтунг (Mutual insurance company 
"GRAWE-Verm?gensverwaltung") є опосоредкованим власником iстотоної участi у Товариствi на 
100%, так як йому належить 100% у статутному капiталi АТ "Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг 
Акцiєнгезельшафт" (Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaf) (100%), яке є 
акцiонером Товариства iз часткою у статутному капiталi у розмiрi 99,999978%. Товариство 
взаємного страхування "Граве - Фермьогенсфервальтунг (Mutual insurance company 
"GRAWE-Verm?gensverwaltung") iснує у формi товариства взаємного страхування. Його статус 



визначено законом Австрiйської республiки "Про регулювання страхової дiяльностi". У нього 
вiдсутнi фiзичнi особи, що мають вирiшальний вплив та/або володiють часткою 25 i бiльше 
вiдсоткiв статутного капiталу. 
 
 
 
Небанкiвська фiнансова група. Товариство є учасником небанкiвської фiнансової групи "ГРАВЕ 
УКРАЇНА" у складi:  
 
" ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ" (03150, Україна, м. Київ, вул. 
Велика Василькiвська, будинок 65, код за ЄДРПОУ - 25399836); 
 
" ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГРАВЕ УКРАЇНА". 
 
 
 
Фiнансова група зареєстрована Комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послу у 2016 роцi за 
ознакою наявностi спiльного контролера - GRAWE-Verm?gensverwaltung (ГРАВЕ- 
Фермьогенсфервальтунг). Вiдповiдальною особою Фiнансової групи є ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ". Структура Фiнансової групи є горизонтальною, учасники групи не 
мають вкладень в капiтал один одного. 
 
 
 
Дочiрнi компанiї. Товариство не мало дочiрнiх компанiй станом на 31 грудня 2021 року та 
станом на 31 грудня 2020 року. 
 
 
 
Пруденцiйнi показники. Для страхових компанiй України пруденцiйнi показники встановленi 
Нацiональною комiсiєю, що здiйснювала державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових 
послуг та наразi контролюються Нацiональним банком України (примiтка 24 фiнансової 
звiтностi). 
 
 
 
Звiтнiсть Товариства. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України Товариство складає i 
надає контролюючим органам наступнi звiти:  
 
" Фiнансову звiтнiсть (далi - Фiнансова звiтнiсть), складену у вiдповiдностi до вимог 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) разом з аудиторським звiтом щодо 
цiєї звiтностi на пiдставi вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 
звiтнiсть в Українi"; 
 
" Звiт про управлiння, складений у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"; 
 
" Рiчну iнформацiю про емiтента, яка має складатися у вiдповiдностi вимог статей 126 та 
127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" з урахуванням вимог 
статтi 122 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових 
послуг", у складi якої товариство складає Звiт керiвництва та Звiт про корпоративне управлiння, 



якi є невiд'ємною частиною Рiчної iнформацiї про емiтента, яка пiдлягає розкриттю не пiзнiше 
30 квiтня року, наступного за звiтним; 
 
" Звiтнiсть страховика, яка має складатися Товариством на пiдставi вимог "Правил 
складання та подання звiтностi учасниками ринку небанкiвських фiнансових послуг до 
Нацiонального банку України", затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку 
України №123 вiд 25 листопада 2021 року та подаватися до Нацiонального банку України разом 
зi звiтом про надання впевненостi щодо рiчних звiтних даних (даних звiтностi), складеним 
суб'єктом аудиторської дiяльностi, який має право проводити обов'язковий аудит фiнансової 
звiтностi Товариства до 01 червня року, наступного за звiтним (пункт 487 "Положення про 
лiцензування та реєстрацiю надавачiв фiнансових послуг та умови провадження ними дiяльностi 
з надання фiнансових послуг", затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку 
України №153 вiд 24 грудня 2021 року); 
 
 
 
Ймовiрнi перспективи подальшого розвитку (в тому числi iнформацiя про злиття чи поглинання) 
 
 
 
Головний прiоритет Товариства - продовжувати бути стабiльним i надiйним партнером для 
наших клiєнтiв. 
 
 
 
У зв'язку з передачею функцiй державного нагляду за дiяльнiстю страхових компанiй 
Нацiональному Банку України, очiкуються бiльш жорсткi вимоги до платоспроможностi та 
якостi активiв страхових компанiй. Фiнансова стiйкiсть Товариства вiдiграє надзвичайно 
важливу роль в його роботi, i iстотно впливає на репутацiю страховика в очах клiєнтiв i 
партнерiв. Адже саме вiд того, як Товариство формує свої резерви, накопичує капiтал i 
перестраховує ризики, залежить його здатнiсть своєчасно i в повному обсязi виконувати свої 
зобов'язання. 
 
 
 
Зростання конкурентного тиску, низькi процентнi ставки, новi правила ведення бiзнесу, 
оцифрування i демографiчнi змiни є основними факторами i маркерами, якi змiнюють страхову 
галузь i ставлять перед страховиками i перед Товариством, безпосередньо, новi завдання. 
 
 
 
Дiяльнiсть Товариства буде спрямована на обслуговування iснуючого портфелю клiєнтiв та 
залучення нових потенцiйно зацiкавлених клiєнтiв щодо придбання ними страхового продукту в 
тiй чи iнший валютi. Товариство зазначає, що його плани i стратегiя залишаються незмiнними: 
продовжувати нарощувати обсяги бiзнесу i змiцнювати свої позицiї в Українi. Сприятливим 
фактором є спiвпраця з материнською компанiєю, яка своєю майже 200-лiтньою дiяльнiстю 
пiдтверджує свої лiдерськi позицiї в Європi. 
 
 
 
Керiвництво та акцiонери мають намiр i в подальшому розвивати господарську дiяльнiсть 



Товариства в Українi. I Товариство, i акцiонери зацiкавленi у виконаннi всiх нормативiв 
достатностi капiталу, платоспроможностi, якостi активiв, тощо. У разi виникнення будь-яких 
потенцiйно можливих питань, або змiн щодо державних вимог i акцiонерами i Товариством 
будуть вжитi всi необхiднi заходи щодо їх вирiшення та виконання. 
 
 
 
У строк до 01 сiчня 2024 року Товариство має привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть до 
нового Закону України "Про страхування", в тому числi в частинi корпоративного управлiння. 
 
 
 
На дату затвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2021 рiк не має укладених договорiв 
про злиття або поглинання бiзнесу. 
 
 
 
Кодекс корпоративного управлiння. Товариство керується власним Кодексом корпоративного 
управлiння Документ зберiгається (розмiщений) у юридичному вiддiлi Товариства.  
 
 
 
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 
законодавством вимоги. Вiдхилень вiд застосування власного Кодексом корпоративного 
управлiння у звiтному роцi не було.  
 
 
 
Загальнi збори акцiонерiв.Найвищий орган управлiння.  
 
 
 
Наглядова рада Товариства. Наглядова рада дiяла у 2021 роцi у складi: пан Ерiк Веннiнгдорф - 
Голова Наглядової ради, пан Пауль Свобода, пан Гернот Райтер, пан Клаус Шайтегель. 
 
 
 
У Товариствi дiє Комiтет Наглядової ради з питань аудиту.  
 
 
 
Протягом 2021 року Наглядовою радою було проведенi  засiдання, на яких, серед iншого, були 
прийняти рiшення:  
 
" призначено черговi загальнi збори акцiонерiв за 2020 рiк; 
 
" затверджено звiти Правлiння Товариства про результати дiяльностi; 
 
" обрано незалежного аудитора для проведення обов'язкового аудиту фiнансованої 
звiтностi Товариства; 
 



" затверджено звiти внутрiшнього аудиту;  
 
" затверджено прогнози щодо розвитку бiзнесу на наступнi 5 рокiв та iнше. 
 
 
 
Правлiння Товариства:  Правлiння дiяло у 2021 роцi у складi: панi Базилевська Наталiя 
Володимирiвна - Голова Правлiння та член Правлiння Ходакiвський Юрiй Миколайович.  
 
 
 
Протягом 2021 року Правлiнням було проведеноi  засiдання, на яких, серед iншого, було 
прийнято рiшення з питань дiяльностi Товариства, зокрема, з питань: персоналу, затвердження 
та реєстрацiї змiн та доповнень до правил добровiльного страхування життя, роботи Товариства 
в перiод пандемiї, про потенцiйне партнерство, про розробку нових продуктiв, про внесення 
змiн до програм страхування, про питання кооперацiї з агентами та iнше.  
 
 
 
Примiтка 2 Принципи облiкової полiтики 
 
 
 
Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi. У цьому звiтi використовуються рiзнi наступнi 
основи оцiнки: 
 
- первiсна вартiсть - активи вiдображаються за сумою сплачених грошових коштiв чи їх 
еквiвалентiв або за справедливою вартiстю компенсацiї, виданої, щоб придбати їх, на момент їх 
придбання. Зобов'язання вiдображаються за сумою надходжень, отриманих в обмiн на 
зобов'язання, або, за деяких iнших обставин (наприклад, податкiв на прибуток), за сумами 
грошових коштiв чи їх еквiвалентiв, що, як очiкується, будуть сплаченi з метою погашення 
зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi; 
 
- справедлива вартiсть - це цiна, яка б була сформована за наступних умов: 
 
- цiна є вихiдною, тобто такою, яка отримується за продаж або сплачується за передачу та 
яка є отриманою у ходi звичайної операцiї; 
 
- цiна є отриманою на основному або найсприятливiшому ринку, а учасники основного або 
найсприятливiшого ринку - покупцi та продавцi є незалежними та обiзнаними; 
 
- цiна є отриманою за поточними ринковими умовами на дату оцiнювання справедливої 
вартостi; 
 
- цiна є отриманою незалежно вiд того, чи спостерiгається вона безпосередньо, чи 
отримана за допомогою методик оцiнювання; 
 
- цiна є ринковою оцiнкою, а не оцiнкою з урахуванням специфiки Товариства. 
 
- балансова вартiсть нефiнансових активiв - це сума, за якою актив визнають пiсля 
вирахування будь-якої суми накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення 



корисностi або суми оцiночного резерву з урахуванням переоцiнки у вiдповiдних випадках; 
 
- амортизована вартiсть фiнансових iнструментiв - сума, за якою фiнансовий актив чи 
фiнансове зобов'язання оцiнюється пiд час первiсного визнання з вирахуванням погашення 
основної суми, i з додаванням або вирахуванням накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж 
первiсною вартiстю та вартiстю при погашеннi (вiдкоригованої, у випадку фiнансових активiв, iз 
урахуванням резерву пiд збитки), визначена за методом ефективного вiдсотка. 
 
 
 
Фiнансовi iнструменти 
 
 
 
Первiсне визнання. 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. 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, якi в подальшому вiдображаються у складi 
фiнансового результату. 
 
 
 
Дата визнання. Усi операцiї iз придбання або продажу фiнансових активiв, що передбачають 
поставку протягом перiоду, визначеного законодавством або традицiями ринку (угоди 
"звичайної" купiвлi-продажу), визнаються на дату укладання договору, або на дату, коли 
Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив, згiдно з умовами договорiв. 
 
 
 
Класифiкацiя. Товариство визнає фiнансовi активи за амортизованою вартiстю, де метою 
утримання такого активу (тобто бiзнес-моделлю) є отримання передбачених договором потокiв 
грошових коштiв. При класифiкацiї фiнансових iнструментiв здiйснюється SPPI-тест (Solely 
payments of principal and interest), який передбачає тестування умов фiнансового iнструменту, де 
грошовi потоки за ним становлять виплату виключно основної суми та процентiв за непогашену 
частину основного боргу (бiзнес-модель I типу). Фiнансовi зобов'язання оцiнюються за 
амортизованою собiвартiстю.  
 
 
 
Знецiнення фiнансових активiв. Товариство застосовує модель очiкуваних кредитних збиткiв, 
яка передбачає своєчасне вiдображення погiршення або покращення кредитної якостi 
фiнансових iнструментiв з урахуванням наявної iнформацiї та прогнозiв на майбутнє. Об'єм 
очiкуваних кредитних збиткiв, залежить вiд мiри погiршення кредитної якостi з дати 
порiвняння, визначеної для фiнансового iнструменту. Оцiнка резервiв вiдбувається по 
вiдношенню до фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю. 
 
 
 



Товариство оцiнює резерви пiд збитки за фiнансовими iнструментами iз застосуванням 
наступних пiдходiв: 
 
  загальний пiдхiд: депозитнi рахунки у банках, вкладення в борговi цiннi папери; 
 
  спрощений пiдхiд: дебiторська заборгованiсть. 
 
 
 
Загальний пiдхiд. У вiдповiдностi з загальним пiдходом в залежностi вiд мiри погiршення 
кредитної якостi з моменту початкового визнання Товариство вiдносить фiнансовi активи до 
однiєї з наступних стадiй: 
 
  стадiя 1 - фiнансовi iнструменти, за якими не спостерiгалося суттєвого збiльшення 
кредитного ризику, за якими розраховуються 12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки; 
 
  стадiя 2 - фiнансовi iнструменти iз значним збiльшенням кредитного ризику, але без 
ознак дефолту, за якими розраховуються кредитнi збитки на весь термiн їх дiї; 
 
  стадiя 3 - фiнансовi iнструменти в дефолтi, за якими розраховуються очiкуванi кредитнi 
збитки на весь термiн їх дiї (включаючи первiсно знецiненi активи). 
 
 
 
Дефолт за фiнансовим iнструментом визначається у випадку наявностi таких ознак: 
 
  боржник прострочив погашення боргу перед Товариством бiльш нiж на 90 календарних 
днiв; 
 
  боржник не спроможний забезпечити в повному обсязi виконання зобов'язань перед 
Товариством в установлений договором строк. 
 
 
 
У випадку погiршення якостi фiнансового активу здiйснюється його переведення у другу або 
третю стадiю зменшення корисностi у таких випадках: 
 
  переведення фiнансового активу до другої стадiї зменшення корисностi здiйснюється у 
випадку наявностi ознак високого кредитного ризику та вiдсутностi ознак знецiнення; 
 
  переведення фiнансового активу до третьої стадiї зменшення корисностi здiйснюється у 
випадку наявностi ознак дефолту. 
 
 
 
Товариство застосовує колективний пiдхiд до резервування для фiнансових iнструментiв, за 
якими не виявлено суттєвого зростання кредитного ризику, а також для тих iнструментiв, за 
якими виявлено суттєве зростання кредитного ризику чи ознаки дефолту, але якi не оцiнюються 
iндивiдуально. 
 
 



 
Джерела прогнозної iнформацiї для макроекономiчних показникiв, що їх використовує 
Товариство: 
 
  Нацiональний банк України (www.nbu.gov.ua); 
 
  Звiти свiтових рейтингових агентств.  
 
 
 
Припинення визнання. Фiнансовi активи. Фiнансовий актив (або, коли застосовується частина 
фiнансового активу або частина групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняє визнаватися, 
коли: 
 
  активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили 
свою чиннiсть або 
 
  Товариство передало права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або 
уклав угоду про передачу, i при цьому також передав в основному всi ризики та вигоди, 
пов'язанi з володiнням активами, або Товариство не передавало та не залишило в основному всi 
ризики та вигоди володiння, але припинив здiйснювати контроль. Контроль вважається 
збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив 
непов'язанiй сторонi без внесення обмежень на перепродаж; 
 
  вiдбулося списання активу за рахунок резерву або прощення боргу. 
 
 
 
Припинення визнання. Фiнансовi зобов'язання. Фiнансове зобов'язання припиняє визнаватися, 
коли воно виконане, анульоване або минає строк його дiї. У випадку коли iснуюче фiнансове 
зобов'язання замiнюється на iнше вiд того самого кредитора на суттєво iнших умовах, або в 
умови iснуючого зобов'язання вносяться iстотнi коригування, то така замiна або коригування 
вважаються припиненням визнання первiсного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання, а 
рiзниця вiдповiдної балансової вартостi визнається у Звiтi про прибутки та збитки. 
 
Списання фiнансових активiв. Товариство зменшує валову балансову вартiсть фiнансового 
активу, якщо Товариство не має обгрунтованих очiкувань щодо вiдшкодування фiнансового 
активу в повному обсязi або його частини. Списання є подiєю, що веде до припинення визнання. 
Списання може вiдбуватися як до всього iнструменту, так i до його частини, якщо ця частина 
включає потоки, якi можна конкретно iдентифiкувати або пропорцiйну частину грошових 
потокiв. 
 
 
 
Особливостi окремих класiв фiнансових iнструментiв та класiв активiв, за якими 
розраховуються резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
являють собою активи, якi можна конвертувати в готiвку за першою вимогою i яким 
притаманний незначний ризик змiни вартостi. Згiдно обраної полiтики щодо розкриття 
iнформацiї у цiй звiтностi депозити в банках облiковуються в складi депозитiв в банках, окрiм 
тих, строк яких є не бiльше 90 днiв.  
 



 
 
Взаємозалiк фiнансових iнструментiв. Взаємозалiк фiнансових активiв i зобов'язань з 
вiдображенням тiльки чистого сальдо в звiтi про фiнансовий стан здiйснюється тiльки при 
наявностi юридично закрiпленого права провести взаємозалiк i намiру реалiзувати актив 
одночасно з врегулюванням зобов'язання. Це, як правило не здiйснюється стосовно генеральних 
угод про взаємозалiк, i вiдповiднi актив та зобов'язання вiдображаються в звiтi про фiнансовий 
стан у повнiй сумi. 
 
 
 
Страхова дiяльнiсть 
 
 
 
Класифiкацiя договорiв страхування. Страховими договорами (контрактами) є такi договори 
страхування, згiдно з якими одна сторона (страховик - Товариство) приймає значний страховий 
ризик iншої сторони (власника страхового полiса), погодившись надати компенсацiю власниковi 
страхового полiса чи iншому вигодонабувачу у тому випадку, якщо визначена у контрактi 
непевна майбутня подiя (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового полiса чи 
вигодонабувача. Товариство визначає, чи має страховий договiр значний страховий ризик.  
 
 
 
Страховий ризик що визначається МСФЗ 4 "Страховi контракти" як є ризик iнший нiж 
фiнансовий ризик, що передається страховику власником страхового полiсу. Контракт, який 
наражає страховика на фiнансовий ризик без значного страхового ризику, не є страховим 
контрактом. 
 
 
 
В свою чергу фiнансовий ризик - це ризик можливої майбутньої змiни однiєї або кiлькох 
визначених ставок вiдсотка, цiни на фiнансовi iнструменти, цiни на споживчi товари, валютного 
курсу, iндексу цiн чи ставок, показника кредитного рейтингу чи iндексу кредитоспроможностi 
або iншої змiнної величини, за умови, що у випадку нефiнансової змiнної величини, ця змiнна не 
є характерною для сторони контракту. Договори страхування можуть також нести (покривати) 
певний фiнансовий ризик. 
 
 
 
Страховик повинен оцiнювати значимiсть страхового ризику за кожним окремим контрактом, а 
не шляхом посилання на суттєвiсть для фiнансової звiтностi. Страховий ризик може бути 
значним, навiть якщо ймовiрнiсть суттєвих збиткiв для всього портфеля контрактiв є 
мiнiмальною. 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). 
 
 
 
Як тiльки договiр страхування був визначений як страховий, вiн залишається страховим 



договором протягом дiї договору страхування, навiть якщо страховий ризик знизився суттєво 
протягом цього перiоду, якщо тiльки всi права та обов'язки не були повнiстю припиненi або 
виконанi.  
 
 
 
Страховi премiї. Товариство застосовує МСФЗ 4 "Страховi контракти" до страхових контрактiв, 
якi воно випускає, та договорiв перестрахування, якi воно утримує. 
 
 
 
Валова сума страхових премiй за укладеними договорами страхування являє собою премiї, 
визнанi на валовiй основi вiдповiдно до умов договорiв. Зароблена частка отриманих премiй 
визнається у складi доходу. Заробленi премiї визнаються вiд дати переходу ризику, протягом 
перiоду покриття збиткiв, з урахуванням характеру ризикiв, передбачених договорами. Премiї за 
укладеними договорами вихiдного перестрахування визнаються як витрати з урахуванням 
характеру отриманих послуг з перестрахування. 
 
 
 
Дiя страхових полiсiв може бути достроково припинена, якщо iснують об'єктивнi ознаки того, 
що страхувальник не бажає або не може продовжувати сплачувати страховi премiї. Таким 
чином, дострокове припинення дiї страхових полiсiв стосується переважно тих полiсiв, умовами 
яких передбачена сплата страхових премiй на основi графiку платежiв. У разi дострокового 
припинення дiї страхового полiсу, отриманi премiї вiдображаються у складi доходу, за винятком 
премiй, що пiдлягають сплатi на дату припинення дiї договору страхування. Виплати при 
розiрваннi договорiв вiдображаються в валовiй сумi страхових премiй. 
 
 
 
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 полiсу 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 шляхом 
коригування доходу вiд чистих зароблених страхових премiй 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.  
 
 
 
Збитки, резерв збиткiв. Чиста сума понесених збиткiв являє собою збитки, сплаченi протягом 
фiнансового року з урахуванням змiн резерву невиплачених збиткiв (резерву збиткiв). Резерв 
збиткiв являє собою сукупну суму оцiнки Товариством усiх витрат на вiдшкодування збиткiв, 
понесених, але не сплачених на будь-яку звiтну дату, включаючи як заявленi, так i незаявленi 
збитки. Резерв збиткiв складається з резерву заявлених, але не виплачених збиткiв (RBNS) i 
резерву понесених, але не заявлених збиткiв (IBNR). Резерв збиткiв оцiнюється за кожним 
видом страхування. Розмiр резерву RBNS Товариство визначає з урахуванням умов вiдповiдних 
договорiв на пiдставi заявлених вимог, отриманих у будь-якiй формi (письмова заява, 
факсимiльне повiдомлення тощо), залежно вiд сум фактично зазнаних або очiкуваних 
страхувальниками (та/або iншими особами, визначеними законодавством або договором 
страхування) збиткiв (шкоди) у результатi настання подiї, що має ознаки страхового випадку. 
Розрахунок резерву IBNR здiйснюється iз застосуванням актуарних методiв для аналiзу 
розвитку збиткiв у страхуваннi з урахуванням припущень, що грунтуються на даних про збитки 
минулих рокiв, а також досвiду у сферi врегулювання збиткiв. Методи визначення таких оцiнок 
та створення вiдповiдних резервiв постiйно переглядаються i оновлюються. Резерв IBNR 
визначається як рiзниця мiж загальною сумою невиплачених збиткiв, визначеною актуарiями, як 
зазначено вище, та сумою RBNS. Резерви невиплачених збиткiв не дисконтуються. 
 
 
 
На кожну дату звiтностi проводяться аналiзи збитковостi страхових продуктiв i адекватностi 
резервiв з метою визначення того, чи є адекватними резерви, за вирахуванням вiдстрочених 
аквiзицiйних витрат та будь-яких вiдповiдних нематерiальних активiв, якi були отриманi в 
результатi об'єднання бiзнесу або передачi портфеля. Адекватнiсть резервiв аналiзується окремо 
для кожного виду страхування. Для проведення такого аналiзу використовуються найбiльш 
достовiрнi поточнi оцiнки всiх майбутнiх грошових потокiв за договорами страхування та 
вiдповiдних витрат, таких, як витрати на вiдшкодування збиткiв, i iнвестицiйного доходу вiд 
активiв, що пiдтримують резерви. У випадку виявлення дефiциту вiдповiднi вiдстроченi витрати 
на залучення нових страхувальникiв уцiняються та, якщо необхiдно, створюється додатковий 
резерв. Дефiцит визнається у прибутку або збитку за рiк. 
 
 
 
Перестрахування. Товариство укладає договори перестрахування в ходi звичайної дiяльностi з 
метою обмеження потенцiйного чистого збитку шляхом часткової передачi ризику 
перестраховикам. Переданi ризики за договорами перестрахування, згiдно iз Законом України 
"Про страхування", не звiльняють Товариство вiд його прямих зобов'язань перед 
страхувальниками.  
 
 
 
Обсяг страхових зобов'язань перестраховика на кожну звiтну дату оцiнюється одночасно з 
розрахунком страхових резервiв. Обсяг страхових зобов'язань перестраховика в iноземнiй 
валютi, перераховується з метою представлення фiнансової звiтностi в гривнi за офiцiйним 



курсом Нацiонального банку України на останню звiтну дату. 
 
 
 
Премiї, вiдступленi перестраховикам, та суми вiдшкодувань, отриманих вiд перестраховикiв, 
представленi у прибутку або збитку та у Звiтi про фiнансовий стан на валовiй основi. Активи 
перестрахування включають залишки заборгованостi перестраховикiв за вiдступленими 
зобов'язаннями зi страхування. Суми, що будуть вiдшкодованi перестраховиками, оцiнюються у 
спосiб, що узгоджується з оцiнкою резерву збиткiв, пов'язаного з полiсом, що був 
перестрахований. Премiї за договорами вхiдного перестрахування визнаються як дохiд та 
облiковуються так, наче перестрахування є прямим страхуванням, з урахуванням класифiкацiї 
продуктiв з перестрахування. 
 
 
 
Активи перестрахування оцiнюються на предмет iснування ознак зменшення корисностi на 
кожну дату звiту про фiнансовий стан. Тiльки права за контрактами, що призводять до передачi 
суттєвої частини страхового ризику, облiковуються як активи з перестрахування. Права за 
контрактами, що не передбачають передачi суттєвого страхового ризику, облiковуються як 
фiнансовi iнструменти. 
 
 
 
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати. Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати (витрати на залучення нових 
страхувальникiв), що включають комiсiї та iншi змiннi витрати, що виникають при продажу, 
iнiцiацiї нового чи продовженнi дiї старого страхового контракту, переносяться на наступнi 
перiоди i амортизуються протягом перiоду визнання вiдповiдних зароблених премiй. 
 
 
 
Регреснi вимоги. Регреснi вимоги - суми, що отримуються в результатi реалiзацiї переданого 
страхувальником або iншою особою права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки.  
 
 
 
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 статтi 27 Закону України "Про страхування" та статтi 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. 
 
 
 
Дебiторська та кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю. Суми дебiторської та 
кредиторської заборгованостi утримувачiв полiсiв, агентiв та перестраховика є фiнансовими 
iнструментами i включаються до складу дебiторської та кредиторської заборгованостi за 
страховою дiяльнiстю, а не до резервiв незароблених премiй чи до активiв за договорами 
перестрахування. Товариство регулярно переглядає дебiторську заборгованiсть за страховою 
дiяльнiстю з метою оцiнки можливого зменшення корисностi. 
 
? 
 
Iнвестицiйна нерухомiсть. Товариство визнає iнвестицiйною нерухомiстю об'єкти, що 
вiдповiдають наступним критерiям: 
 
- землю, що втримується з метою отримання вигiд вiд зростання її вартостi в 
довгостроковiй перспективi, а не вiд реалiзацiї в короткостроковiй перспективi в процесi 
дiяльностi;  
 
- землю, подальше використання якої на цей час не визначено; 
 
- будiвлi, подальше використання яких на цей час не визначено; 
 
- будiвлi, об'єкт визнається iнвестицiйною нерухомiстю, якщо площа, що надана 
(призначена для надання) в лiзинг, дорiвнює або перевищує 50 вiдсоткiв вiд загальної площi 
будiвлi. 
 
 
 
Пiд час первiсного визнання iнвестицiйної нерухомостi Товариство оцiнює та вiдображає її в 
бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю.  
 
 
 
Для подальшої оцiнки Товариством обрано оцiнку об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi за 
первiсною вартiстю, зменшеною на суму нарахованої амортизацiї з урахуванням втрат вiд 
зменшення корисностi та вигiд вiд її вiдновлення. Об'єкт iнвестицiйної нерухомостi пiдлягає 
амортизацiї за прямолiнiйним методом iз строком корисного використання 50 рокiв. Сума 
доходiв вiд iнвестицiйної нерухомостi i амортизацiї об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi 
вiдображається Товариством у складi iнших доходiв та iнших витрат, вiдповiдно, в звiтi про 
фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд). 
 
 
 
Основнi засоби. До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi Товариство утримує з 
метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, очiкуваний строк корисного використання 
яких становить бiльше одного року та вартiсть яких за одиницю або комплект перевищує 20 000 



гривень (до 23 травня 2020 року - 6 000 гривень). Необоротнi матерiальнi активи первiсною 
вартiстю до 20 000 гривень (до 23 травня 2020 року - 6 000 гривень) та термiном корисного 
використання, що перевищує один рiк, визнаються малоцiнними необоротними матерiальними 
активами. 
 
 
 
Придбанi основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю. В суму придбаних основних 
засобiв включається цiна придбання, держмито, митний збiр, витрати на доставку та 
розвантаження, витрати на установку та iншi витрати, що безпосередньо пов'язанi з цiєю 
операцiєю. Адмiнiстративнi та iншi витрати, якi не належать безпосередньо до витрат на 
придбання або доведення об'єкта до робочого стану, не включаються до його первiсної вартостi.  
 
 
 
Пiсля первiсного визнання основних засобiв їх подальший облiк здiйснюється за балансовою 
вартiстю: первiсною вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв 
вiд зменшення корисностi. 
 
 
 
Витрати на поточний ремонт та утримання активiв вiдносяться на витрати в мiру їх здiйснення i 
не впливають на балансову вартiсть необоротних активiв. Лiквiдацiйна вартiсть встановлена на 
рiвнi нуль. Лiквiдацiйну вартiсть та строк корисної експлуатацiї активу Товариство переглядає 
на кiнець кожного фiнансового року. 
 
 
 
Нематерiальнi активи. До нематерiальних активiв вiдносяться немонетарнi активи, якi не мають 
матерiальної форми та можуть бути iдентифiкованi. Нематерiальнi активи включають в себе 
придбанi лiцензiї та програмне забезпечення i вiдображаються за первiсною вартiстю, яка 
складається iз фактичних витрат на придбання (виготовлення) i приведення у стан, при якому 
вони придатнi до використання вiдповiдно до запланованої мети. На кожний нематерiальний 
актив встановлюється iндивiдуальний термiн корисного використання, що визначається 
Товариством самостiйно, виходячи з наступних критерiїв: досвiд роботи Товариства з 
подiбними активами, сучасними тенденцiями у розвитку програмних продуктiв, 
експлуатацiйними характеристиками.  
 
 
 
Нематерiальнi активи при первiсному визнаннi оцiнюються за первiсною вартiстю. Пiсля 
первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за балансовою вартiстю: первiсною 
вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення 
корисностi  
 
 
 
Амортизацiя. Строк корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв 
встановлюється Товариством в залежностi вiд очiкуваного перiоду часу, протягом якого основнi 
засоби будуть використовуватися.  
 



Товариство застосовує наступнi строки корисного використання основних засобiв за такими 
групами: 
 
  будинки, споруди - 20 рокiв;  
 
  машини та обладнання - 2-5 рокiв; 
 
  транспортнi засоби - 10 рокiв; 
 
  iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 5 рокiв;  
 
  iншi основнi засоби - 12 рокiв;  
 
  полiпшення орендованих примiщень - протягом строку оренди; 
 
  нематерiальнi активи - вiд 2 рокiв; 
 
  амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому 
мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. 
 
 
 
Для решти основних засобiв, придбаних до 1 сiчня 2011 року, застосовуються мiнiмально 
допустимi строки корисного використання згiдно з Податковим Кодексом України. 
 
 
 
При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв i нематерiальних активiв застосовується 
прямолiнiйний метод. Нарахування амортизацiї починається з першого числа мiсяця, наступного 
за мiсяцем, в якому об'єкт передано в експлуатацiю i закiнчується з першого числа мiсяця, 
наступного за мiсяцем вибуття об'єкту. Норми амортизацiї розраховуються, виходячи з 
очiкуваного строку корисного використання основних засобiв. Норми та строки корисного 
використання основних засобiв переглядаються наприкiнцi кожного фiнансового року. 
 
 
 
Умовнi активи та зобов'язання. Умовнi зобов'язання не вiдображаються у звiтi про фiнансовий 
стан. Розкриття iнформацiї щодо таких зобов'язань надається, за винятком випадкiв, коли вiдтiк 
ресурсiв для виконання таких зобов'язань є малоймовiрним. Умовнi активи не визнаються у звiтi 
про фiнансовий стан. Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається, коли надходження 
пов'язаних iз ними економiчних вигiд є iмовiрним. 
 
 
 
Податок на прибуток. Поточний податок - це сума, що, як очiкується, має бути сплачена 
податковим органам або ними вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за 
поточний та попереднi перiоди. Прибуток, який оподатковується, або збиток базується на 
оцiночних показниках, якщо фiнансова звiтнiсть ухвалюється до моменту подання вiдповiдних 
податкових декларацiй. Iншi податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi 
адмiнiстративних витрат. Вiдповiдно до норм Податкового Кодексу України об'єктом 
оподаткування Товариства є: 



 
  прибуток iз джерелом походження з України та за її межами,  
 
  дохiд за договорами страхування. 
 
 
 
Прибуток з джерелом походження з України та за її межами визначається шляхом коригування 
фiнансового результату до оподаткування, визначеного у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ, на 
рiзницi, якi виникають вiдповiдно до положень роздiлу III Податкового Кодексу України. 
 
 
 
Об'єкт оподаткування страховика, до якого застосовується ставка, визначена вiдповiдно до 
Податкового кодексу України (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. 
 
 
 
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно 
перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою 
активiв та зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Активи та 
зобов'язання з вiдстроченого оподаткування визначаються iз використанням ставок 
оподаткування, якi введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на кiнець звiтного 
перiоду i якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi 
рiзницi або зарахованi перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi податковi активи по 
тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки 
вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного 
прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. Витрати з податку на 
прибуток включають поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та вiдображаються у складi 
прибутку чи збитку за рiк. 
 
 
 
Статутний капiтал та емiсiйний дохiд 
 
 
 
Статутний капiтал - це сплаченi акцiонерами зобов'язання щодо внесення коштiв за пiдпискою 
на акцiї в статутний капiтал, величина якого зареєстрована в порядку, встановленому 
законодавством України.  
 
 
 
Емiсiйний дохiд. Цей дохiд виникає як рiзниця мiж номiнальною вартiстю акцiй i цiною їх 
розмiщення.  
 
 



 
Резервнi фонди. Вiдповiдно до законодавства України, суб'єкти господарювання зобов'язанi 
формувати резервний фонд для покриття непередбачених збиткiв по всiх статтях активiв та 
позабалансових зобов'язаннях. Резерв формується за рахунок вiдрахувань з чистого прибутку, 
отриманого пiсля сплати податкiв.  
 
 
 
Прибуток/збиток на акцiю. Базисний прибуток/збиток на акцiю розраховується шляхом дiлення 
чистого прибутку або збитку за рiк на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, що були в 
обiгу протягом року.  
 
Товариство не має конвертованих привiлейованих акцiй або конвертованих облiгацiй, таким 
чином, розбавлений прибуток на акцiю буде дорiвнювати базисному прибутку на акцiю. 
Товариством не проводились операцiї з акцiями чи потенцiйними акцiями, якi могли б вплинути 
на суму прибутку на акцiю станом на звiтну дату. Розкриття зазначеної iнформацiї не пов'язано з 
операцiями продажу/купiвлi акцiй Товариства на вiдкритому ринку, а з виконанням вимог 
МСБО 33 "Прибуток на акцiю", адже Товариство подає свою фiнансову звiтностi до 
Нацiональної комiсiї з фондового ринку та цiнних паперiв.  
 
 
 
Операцiї в iноземнiй валютi. 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 
Нацiонального банку України, немонетарнi статтi вiдображаються за iсторичною вартiстю i 
валютним курсом на дату здiйснення такої операцiї. 
 
 
 
Дохiд (збитки) вiд зазначених курсових рiзниць включаються у звiт про фiнансовi результати 
(звiт про сукупний дохiд).  
 
Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi Товариство використовувало такi курси iноземної 
валюти: 
 
 
 
 31 грудня 2021 року 31 грудня 2020 року 
 
Гривня / 1 долар США 27.2782 28.2746 
 
Гривня / 1 євро 30.9226 34.7396 
 
 
 
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 Товариства включають чистi заробленi страховi премiї (що розраховуються як премiї 
пiдписанi за вирахуванням премiй, переданих у перестрахування, з врахуванням змiни РНП та 
часток перестраховикiв в РНП), дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв, iншi 
операцiйнi доходи, доходи вiд участi в капiталi, iншi фiнансовi доходи, iншi доходи. 
 
 
 
Основним видом доходiв Товариства є доходи за договорами страхування, для облiку яких 
Товариство керується нормами МСФЗ 4 "Страховi контракти". Товариство застосовує МСФЗ 4 
до страхових контрактiв, якi воно випускає, та договорiв перестрахування, якi воно утримує. 
Валова сума страхових премiй за договорами страхування визнається як дохiд перiоду, до якого 
вона стосується.  
 
 
 
Чистi заробленi страховi премiї - це сума страхових премiй (платежiв, внескiв) за договорами 
страхування протягом звiтного перiоду, яка включає частки страхових премiй (платежiв, 
внескiв), належних страховику, зменшенi на загальну суму страхових премiй (платежiв, внескiв), 
повернутих страхувальникам протягом звiтного перiоду. 
 
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. 
 
 
 
Вiдповiдно до обраної Товариством облiкової полiтики, якщо пiсля нарахування чергового 
страхового платежу (дебiторська заборгованiсть страхувальникiв), коли такий платiж не 
оплачується страхувальником, припиняється страхове покриття за таким договором страхування 
i нарахована страхова премiя (i страховий резерв) сторнується в системi облiку. 
 
 
 
Дохiд (витрати) вiд змiни у iнших страхових резервiв представляє собою дохiд (витрати) за 
результатами зменшення (збiльшення) вiдповiдних резервiв iз страхування i вiдповiдної частки 
перестраховикiв. 
 
 
 
До складу iнших операцiйних доходiв Товариство включає доходи у виглядi комiсiйної 
винагороди за договорами-дорученнями з iншими страховими компанiями, доходи вiд продажу 
iноземної валюти, вiд операцiйних курсових рiзниць, доходи вiд отриманих регресних вимог, вiд 
реалiзацiї необоротних активiв, iншi технiчнi доходи страхової дiяльностi, iншi операцiйнi 
доходи. 
 



 
 
Процентнi доходи та витрати. За борговими фiнансовими iнструментами, процентнi доходи чи 
витрати визнаються за ефективною ставкою вiдсотка, що є ставкою, яка точно дисконтує 
очiкуванi майбутнi виплати та надходження протягом очiкуваного строку iснування фiнансового 
iнструмента чи бiльш короткого перiоду, де це доречно, до валової балансової вартостi 
фiнансового активу чи амортизованої вартостi фiнансового зобов'язання.  
 
 
 
При розрахунку ефективної ставки вiдсотка враховуються всi договiрнi умови за фiнансовим 
iнструментом (наприклад, право на дострокове погашення) та всi винагороди та (або) додатковi 
витрати, якi безпосередньо пов'язанi з фiнансовим iнструментом та є невiд'ємною частиною 
ефективної ставки вiдсотка. 
 
 
 
При розрахунку ефективної ставки вiдсотка з врахуванням кредитного ризику враховуються всi 
договiрнi умови за фiнансовим iнструментом (наприклад, право на дострокове погашення), 
додатковi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з фiнансовим iнструментом та є невiд'ємною 
частиною ефективної ставки вiдсотка, та очiкуванi кредитнi збитки. Ефективна ставка вiдсотка, 
скоригована з використанням кредитного ризику, застосовуються для визнання процентних 
доходiв за первiсно знецiненими фiнансовими активами. 
 
 
 
Процентнi доходи за фiнансовими активами на першому та другому рiвнi кредитного ризику 
(визнано оцiночний резерв на 1 та 2 стадiї знецiнення) визнаються на валову балансову вартiсть 
таких активiв з використанням первiсної ефективної ставки вiдсотка.  
 
 
 
Процентний дохiд за фiнансовими активами на третьому рiвнi знецiнення (визнано оцiночний 
резерв на 3 стадiї знецiнення) визнаються на амортизовану собiвартiсть (зменшену на суму 
резерву) таких активiв з використанням ефективної ставки вiдсотка.  
 
 
 
При знецiненнi фiнансового активу (стадiя 3 знецiнення), процентнi доходи продовжують 
визнаватись з використанням первiсної ефективної процентної ставки (або номiнальної ставки, 
якщо ефективна процентна ставка не може бути застосована) на основi амортизованої вартостi. 
Визнання процентних доходiв за такими фiнансовими активами зупиняється при досягненнi 
амортизованої вартостi, що дорiвнює нулю (100%знецiнення). 
 
Iнформацiя за операцiйними сегментами. Сегментна звiтнiсть. Товариство здiйснює дiяльнiсть у 
одному географiчному та бiзнес сегментi. 
 
 
 
Суттєвi облiковi судження та оцiнки. Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вiд 
керiвництва Товариства вимагається прийняття оцiнок та припущень, якi впливають на 



вiдображенi у звiтностi суми. Керiвництво здiйснює свої оцiнки та приймає професiйнi 
судження на постiйнiй основi. Такi оцiнки та судження керiвництва базуються на iнформацiї, яка 
є у керiвництва станом на дату пiдготовки фiнансової звiтностi. Вiдповiдно, фактичнi результати 
можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок i припущень. Крiм суджень, якi передбачають облiковi 
оцiнки, керiвництво Товариства також використовує професiйнi судження при застосуваннi 
облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що 
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi 
коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, 
включають. 
 
 
 
Судження 
 
 
 
Безперервнiсть дiяльностi. Проаналiзувавши iснуючi внутрiшнi, економiчнi та полiтичнi 
чинники невизначеностi, та враховуючи їх можливий вплив, керiвництво Товариства дiйшло 
висновку, що припущення стосовно безперервної дiяльностi при складаннi цiєї фiнансової 
звiтностi є доречним, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань в ходi 
звичайної дiяльностi. Керiвництво Товариства стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i 
вживає заходiв, за необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це 
можливо. Товариство має достатнiй запас лiквiдностi для виконання всiх своїх фiнансових 
зобов'язань. 
 
 
 
Невизначенiсть оцiнок. Найбiльш суттєве використання суджень та оцiнок включає наступне. 
 
 
 
Припущення пiд час визначення зобов'язань з страхування та страхових резервiв. Оцiнка 
зобов'язань зi страхування та страхових резервiв вимагає використання iстотних професiйних 
суджень. 
 
 
 
Iнформацiя про страховий ризик (до i пiсля зменшення ризику шляхом перестрахування), 
включає iнформацiю про: 
 
  чутливiсть до страхового ризику; 
 
  види концентрацiї страхового ризику, в тому числi опис того, як керiвництво визначає 
види концентрацiї та опис спiльної риси, яка визначає кожен з видiв концентрацiї (наприклад, 
тип страхової подiї, географiчна територiя або валюта); 
 
  фактичнi страховi виплати порiвняно з попереднiми оцiнками (тобто динамiку страхових 
виплат).  
 
 
 



Податкове законодавство та визнання вiдстрочених податкiв. Податкове, валютне та митне 
законодавство України обумовлює iснування рiзних тлумачень, що спричиняє iснування 
значних розбiжностей щодо оцiнки сум податкiв та iнших платежiв в бюджет.  
 
 
 
Формування резервiв пiд зменшення корисностi за облiгацiями державної позики . З метою 
управлiння кредитним ризиком при здiйсненнi операцiй з цiнними паперами, емiтованими 
центральними органами виконавчої влади України в нацiональнiй та iноземних валютах 
Товариством здiйснюється оцiнка резервiв пiд знецiнення, яка вимагає суджень, зокрема оцiнок 
щодо сум та часу надходження майбутнiх грошових потокiв та вартостi забезпечення при 
визначеннi очiкуваних кредитних збиткiв та оцiнцi на предмет суттєвого збiльшення кредитного 
ризику. 
 
 
 
Розрахунок резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки в Товариствi є результатом застосування 
комплексних моделей з певною кiлькiстю визначених суджень при виборi змiнних вхiдних 
даних та оцiнцi їх взаємозалежностей. Моделi пiдлягають регулярному перегляду в контекстi 
iсторичних даних щодо фактично понесених збиткiв та за потреби уточуються. Значення 
ймовiрностi дефолту Товариство отримує вiд зовнiшнiх кредитних рейтингових агентств, що 
оцiнюють рейтинги банкiв та сувереннi рейтинги держав (з урахуванням процедури власного 
оцiнювання в групi).  
 
Значення розмiру (величини) збитку у випадку дефолту Товариством було оцiнено базуючись на 
професiйному судженi пов'язаному з iсторичними даними щодо реструктуризацiї державного 
боргу, внаслiдок якої утримувачi понесли 20% збитки в результатi вимушеного прощення боргу.  
 
 
 
Формування резервiв пiд зменшення корисностi за дебiторською заборгованiстю. При оцiнцi 
очiкуваних кредитних збиткiв Товариство може не визначати всi можливi сценарiї. Водночас, 
Товариство враховує ризик або ймовiрнiсть настання кредитних збиткiв шляхом розгляду 
можливостi настання кредитного збитку та можливостi ненастання кредитного збитку, навiть 
якщо можливiсть настання кредитного збитку є малоймовiрною. Товариство застосовує 
спрощений пiдхiд до торговельної дебiторської заборгованостi, договiрних активiв. 
 
 
 
Невизначенiсть щодо майбутнiх подiй. Основним припущенням (за даними макропрогнозу 
Нацiонального банку України (https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2022-Q1.pdf?v=4) 
залишається продовження спiвпрацi з МВФ, необхiднiсть якої особливо актуалiзується за 
посилення геополiтичних ризикiв. 
 
 
 
Найвагомiшим ризиком для української економiки є подальше зростання геополiтичної 
напруженостi та можлива ескалацiя вiйськового конфлiкту на територiї України, що вже 
вiдобразилося в падiннi вартостi українських активiв та посиленнi девальвацiйного тиску. 
 
 



 
Бiльш тривале збереження геополiтичної напруженостi може вкрай негативно вплинути на 
очiкування населення, бiзнесу та iнвесторiв. Також це буде значною перешкодою для iнвестицiй. 
Вагомим ризиком залишається й подальше розгортання свiтового iнфляцiйного сплеску, у тому 
числi через збереження високих цiн на енергоносiї та продовольство. Подальша цiнова динамiка 
у свiтi iстотно залежатиме вiд швидкостi реакцiї провiдних центральних банкiв на iнфляцiйнi 
виклики.  
 
 
 
Зберiгаються ризики появи та поширення нових варiантiв коронавiрусу, для боротьби з якими 
може знадобитися запровадження жорстких карантинних обмежень. Новi спалахи пандемiї з 
бiльшою вiрогiднiстю можуть сильнiше пригнiчуватимуть дiлову активнiсть, нiж 
скорочуватимуть споживчий попит. Це супроводжуватиметься посиленням iнфляцiйного тиску 
та зумовлюватиме необхiднiсть проведення жорсткiшої монетарної полiтики. Додаткову 
невизначенiсть генерують адмiнiстративнi рiшення щодо встановлення вартостi енергоносiїв 
(насамперед природного газу, опалення та електроенергiї) для населення. 
 
 
 
За оцiнками управлiнського персоналу найбiльший вплив на Товариство може мати 
невизначенiсть, результат якої залежить вiд майбутнiх подiй, що не є пiд безпосереднiм 
контролем Товариства, але якi можуть впливати на його фiнансовi звiти в майбутньому. 
Зазначена невизначенiсть викликана внутрiшнiми та зовнiшнiми полiтичними та економiчними 
факторами, якi на дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi неможливо обгрунтовано 
передбачити.  
 
 
 
Управлiнський персонал стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за 
необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можливо.  
 
 
 
Перехiд на новi та переглянутi стандарти 
 
 
 
Основнi новi МСФЗ, якi були випущенi, але ще не набули чинностi. 
 
 
 
1 сiчня 2022 року: 
 
 
 
Змiни до МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу". IFRS 3 визначає, як компанiя повинна 
враховувати активи та зобов'язання, якi вона набуває внаслiдок об'єднання. IFRS 3 вимагає, щоб 
компанiя посилалася на Концептуальнi основи фiнансової звiтностi, щоб визначити, що 
визнається активом чи зобов'язанням.  
 



 
 
У поточнiй редакцiї з метою застосування IFRS 3 замiсть положень Концептуальних основ, 
випущених у 2018 роцi, набувачi повиннi використовувати визначення активу та зобов'язання i 
вiдповiднi вказiвки, викладенi у Концепцiї, прийнятiй Радою з МСФЗ у 2001 роцi. З 1 сiчня 2022 
року оновлено посилання вiдповiдно до якого, набувачi повиннi посилатися на Концептуальнi 
засади, випущенi у 2018 роцi, для визначення того, що складає актив чи зобов'язання. Також з 1 
сiчня 2022 року введено виняток, згiдно з яким для деяких видiв зобов'язань та умовних 
зобов'язань компанiї, що застосовують IFRS 3, мають замiсть Концептуальних основ посилатися 
на МСФЗ (IAS) 37 "Оцiночнi зобов'язання, умовнi зобов'язання та умовнi активи". Правлiння 
очiкує, що цей виняток залишиться в IFRS 3 доти, доки визначення зобов'язання в IAS 37 
вiдрiзнятиметься вiд визначення в останнiй версiї Концептуальних основ. Рада директорiв 
планує розглянути можливiсть узгодження визначень у рамках проекту з внесення цiльових 
покращень у IAS 37. 
 
 
 
МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби". У поточнiй редакцiї пункту 17 IAS 16 передбачено, що до 
первiсної вартостi включаються витрати на перевiрку активу, зменшенi на суму чистих 
надходжень вiд продажу виробiв, вироблених у процесi доставки та перевiрки активу. 
Наприклад, витрати на тестування обладнання включаються до первiсної вартостi за мiнусом 
прибутку вiд продажу зразкiв, отриманих у процесi тестування. З 1 сiчня 2022 року 
забороняється вiднiмати вiд вартостi основних засобiв суми, отриманi вiд продажу вироблених 
товарiв, тодi як компанiя готує актив до використання за призначенням. Натомiсть компанiя 
визнаватиме таку виручку вiд продажiв та вiдповiднi витрати у складi прибутку або збитку. 
 
 
 
МСБО (IAS) 37 "Оцiночнi резерви, умовнi зобов'язання та умовнi активи". На даний час пункт 
68 IAS 37 не уточнює, якi витрати слiд включати в оцiнку витрат на виконання контракту з 
метою оцiнки того, чи цей договiр є обтяжливим. Дослiдження, проведене Комiтетом з 
iнтерпретацiї МСФЗ, показало, що розбiжнiсть у поглядах на те, якi витрати включати може 
призвести до iстотних вiдмiнностей у фiнансовiй звiтностi компанiй, що укладають деякi типи 
договорiв. З 1 сiчня 2022 року до пункту 68 IAS 37 внесено змiни, внаслiдок яких встановлено, 
що витрати на виконання договору включають витрати, якi безпосередньо пов'язанi з цим 
договором i включають: додатковi витрати на виконання цього договору, наприклад, прямi 
витрати на оплату працi та матерiали; i розподiленi iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з 
виконанням договорiв, наприклад, розподiлену частину витрат на амортизацiю об'єкта основних 
засобiв, що використовується для виконання, серед iнших, також i даний договiр. 
 
МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Пункт D16 
(a) IFRS 1 надає дочiрнiй органiзацiї, яка вперше починає застосовувати МСФЗ пiзнiше, нiж її 
материнська компанiя, звiльнення щодо оцiнки його активiв та зобов'язань. Виняток, 
передбачений пунктом D16 (a) IFRS 1, не застосовується до компонентiв капiталу. Вiдповiдно, 
до внесення поправки до IFRS 1 вiд дочiрньої органiзацiї, яка вперше застосовувала МСФЗ 
пiзнiше, нiж її материнська компанiя, могли вимагати вести два окремi облiку для накопичених 
курсових рiзниць, заснованих на рiзних датах переходу на МСФЗ. Поправка до IFRS 1 
розширює звiльнення, передбачене пунктом D16 (a) IFRS 1, на накопиченi курсовi рiзницi, щоб 
скоротити витрати для компанiй, що вперше застосовують МСФЗ. 
 
 



 
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти". Поправка пояснює, якi комiсiї враховує компанiя, коли 
вона застосовує тест "10 вiдсоткiв", передбачений пунктом B3.3.6 IFRS 9 для оцiнки того, чи 
слiд припиняти визнання фiнансового зобов'язання. Так, з 1 сiчня 2022 року при визначеннi 
величини виплат комiсiйної винагороди за вирахуванням отриманої комiсiйної винагороди 
позичальник враховує тiльки суми комiсiйної винагороди, виплата або отримання яких 
провадилися мiж цим позичальником та вiдповiдним кредитором, включаючи комiсiйну 
винагороду, виплачену позичальником або кредитором вiд iменi один одного. 
 
 
 
МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство". На даний час вiдповiдно до пункту 22 IAS 41 при 
визначеннi справедливої вартостi шляхом дисконтування грошових потокiв компанiї 
виключають iз розрахунку грошовi потоки з оподаткування. З 1 сiчня 2022 року вимогу про 
виключення податкових потокiв коштiв при оцiнцi справедливої вартостi пункту 22 IAS 41 
скасовано. Ця поправка привела у вiдповiднiсть вимоги IAS 41 щодо оцiнки справедливої 
вартостi з вимогами iнших стандартiв МСФЗ. 
 
 
 
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда". Поправка до МСФЗ 16 стосується лише iлюстративного прикладу, 
тому дата набрання чинностi не вказується. Правлiння отримало iнформацiю про можливу 
плутанину у зв'язку з вимогами щодо стимулiв до оренди, проiлюстрованi у прикладi 13 IFRS 
16. До внесення поправок до iлюстративного прикладу 13 як частина факторiв включалося 
вiдшкодування, що стосується полiпшень орендованого майна, при цьому в прикладi 
недостатньо чiтко було представлений висновок про те, чи таке вiдшкодування вiдповiдатиме 
визначенню стимулу до оренди. Рада вирiшила усунути можливiсть плутанини, виключивши з 
iлюстративного прикладу 13 вiдшкодування, що стосується полiпшень орендованого майна. 
 
 
 
1 сiчня 2023 року: 
 
 
 
МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування" (зi змiнами, опублiкованими в 2020 - 2021 роках). 
 
Змiни до МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" - Класифiкацiя зобов'язань як 
короткостроковi та довгостроковi; 
 
Змiни до МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi", до Практичних рекомендацiй № 2 з 
МСФЗ "Формування суджень щодо суттєвостi"; 
 
Змiни до МСБО (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни у бухгалтерських оцiнках та помилки" - 
Визначення облiкових оцiнок. 
Примiтка 3 Основнi засоби та малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 
 
 Комп'ютерне та офiсне обладнання Транспортнi засоби Iншi основнi засоби 
 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Усього 
Балансова вартiсть на 31 грудня 2019 року 1 306 333 162 7 1 808 
первiсна вартiсть 4 434 1 196 240 253 6 123 



знос (3 128) (863) (78) (246) (4 315) 
Надходження 699 - - 173 872 
Вибуття (первiсна варiсть)  (539) - (77) (20) (636) 
в точу числi : амортизацiя 537 - 33 19 589 
Амортизацiя (787) (92) (26) (179) (1 084) 
Балансова вартiсть на 31 грудня 2020 року 1 216 241 92 - 1 549 
первiсна вартiсть 4 594 1 196 163 406 6 359 
знос (3 378) (955) (71) (406) (4 810) 
Надходження 866 - - 449 1 315 
Вибуття (первiсна варiсть) - - - - - 
в точу числi : амортизацiя - - - - - 
Амортизацiя (829) (60) (12) (418) (1 319) 
Балансова вартiсть на 31 грудня 2021 року 1 253 181 80 31 1 545 
первiсна вартiсть 5 460 1 196 163 855 7 674 
знос (4 207) (1 015) (83) (824) (6 129) 
 
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 4 417 тисяч гривень. 
Товариство станом на 31 грудня 2021 року не має обмежень щодо володiння основними 
засобами. Товариство не передавало об'єкти основних засобiв у заставу. Товариство визначило, 
що основнi засоби станом на 31 грудня 2021 року не мають ознак знецiнення. Протягом 2021 
року i 2020 року Товариство не отримувало основних засобiв за рахунок цiльових асигнувань. 
 
Примiтка 4 Iнвестицiйна нерухомiсть 
 2021 рiк 2020 рiк 
Балансова (первiсна) вартiсть на початок перiоду 1 353 1 384 
первiсна вартiсть 1 648 1 648 
знос (295) (264) 
Амортизацiя  (31) (31) 
Балансова (первiсна) вартiсть на кiнець перiоду 1 322 1 353 
первiсна вартiсть 1 648 1 648 
знос (326) (295) 
 
Договори щодо передачi iнвестицiйної нерухомостi у невiдмовну операцiйну оренду 
Товариством у 2021 роцi та 2020 роцi не укладались. Товариство станом на 31 грудня 2021 року 
не має обмежень щодо володiння iнвестицiйною нерухомiстю. Товариство не передавало об'єкти 
iнвестицiйної нерухомостi у заставу. Товариство визначило, iнвестицiйна нерухомiсть станом на 
31 грудня 2021 року не має ознак знецiнення. Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi у 2021 роцi 
склав 148 тисяч гривень, у 2020 роцi - 149 тисяч гривень (примiтка 20). 
 
Примiтка 5 Нематерiальнi активи 
 Усього 
Балансова вартiсть на 31 грудня 2019 року 191 
первiсна вартiсть 441 
знос (250) 
Вибуття  
Амортизацiя (5) 
(4) 
Балансова вартiсть на 31 грудня 2020 року 187 
первiсна вартiсть 436 
знос (249) 
Вибуття - 



Капiтальнi iнвестицiї 270 
Амортизацiя (5) 
Балансова вартiсть на 31 грудня 2021 року 452 
первiсна вартiсть 706 
знос (254) 
 
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих нематерiальних активiв - 222 тисячi гривень. На 
звiтну дату Товариство не має створених нематерiальних активiв. Товариство визначило, що 
нематерiальнi активи станом на 31 грудня 2021 року не мають ознак знецiнення. Протягом 2021 
року i 2020 року Товариство не отримувало нематерiальних активiв за рахунок цiльових 
асигнувань. 
Товариство станом на 31 грудня 2021 року не має обмежень щодо володiння нематерiальними 
активами, не має переданих у заставу нематерiальних активiв, не має угод на придбання в 
майбутньому нематерiальних активiв.  
 
Примiтка 6 Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 
 2021 рiк 2020 рiк 
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати на 1 сiчня 11 959 11 349 
Витрати, понесенi протягом року 2 039 692 
Витрати, амортизованi у прибутку або збитку  (1 162) (82) 
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати на 31 грудня  12 836 11 959 
 
Примiтка 7 Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 
 
 2021 рiк 2020 рiк 
Фонд захисту потерпiлих в ДТП, у тому числi: 14 105 12 390 
базовий гарантiйний внесок 5 136 5 136 
додатковий гарантiйний внесок 8 913 7 255 
щомiсячнi вiдрахування з премiй 56 - 
 
Моторне (транспортне) страхове бюро України (далi - МТСБУ) було створене Державною 
комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України i дiє як офiцiйний гарант 
вiдшкодування українськими страховими компанiями бенефiцiарiям у Європi шкоди, завданої 
третiм особам, за договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi 
власникiв автотранспортних засобiв. Фонд страхових гарантiй гарантує виплати МТСБУ у 
випадку заподiяння шкоди майну потерпiлих, фонд захисту постраждалих - виплати МТСБУ у 
випадку заподiяння шкоди життю i здоров'ю потерпiлих. Додатковий страховий фонд страхових 
гарантiй по Зеленiй картi гарантує виплати МТСБУ у випадку заподiяння шкоди третiм особам у 
Європi за договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв 
автотранспортних засобiв. Кошти страховикiв розмiшуються на депозитних рахунках у банках. 
На такi гарантiйнi депозити нараховуються проценти, i всi вони розмiщенi у вiтчизняних банках.  
Депозити у страховому фондi страхових гарантiй є страховим резервом, управлiння яким вiд 
iменi Товариства здiйснює МТСБУ. Згiдно iз Законом України "Про обов'язкове страхування 
цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв" № 1961- IV вiд 
01.07.2004 року внески страхових компанiй до резервних фондiв МТСБУ повертаються 
страховим компанiям пiсля закiнчення перiоду, протягом якого вони можуть бути використанi 
МТСБУ для покриття збиткiв у випадку невиконання зобов'язань страховиком, що видав полiс. 
Зазначенi гарантiйнi депозити будуть поверненi Товариству, коли в обiгу не буде полiсiв, за 
якими можуть виникнути збитки. 
 
 



Примiтка 8 Дебiторська заборгованiсть за договорами страхування  
 2021 рiк 2020 рiк 
Заборгованiсть клiєнтiв  1 664 563 
Резерв пiд зменшення корисностi  (292) (97) 
Балансова (амортизована) вартiсть страхової дебiторської заборгованостi 1 372 466 
 
Аналiз змiн резервiв пiд зменшення корисностi за страховою дебiторською заборгованiстю та 
iншою фiнансовою дебiторською заборгованiстю, що оцiнюються за амортизованою вартiстю. 
 
 Заборгованiсть клiєнтiв Усього 
Залишок на 31 грудня 2019 року  - - 
Доформування  (97) (97) 
Залишок на 31 грудня 2020 року  (97) (97) 
Доформування (195) (195) 
Залишок на 31 грудня 2021 року  (292) (292) 
 
Примiтка 9 Iншi фiнансовi активи 
 2021 рiк 2020 рiк 
Усього державних облiгацiй, у тому числi  91 464 104 572 
державнi облiгацiї внутрiшнього займу номiнованi в доларах США - 6 550 
державнi облiгацiї зовнiшнього займу номiнованi в доларах США 58 364 64 905 
державнi облiгацiї внутрiшнього займу номiнованi в гривнях 33 100 33 117 
Депозити у банках у нацiональнiй валютi 4 000 4 000 
Iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть 413 292 
Резерв пiд зменшення корисностi  (252) (343) 
Балансова (амортизована) вартiсть iнших фiнансових активiв 95 625 108 521 
 
Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року державнi облiгацiї не були простроченi. 
Максимальний ризик на одного контрагента за депозитами у банках станом на 31 грудня 2021 
року складає 4 000 тисяч гривень.  
 
Аналiз змiни резерву пiд зменшення корисностi iнших фiнансових активiв  
 
 Державнi облiгацiї  Депозити у банках Усього 
Залишок на 31 грудня 2019 року - - - 
Доформування  (323) (20) (343) 
Вплив курсової рiзницi  - - - 
Залишок на 31 грудня 2020 року (323) (20) (343) 
Розформування  79 - 79 
Вплив курсової рiзницi 12 - 12 
Залишок на 31 грудня 2021 року (232) (20) (252) 
 
 
Примiтка 10 Iншi нефiнансовi активи 
 2021 рiк 2020 рiк 
Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв та передплата за послуги  795 811 
Розрахунки за податками i зборами 742 1 182 
Запаси матерiальних цiнностей 362 504 
Iнша дебiторська заборгованiсть  299 421 
Балансова вартiсть iнших активiв 2 198 2 918 
 



Примiтка 11 Грошовi кошти та їх еквiваленти 
 2021 рiк 2020 рiк 
Поточнi рахунки у банках    13 681 2 767 
Депозити у банках    - 3 012 
Резерв пiд зменшення корисностi   - (15) 
Балансова (амортизована) вартiсть 13 681 5 764 
 
 
Далi наведенi грошовi кошти та їх еквiваленти для цiлей складання Звiту про рух грошових 
коштiв 
 
 2021 рiк 2020 рiк 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 13 681 5 764 
Зменшення на суму нарахованих доходiв - (12) 
Збiльшення на суму резервiв пiд зменшення корисностi за грошовими коштами та їх 
еквiвалентами  - 15 
Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв для формування Звiту про рух грошових коштiв
 13 681 5 767 
 
Максимальний ризик на одного контрагента станом на 31 грудня 2021 року становить 7 591 
тисяч гривень, станом на 31 грудня 2020 року 3 000 тисяч гривень.  
 
Аналiз змiни резерву пiд зменшення корисностi грошових коштiв та їх еквiвалентiв  
 Усього 
Залишок на 31 грудня 2019 року - 
Доформування (15) 
Залишок на 31 грудня 2020 року (15) 
Розформування 15 
Залишок на 31 грудня 2021 року - 
 
 
Примiтка 12 Страховi резерви 
 
Таблиця 12.1 Страховi резерви 
 Резерв незароблених премiй Резерв збиткiв Усього  
Залишок на 31 грудня 2019 року    
Валова сума  36 452 23 362 59 814 
Перестрахування  (1 630) (3 502) (5 132) 
Змiни резервiв за рiк валова сума  2 428 5 367 7 795 
Змiни резервiв за рiк перестрахування  (698) 1 321 622 
Залишок на 31 грудня 2020 року       
Валова сума  38 880 28 729 67 609 
Перестрахування (2 328) (2 181) (4 509) 
Змiни резервiв за рiк валова сума  8 924 267 9 191 
Змiни резервiв за рiк перестрахування  1 084 49 1 133 
Залишок на 31 грудня 2021 року       
Валова сума  47 804 28 996 76 800 
Перестрахування (1 244) (2 132) (3 376) 
 
Таблиця 12.2 Змiни резерву незароблених премiй за страховими договорами 
 



 Валова сума  Перестрахування 
На 31 грудня 2019 року   36 452 (1 630) 
Премiї за полiсами (валова сума)   116 189 (8 846) 
Валова сума зароблених премiй (примiтка 17)   (113 761) 8 148 
На 31 грудня 2020 року   38 880 (2 328) 
Чистi змiни резерву за рiк   2 428 (698) 
Премiї за полiсами (валова сума)   146 061 (8 579) 
Валова сума зароблених премiй (примiтка 17)   (137 137) 9 663 
На 31 грудня 2021 року   47 804 (1 244) 
Чистi змiни резерву за рiк   8 924 1 084 
 
Примiтка 13 Iншi фiнансовi зобов'язання 
 
 2021 рiк 2020 рiк 
Заборгованiсть перед посередниками 1 406 1 157 
Iнша страхова кредиторська заборгованiсть 1 108 697 
Балансова (амортизована) iнших фiнансових зобов'язань  2 514 1 854 
 
 
Примiтка 14 Iншi нефiнансовi зобов'язання  
 
 2021 рiк 2020 рiк 
Нарахованi витрати  2 301 2 250 
Резерв оплати вiдпусток  2 257 1 762 
Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв та з оплати за послуги 120 77 
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками  15 3 
Iншi поточнi зобов'язання 1 525 1 276 
Балансова вартiсть iнших зобов'язань  6 218 5 368 
 
Примiтка 15 Капiтал 
 
 Кiлькiсть акцiй Статутний капiтал Незареєстрованi внески у статутний капiтал 
 Емiсiйний дохiд 
Залишок на 31 грудня 2019 року  4 113 41 130 11 797 3 570 
Збiльшення статутного капiталу 5 102 51 025 (11 797) 4 172 
Залишок на 31 грудня 2020року  9 215 92 155 - 7 742 
Збiльшення статутного капiталу  - - - - 
Залишок на 31 грудня 2021 року  9 215 92 155 - 7 742 
 
Статутом Товариства передбачено, що вiн формує капiтал з метою забезпечення своєї статутної 
дiяльностi, протягом звiтного перiоду не здiйснювалась дiяльнiсть, яка не передбачена Статутом 
(Примiтка 1). 
 
Простi iменнi акцiї випущенi Товариства за рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв у 
вiдповiдностi до Статуту. Номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї станом на 31 грудня 
2021 року дорiвнює 10,0 гривень, на 31 грудня 2020 року - 10,0 гривень. Статутний капiтал 
сплачений у повному обсязi. Акцiї Товариства є безстроковими.  
 
Кожною простою iменною акцiєю її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав. 
Товариство не випускало привiлейованих акцiй, виплата дивiдендiв не здiйснювалась. 
Обмежень щодо володiння акцiями на кiнець звiтного перiоду немає. Акцiй, призначених для 



випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу, немає.  
 
Порядок випуску акцiй та зменшення статутного капiталу передбачений виключно його 
Статутом. Згiдно положень Статуту формування, збiльшення та зменшення cтатутного капiталу 
здiйснюється у вiдповiдностi до законодавства України та вiдповiдних рiшень Загальних зборiв 
акцiонерiв. 
 
Iншi випадки зменшення капiталу Статутом не передбачено. Умовами випуску (емiсiї) акцiй не 
передбачено прямо або опосередковано, що обсяг акцiй буде або може бути зменшений або 
погашений у iнших випадках.  
 
Простi iменi акцiї (iнструменти капiталу) та iншi iнструменти початкового капiталу 
вiдповiдають наступним умовам стосовно виплат: 
" Статутом не передбаченi механiзми привiлейованих виплат за простими iменними 
акцiями i умови випуску (емiсiї) акцiй не передбачають привiлейованих прав на виплату доходу. 
Простi iменнi акцiї не пiдлягають конвертацiї у привiлейованi акцiї або iншi цiннi папери; 
" Виплата дивiдендiв здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або 
нерозподiленого прибутку в порядку та у строк не пiзнiше, нiж це передбачено чинним 
законодавством України;  
" Статутом та умовами емiсiї (випуску) простих iменних акцiй не передбачено верхню 
межу або iншi обмеження максимального рiвня виплат за ними, а рiвень виплат не визначається 
на основi суми, за яку простi iменi акцiї було придбано пiд час емiсiї; 
" Статутом та умовами емiсiї (випуску) не передбачено жодних зобов'язань Товариства 
щодо виплат власникам простих iменних акцiй, а також надання будь-яких гарантiй щодо 
отримання доходу (дивiдендiв) за простими акцiями. Товариство має право приймати рiшення 
про виплату дивiдендiв та здiйснювати виплату дивiдендiв за простими iменними акцiями у 
випадках, визначених законодавством; 
" Статутом не передбачено, що нездiйснення виплат за простими iменними акцiями може 
призвести до банкрутства, а скасування виплат не покладає обмежень на Товариства; 
" Статутом передбачено, що у разi лiквiдацiї Товариства розподiлу мiж акцiонерами 
пiдлягає майно, що залишилось пiсля задоволення вимог кредиторiв, що свiдчить про те, що 
акцiї мають найнижчий прiоритет серед усiх iнших платiжних вимог у разi банкрутства або 
лiквiдацiї Товариства, а також про те, що акцiї дають їх власникам право вимоги на залишковi 
активи Товариства, що залишаються пiсля виплати усiх бiльш прiоритетних платiжних вимог у 
разi лiквiдацiї Товариства, та якi є пропорцiйними їх обсягу; 
" простi iменi акцiї не забезпеченi та не захищенi гарантiєю, яка пiдвищує прiоритетнiсть 
платiжної вимоги, з боку будь-якої з третiх осiб, зокрема, материнської компанiї або дочiрнього 
пiдприємства; 
" простi iменi акцiї не є предметом правочинiв, якi б покращували прiоритетнiсть 
платiжних вимог за ними у разi оголошення Товариством банкрутом або його лiквiдацiї. 
 
Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв, шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого 
прибутку Товариства або за рахунок нерозподiленого прибутку вiдповiдно до рiшення 
Загальних зборiв Акцiонерiв 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. У 2021-2020 роках вiдрахувань до резервного капiталу не було.  
 
Розмiр резервного фонду станом на 31 грудня 2021 року i 31 грудня 2020 року становив 1 690 
тисяч гривень.  
 



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, як розподiл 
нерозподiленого прибутку, а не як доходи чи витрати у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про 
сукупний дохiд).  
 
Формування Товариством резерву коливання збитковостi здiйснюється виключно за договорами 
обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних 
транспортних засобiв. Оскiльки коливання коефiцiєнта нетто-збитковостi на 31 грудня 2021 
року та на 31 грудня 2020 року за даним видом страхування не є суттєвим, резерв коливань 
збитковостi за таким видом страхування вважається рiвним нулю.  
 
Частка перестраховикiв у резервi коливання збитковостi не розраховується у зв'язку з 
вiдсутнiстю договорiв перестрахування за даним видом страхування. 
 
 
Примiтка 16 Процентнi доходи 
 
 2021 рiк 2020 рiк 
ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ ЗА ФIНАНСОВИМИ АКТИВАМИ, ЯКI ОБЛIКОВУЮТЬСЯ ЗА 
АМОРТИЗОВАНОЮ СОБIВАРТIСТЮ:    
Облiгацiї державного займу 8 600 7 330 
Внески у гарантiйнi фонди та iнше 1 367 1 240 
Грошовi кошти та їх еквiваленти та кошти у банках 180 896 
Усього процентних доходiв, розрахованих за ефективною ставкою вiдсотка 10 147 9 466 
ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ ЗА ФIНАНСОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ, ЯКI ОБЛIКОВУЮТЬСЯ 
ЗА АМОРТИЗОВАНОЮ СОБIВАРТIСТЮ:     
Усього процентних витрат - (396) 
Чистий процентний дохiд 10 147 9 070 
 
Примiтка 17 Страховi премiї 
 
Таблиця 17.1 Страховi премiї за 2021 рiк  
 
 Страхування наземного транспорту Страхування цивiльної вiдповiдальностi 
власникiв транспортних засобiв  Добровiльне страхування майна Страхування вантажiв  
та багажу Медичне страхування Iншi види страхування Усього 
Премiї, валова сума 82 275 30 416 5 610 11 620 3 467 12 673 146 061 
Змiна резерву незароблених премiй (3 701) (2 731) (712) (88) (111) (1 582) (8 924) 
Валова сума зароблених премiй  78 574 27 685 4 898 11 532 3 356 11 091 137 136 
За вирахуванням:         
Страховi премiї, переданi у перестрахування  (6) - (1 511) (5 237) - (1 825) (8 
579) 
Частка перестраховикiв у змiнi резерву незароблених премiй (1 563) - 229 46 -
 205 (1 084) 
Заробленi премiї, переданi у перестрахування (1 569) - (1 282) (5 191) - (1 620) (9 
662) 
Чистi заробленi премiї 77 005 27 685 3 616 6 341 3 356 9 471 127 474 



 
 
Таблиця 17.2 Страховi премiї за 2020 рiк  
 
 Страхування наземного транспорту Страхування цивiльної вiдповiдальностi 
власникiв транспортних засобiв  Добровiльне страхування майна Страхування вантажiв  
та багажу Медичне страхування Iншi види страхування Усього 
Премiї, валова сума 66 778 26 716 4 042 9 323 2 152 7 178 116 189 
Змiна резерву незароблених премiй (2 124) (1 402) 432 10 (441) 1 097 (2 428) 
Валова сума зароблених премiй  64 654 25 314 4 474 9 333 1 711 8 275 113 761 
За вирахуванням:         
Страховi премiї, переданi у перестрахування  (2 428) -  (1 291) (4 242) -  (885) (8 
846) 
Частка перестраховикiв у змiнi резерву незароблених премiй 820 -  (24) 23 - 
 (121) 698 
Заробленi премiї, переданi у перестрахування (1 608) - (1 315) (4 219)  -  (1 006) (8 
148) 
Чистi заробленi премiї 63 046 25 314 3 159 5 114 1 711 7 269 105 613 
 
Примiтка 18 Збитки за страховими виплатами  
 
Таблиця 18.1 Чистi понесенi збитки за страховими виплатами за 2021 рiк 
 
 Страхування наземного транспорту Страхування цивiльної вiдповiдальностi 
власникiв транспортних засобiв  Добровiльне страхування майна Страхування вантажiв та 
багажуМедичне страхування Iншi види страхування Усього 
Збитки за страховими виплатами 52 861 19 783 972  2 020 1 934 1 075 78 645 
Частка перестраховика у страхових виплатах (282) - (678) (2 004) - (90) (3 
054) 
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 52 579 19 783 294 16 1 934 985 75 
591 
Iншi витрати, пов'язанi з страховими виплатами становлять 3 660 тисяч гривень  
Таблиця 18.2 Чистi понесенi збитки за страховими виплатами за 2020 рiк 
 
 Страхування наземного транспорту Страхування цивiльної вiдповiдальностi 
власникiв транспортних засобiв  Добровiльне страхування майна Страхування вантажiв та 
багажуМедичне страхування Iншi види страхування Усього 
Збитки за страховими виплатами 45 140 17 905 217  1 675 589  1 138 66 664 
Частка перестраховика у страхових виплатах (266) - (211) (1 515) - (294) (2 
286) 
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 44 874 17 905 6 160 589 844 64 
378 
 
Iншi витрати, пов'язанi з страховими виплатами становлять 2 583 тисяч гривень.  
 
Примiтка 19 Iншi витрати 
 2021 рiк 2020 рiк 
Витрати на збут   
комiсiйнi страховим посередникам (29 576) (23 781) 
витрати на оренду, утримання та ремонт примiщень (3 380) (3 125) 
iншi витрати (2 450) (3 042) 



Адмiнiстративнi витрати   
професiйнi послуги (консультацiйнi та аудиторськi послуги) (3 336) (4 172) 
витрати на оренду, утримання та ремонт примiщень (1 572) (1 697) 
витрати на дозволи i лiцензiї (1 085) (680) 
матерiальнi витрати (893) (974) 
витрати на послуги зв'язку, поштовi, кур'єрськi витрати, послуги iнтернет (540) (344) 
банкiвськi послуги (527) (543) 
iншi витрати (1 915) (622) 
Усього витрат  (45,274) (38 980) 
 
Примiтка 20 Iншi прибутки (збитки) 
 
 2020 рiк 2020 рiк 
Результат вiд переоцiнки iноземної валюти (2,781) 6 052 
Регреснi вимоги 6 036 3 923 
Дохiд вiд врегулювання справ для iнших страхових компанiй 238 190 
Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi 148 149 
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 11 90 
Агентськi винагороди 49 56 
Штрафi, пенi, що отриманi  - 11 
Iншi доходи 6 6 
Усього операцiйних доходiв 3 707 10 477 
 
Примiтка 21 Витрати на податок на прибуток 
 
Таблиця 21.1 Витрати на сплату податку на прибуток 
 
 2021 рiк 2020 рiк 
Поточний податок на прибуток (4 382) (3 486) 
Змiна вiдстроченого податку на прибуток, пов`язана з виникненням чи списанням тимчасових 
рiзниць  25 (50) 
Витрати податку на прибуток  (4 357) (3 535) 
 
Таблиця 21.2 Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку 
(збитку) 
 
 2021 рiк 2020 рiк 
Збиток до оподаткування (14 302) (13 036) 
Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування 18% 2 574 2 347 
Коригування облiкового прибутку:    
 податковий ефект рiзниць якi збiльшують фiнансовий результат (673) (702) 
 податковий ефект рiзниць якi зменшують фiнансовий результат 1 381 1,339 
Вплив вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв 11 
409 8 496 
Коригування теоретичного податку на прибуток для цiлей вiдображення в облiку (14 691)
 (11 479) 
Вплив вiдстроченого податкового активу, визнаного в минулих перiодах (487) (536) 
Вплив визнання вiдстроченого податкового активу в звiтному перiодi 512 487 
Дохiд за договорами страхування i спiвстрахування який оподатковуєтеся за ставкою 3% 146 
061 116 189 
Податок на дохiд за договорами страхування за ставкою 3% (4 382) (3 486) 



Витрати з податку на прибуток (4 357) (3 535) 
 
Вiдповiдно до норм податкового законодавства України у звiтному перiодi не вiдбувалися змiни 
ставок податку на прибуток.  
 
Таблиця 21.3 Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та 
вiдстрочених податкових зобов'язань за 2021 рiк 
 
 Залишок на початок перiоду Визнанi у прибутках/збитках Залишок на кiнець 
перiоду 
Резерви пiд знецiнення активiв та iншi резерви 82  16 98 
Нарахованi витрати 405  9 414 
Визнаний вiдстрочений податковий актив  487 25 512 
Таблиця 21.4 Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та 
вiдстрочених податкових зобов'язань за 2020 рiк 
 
 Залишок на початок перiоду Визнанi у прибутках/збитках Залишок на кiнець 
перiоду 
Резерви пiд знецiнення активiв та iншi резерви - 82 82 
Нарахованi витрати 536 (131) 405 
Визнаний вiдстрочений податковий актив  536 (49) 487 
 
Примiтка 22 Збиток на одну просту акцiю 
 
 2021 рiк 2020 рiк 
Збиток за рiк (14 301) (13 036) 
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (шт.) 9 216 6 273 
Збиток на одну просту акцiю (гривень) (1,55) (2,08) 
 
Примiтка 23 Характер та рiвень ризикiв, що пов'язанi страховою дiяльнiстю та фiнансовими 
iнструментами 
 
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. Керiвництво 
Товариства несе вiдповiдальнiсть за впровадження, надiйнiсть i забезпечення функцiонування 
систему правлiння 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. 
 
У Товариствi запроваджена та дiє система управлiння ризиками (далi - СУР), що включає 
стратегiю управлiння ризиками та реалiзацiю управлiння ризиками. 
 
Попереджувальне (проактивне) управлiння ризиками має на метi сприяння зменшенню наслiдкiв 
ризикiв у разi їх виникнення. За допомогою полiтики перестрахування та складання контрактiв, 
що вiдповiдають законодавчим вимогам, попереджаються особливо високi витрати, пов'язанi iз 
збитками, якi можуть виникнути внаслiдок надзвичайних подiй. З цiєю метою здiйснюється 
аналiз прийнятих ризикiв не тiльки з точки зору окремого ризику, але i з точки зору всiєї 
кiлькостi прийнятих ризикiв, яких може торкнутися певна подiя. Вiддiл перестрахування 
концерну "GRAWE Group" здiйснює належне покриття перестрахування, враховуючи i 
вивчаючи необхiднiсть покриття i, при необхiдностi, передаючи його третiм сторонам. У цьому 
контекстi важливу роль грає рейтинг наших ретельно вiдбираних партнерiв з перестрахування. 
Функцiонування системи раннього попередження, дозволяє за допомогою рiзних показникiв з 
рiзних оцiнок i звiтiв своєчасно виявляти змiни, якi можуть призвести до небажаного вiдхилення 
вiд досягнення цiлей, дозволяє також приймати термiновi i оперативнi заходи попереджаючи 
негативнi змiни. 
 
Стратегiя управлiння ризиками мiстить: мету управлiння ризиками; визначення основних 
принципiв управлiння ризиками; визначення ризикiв у страховика з урахуванням класифiкацiї 
ризикiв; карту ризикiв; визначення допустимих меж ризикiв; опис процедур управлiння 
ризиками; опис механiзму виявлення та оцiнки ризикiв як систематичного процесу, що включає 
аналiз нових та переоцiнку iснуючих ризикiв; опис механiзму забезпечення платоспроможностi 
Товариства вiдповiдно до вимог законодавства та загальної величини ризикiв у Товариствi; опис 
розмежування функцiй i вiдповiдальностi у процесi управлiння ризиками, визначення осiб, 
вiдповiдальних за перегляд ефективностi Стратегiї; порядок взаємодiї мiж виконавчим органом 
Товариства, наглядовою радою та призначеним працiвником, що виконує функцiю оцiнки 
ризикiв, у процесi управлiння ризиками. 
 
Виконавчий орган Товариства є вiдповiдальним за практичну реалiзацiю основних елементiв 
СУР. Вiдповiдальний працiвник, що виконує функцiю оцiнки ризикiв, пiдпорядковується 
безпосередньо головi виконавчого органу та має вiдповiднi повноваження щодо доступу до 
iнформацiї, необхiдної для оцiнки ризикiв. 
 
Оскiльки ризик - це поняття, що використовується в багатьох контекстах i з рiзним сенсом, таке 
визначення ризику покликане описати структуру системи управлiння ризиками концерну 
"GRAWE Group".  
Страховi контракти та Управлiння ризиками, що виникають у зв'язку iз страховою дiяльнiстю 
 
Товариство здiйснює управлiння всiма суттєвими видами ризику, серед яких станом на 31 
грудня 2021 є наступнi.  
 
Андеррайтинговий ризик (Технiчний ризик страховика), який включає такi ризики: 
" ризик недостатностi страхових премiй i резервiв - ризик, викликаний коливаннями 
частоти, середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв; 
" катастрофiчний ризик - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних 
подiй та оцiнок їх наслiдкiв; 
" ризик страхування здоров'я - ризик, викликаний змiнами витрат, понесених у зв'язку з 



обслуговуванням договорiв iз зазначеного виду страхування, коливаннями частоти i ступеня 
тяжкостi страхових випадкiв, неточнiстю оцiнок та прогнозiв щодо спалаху епiдемiй. 
 
В загальнiй практицi заходи, передбаченi для окремих ризикiв, для зменшення ризикiв чи 
управлiння ризиками безперервно аналiзуються, актуалiзуються та пiдлягають вiдображенню в 
базi даних. Застосування в окремих сферах перебуває пiд постiйним наглядом. 
 
Таблиця 23.1 Зобов'язання за страховими контрактами та контрактами перестрахування 
випущеними 
 
 2021 рiк 2020 рiк 
Незаробленi премiї 8 924 2 428 
Вимоги вже заявленi держателями страхових полiсiв 27 861 28 541 
Вимоги про вiдшкодування збиткiв понесенi, але не вiдображенi 1 135 188 
Забезпечення майбутнiх неврахованих виплат 1 135 188 
Дебiторська заборгованiсть та кредиторська заборгованiсть, що вiдносяться до страхових 
контрактiв (сальдо рахункiв) (3 991) (2 583) 
Загальна сума зобов'язань за страховими контрактами та контрактами 35 064 28 762 
Доходи, що пов'язанi з страховими контрактами 146 061 116 189 
Витрати, пов'язанi з страховими контрактами (3 660) (2 583) 
Дохiд вiд страхових контактiв випущених, без зменшення утримуваного 146 061 116 
189 
Витрати, пов'язанi з вимогами про вiдшкодування збиткiв та виплатами (78 645) (66 
664) 
Грошовi потоки вiд (для) страхових контрактiв 145 711 117 932 
 
Таблиця 23.2 Рiвень концентрацiї страхових резервiв за 2021 рiк 
 
 Валова сума страхових резервiв за страховими контрактами Частка перестраховика у 
страхових резервах Чистi страховi резерви за страховими контрактами 
Медичне страхування 1 618 - 1 618 
Страхування наземного транспорту  37 066 3 37 069 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами   596 - 596 
Страхування майна   810 293 1 103 
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 1 550 445 1 995 
Страхування вантажiв та багажу  2 251 1 366 3 617 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзника) 1 565 - 1 565 
Страхування медичних витрат 3 425 1 263 4 688 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту 27 079 - 27 
079 
Страхування вiд нещасних випадкiв 733 6 739 
Iнше страхування  107 - 107 
Усього 76 800 3 376 80 176 
 
Таблиця 23.3 Рiвень концентрацiї страхових резервiв за 2020 рiк 
 
 Валова сума страхових резервiв за страховими контрактами Частка перестраховика у 
страхових резервах Чистi страховi резерви за страховими контрактами 
Медичне страхування 981 - 981 
Страхування наземного транспорту  33 877 (1 816) 32 061 



Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами  496 - 496 
Страхування майна  513 (188) 325 
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 1 024 (324) 700 
Страхування вантажiв та багажу  1 303 (817) 486 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзника) 1 300 (369) 931 
Страхування медичних витрат 2 356 (994) 1 362 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту 25 407 - 25 
407 
Страхування вiд нещасних випадкiв 326 (1) 325 
Iнше страхування  26 - 26 
Усього 67 609 (4 509) 63 100 
 
Максимальна страхова сума за окремою застрахованою особою станом на 31 грудня 2021 
становить 2 328 тисяч гривень, на 31 грудня 2020 року -1 350 тисяч гривень. 
Нижче показаний вплив на фiнансовий стан через чутливiсть змiни величини нетто-активiв 
щодо ряду показникiв станом на 31 грудня 2021 i 2020 рокiв. 
 
Таблиця 23.4 Чутливiсть нетто-активiв за 2021 рiк 
 
 Пiдвищення обмiнного курсу iноземних валют вiдносно гривнi на 25% Зниження 
обмiнного курсу iноземних валют вiдносно гривнi на 25%  Збiльшення загальної суми 
виплат за обов'язковим страхуванням цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних 
транспортних засобiв страхування на 30% Збiльшення загальної суми виплат за медичним 
страхуванням (безперервним страхуванням здоров'я) на 40% Збiльшення витрат, пов'язаних з 
обслуговуванням договорiв медичного страхування (безперервного страхування здоров'я), на 
10% 
Фактична величина нетто-активiв 49 301 49 301 49 301 49 301 49 301 
Величина нетто-активiв, оцiнених згiдно з чутливiстю  62 538 36 064 41 636 48 914 49 274 
Рiзниця мiж фактичною величиною нетто-активiв та величиною нетто-активiв, оцiнених згiдно з 
чутливiстю (13 237) 13 237 7 665 387 27 
у % -26,8491 26,8491 15,5478 0,7846 0,0540 
 
Таблиця 23.5 Чутливiсть нетто-активiв за 2020 рiк 
 
 Пiдвищення обмiнного курсу iноземних валют вiдносно гривнi на 25% Зниження 
обмiнного курсу iноземних валют вiдносно гривнi на 25%  Збiльшення загальної суми 
виплат за обов'язковим страхуванням цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних 
транспортних засобiв страхування на 30% Збiльшення загальної суми виплат за медичним 
страхуванням (безперервним страхуванням здоров'я) на 40% Збiльшення витрат, пов'язаних з 
обслуговуванням договорiв медичного страхування (безперервного страхування здоров'я), на 
10% 
Фактична величина нетто-активiв 68 225 68 225 68 225 68 225 68 225 
Величина нетто-активiв, оцiнених згiдно з чутливiстю  84 788 51 662 60 542 68 103 68 215 
Рiзниця мiж фактичною величиною нетто-активiв та величиною нетто-активiв, оцiнених згiдно з 
чутливiстю (16 563) 16 563 7 683 122 10 
у % (24,2777) 24,2777 11,2608 0,1785 0,0143 
Фактичний запас платоспроможностi (нетто-активи) Товариства визначається вирахуванням iз 
вартостi майна (загальної суми активiв) страховика суми нематерiальних активiв i загальної 
суми зобов'язань, у тому числi страхових (Закон України вiд 07 березня 1996 року № 85/96-ВР 
"Про страхування"). Пiд час оцiнки чутливостi нетто-активiв приймаються наступнi фактори i 



значення: 
- Збiльшення загальної суми виплат за обов'язковим страхуванням цивiльно-правової 
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв страхування на 30% 
- Збiльшення загальної суми виплат за медичним страхуванням (безперервним 
страхуванням здоров'я) на 40%; 
- Збiльшення витрат, пов'язаних з обслуговуванням договорiв медичного страхування 
(безперервного страхування здоров'я), на 10% 
 
Таблиця 23.6 Чутливiсть страхових резервiв за 2021 рiк 
 
 Балансова вартiсть станом на кiнець року Збiльшення загальної суми виплат за 
обов'язковим страхуванням цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних 
транспортних засобiв страхування на 30% Збiльшення загальної суми виплат за медичним 
страхуванням (безперервним страхуванням здоров'я) на 40% Збiльшення витрат, пов'язаних з 
обслуговуванням договорiв медичного страхування (безперервного страхування здоров'я), на 
10% 
Валова сума страхових резервiв  76 800 84 465  77 187  76 827  
Вiдхилення Х 7 665 387 27 
 
 
Таблиця 23.7 Чутливiсть страхових резервiв за 2020 рiк 
 
 Балансова вартiсть станом на кiнець року Збiльшення загальної суми виплат за 
обов'язковим страхуванням цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних 
транспортних засобiв страхування на 30% Збiльшення загальної суми виплат за медичним 
страхуванням (безперервним страхуванням здоров'я) на 40% Збiльшення витрат, пов'язаних з 
обслуговуванням договорiв медичного страхування (безперервного страхування здоров'я), на 
10% 
Валова сума страхових резервiв 67 609 75 292 67 731 67 619 
Вiдхилення Х 7 682 122 10 
 
Показники чутливостi нетто-активiв, страхових резервiв свiдчать про те, що вiдхилення є 
несуттєвим для дiяльностi Товариства. Так, при фактичному запасi платоспроможностi, який 
становить 49 301 тисяч гривень (в 2020 роцi - 68 225 тисяч гривень) i нормативному запасi 
платоспроможностi який становить 25 519 тисяч гривень (в 2020 роцi - 20 118 тисяч гривень) 
тобто на 93,19% (у 2020 роцi на 239,12%) фактичний запас платоспроможностi перевищує 
нормативний), зменшення фактичного запасу платоспроможностi, навiть на 26,8491% (у 2020 
роцi на 24,2777%) (найбiльше вiдхилення), не є суттєвим i не i ставитиме пiд загрозу 
платоспроможнiсть Товариства.  
 
Аналiз адекватностi страхових зобов'язань Товариства станом на 31 грудня.2021 року проведено 
сертифiкованим актуарiєм на пiдставi використання поточних оцiнок майбутнiх грошових 
потокiв щодо укладених договорiв страхування вiдповiдно до вимог МСФЗ 4, параграфи 15-19. 
Перевiрка адекватностi зобов'язань проведена актуарiєм за кожним видом страхування окремо 
на базi продовження дiяльностi. Перевiркою адекватностi резервiв незароблених премiй та 
резерву збиткiв встановлено загальний профiцит резервiв, тобто, в цiлому, сформованi 
Товариством страховi резерви перевищують найкращу поточну оцiнку. Згiдно з частиною 
дев'ятою статтi 30 Закону України "Про страхування" страховi зобов'язання приймаються 
рiвними обсягами страхових резервiв, якi страховик зобов'язаний формувати у порядку, 
передбаченому цим Законом. Незважаючи на дефiцит резерву незароблених премiй за ОСЦВ 
(нестача оцiнена у 2,7% вiд сформованих страхових резервiв за цим видом), що покривається 



профiцитом страхових резервiв за iншими видами страхування, який склав 6,8% вiд суми 
страхових резервiв за цими видами, в цiлому сформованi Товариством страховi резерви 
перевищують найкращу поточну оцiнку майже на 6%, тому, на думку актуарiя, страховi резерви 
сформованi в достатнiй мiрi i адекватнi прийнятим страховим зобов'язанням, i на звiтну дату не 
потребують доформування.  
 
Незважаючи на те, що Товариством протягом 2021 року були максимально використанi 
можливостi тарифного регулювання в межах законодавчо визначеного коридору та постiйно 
проводився оперативний контроль в регулюваннi збиткiв (здiйснювався монiторинг клiєнтiв з 
високою збитковiстю, розробленi заходи щодо подальшої роботи з такими клiєнтами), 
прискорення у 2021 роцi рiвня iнфляцiї до 10% унеможливило вплив Товариством на такi його 
негативнi наслiдки як значне зростання вартостi вiдновлювального ремонту пiсля ДТП, 
включаючи вартiсть iмпортованих деталей та матерiалiв, в рамках врегулювання вiдповiдних 
страхових випадкiв за цим видом страхування. Згiдно звiту актуарiю, результати перевiрки 
вiдповiдностi визнаних страхових зобов'язань свiдчать про достатнiсть величини сформованих 
зобов'язань для покриття майбутнiх витрат по договорах страхування. В зв'язку з цим 
Товариству не потрiбно створювати додатковi резерви. 
 
Управлiння ризиками, що виникають у зв'язку iз управлiнням активами та зобов'язаннями. До 
основних сфер цих ризику Товариства вiдносяться наступне:  
 
Таблиця 23.8 Сфери ризику за 2021 рiк 
 Вартiсть пiд ризиком Резерв пiд зменшення корисностi Балансова вартiсть  
Активи    
Права вимоги перестраховiкiв у страхових резервах 3 376 - 3 376 
Дебiторська заборгованiсть за договорами страхування 1 664 (292) 1 372 
Дебiторська заборгованiсть за договорами перестрахування 8 489 - 8 489 
Iншi фiнансовi активи 95 877 (252) 95 625 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 13 681 - 13 681 
Усього  123 087 (544) 122 543 
Зобов'язання        
Страховi резерви 76 800 - 76 800 
Кредиторська заборгованiсть за договорами страхування 5 655 - 5 655 
Кредиторська заборгованiсть за договорами перестрахування 14 133 - 14 133 
Iншi фiнансовi зобов'язання  2 514 - 2 514 
Усього  99 102 - 99 102 
 
Таблиця 23.9 Сфери ризику за 2020 рiк 
 Вартiсть пiд ризиком Резерв пiд зменшення корисностi Балансова вартiсть  
Активи    
Права вимоги перестраховiкiв у страхових резервах 4 509 - 4 509 
Дебiторська заборгованiсть за договорами страхування  563 (97)  466 
Дебiторська заборгованiсть за договорами перестрахування 6 315 - 6 315 
Iншi фiнансовi активи 108 864 (343) 108 521 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 5 779 (15) 5 764 
Усього  126 030 (455) 125 575 
Зобов'язання        
Страховi резерви 67 609 - 67 609 
Кредиторська заборгованiсть за договорами страхування 10 012 - 10 012 
Кредиторська заборгованiсть за договорами перестрахування 3 146 - 3 146 
Iншi фiнансовi зобов'язання  1 854 - 1 854 



Усього  82 621 - 82 621 
 
Кредитний ризик. Товариство приймає на себе кредитний ризик, що являє собою ризик 
потенцiйного зменшення вартостi внаслiдок негативних змiн спроможностi позичальника 
погасити заборгованiсть. Максимальний рiвень кредитного ризику Товариства, як правило, 
вiдображається балансовою вартiстю фiнансових активiв та активiв, що виникають за 
договорами страхування, визнаних на звiтну дату. Вплив можливого згортання активiв i 
зобов'язань з метою зниження рiвня потенцiйного кредитного ризику є незначним.  
Товариства здiйснює монiторинг рiвня ризику стосовно окремих власникiв страхових полiсiв та 
груп власникiв страхових полiсiв у рамках процесу кредитного контролю. У випадках iснування 
значного ризику щодо окремих власникiв страхових полiсiв або однорядних груп власникiв 
страхових полiсiв проводиться фiнансовий аналiз. З метою зменшення ризику несплати 
власниками страхових полисiв належних сум усi виданi полiси мiстять спецiальна положення, 
згiдно з якими у рази несплати страхових внескiв у визначена строки, страховий полiс 
анулюється. Укладаючи страховi договори, якi не можуть бути анульованi, Товариства має на 
метi отримання страхових премiй на момент початку дiї страхового покриття.  
Усi посередники повиннi вiдповiдати мiнiмальним вимогам, встановленим на рiвнi Товариства. 
Монiторинг кредитних рейтингiв посередникiв та iсторiї їх платежiв проводиться на регулярнiй 
основi. Товариство застосовує також полiтику управлiння ризиком, що виникає у зв'язку з 
дiяльнiстю контрагентiв за договорами перестрахування. Товариство оцiнює 
кредитоспроможнiсть усiх перестраховикiв шляхом вивчення загальнодоступної iнформацiї 
щодо рейтингiв та проведення внутрiшнiх дослiджень. Регулярна оцiнка впливу невиконання 
зобов'язань перестраховиком та вiдповiдне управлiння цим процесом здiйснюються у масштабi 
групи. Монiторинг рiвня кредитного ризику Товариства проводиться постiйно. 
Завдяки чiтким регламентам по роботi з дебiторською заборгованiстю, ризик дефолту 
контролюється Товариством i щодо нього здiйснюються заходи впливу, тому в нього невисокий 
вплив на фiнансовий стан Товариства. 
 
 
 
 
 
Таблиця 23.10 Величина кредитного ризику - зовнiшнi кредитнi рейтинги 
 
 Державнi облiгацiї Iнвестицiйний рiвень Вiдсутнi кредитнi рейтинги Усього  
Усього активiв пiд ризиком 2021 рiк 91 464 11 865 19 758 123 087 
Усього активiв пiд ризиком 2020 рiк 104 572 10 824 10 634 126 030 
 
 
Таблиця 23.11 Величина кредитного ризику - внутрiшнi кредитнi рейтинги 
 
 Державнi облiгацiї Iнвестицiйний рiвень Вiдсутнi кредитнi рейтинги Усього  
Усього активiв пiд ризиком 2021 рiк 91 464 17 681 13 942 123 087 
Усього активiв пiд ризиком 2020 рiк 104 572 9 779 11 679 126 030 
 
Таблиця 23.12 Активи, якi є простроченими або такими, кориснiсть яких зменшилась 
 
 31 грудня 2021 року 31 грудня 2020 року 
Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть 123 087 126 030 
Знецiнена - - 
Усього активiв пiд ризиком  123 087 126 030 



   
Таблиця 23.13. Величина кредитного ризику - Ймовiрнiсть невиконання зобов'язань (дефолт)  
 
 Не бiльше 10% Усього  
Усього активiв пiд ризиком 2021 рiк 123 087 123 087 
Усього активiв пiд ризиком 2020 рiк 126 030 126 030 
 
Таблиця 23.14. Величина кредитного ризику - Класи активiв пiд кредитним ризиком  
 
 Права вимоги перестраховiкiв у страхових резервах Дебiторська заборгованiсть за 
договорами страхування Дебiторська заборгованiсть за договорами перестрахування Iншi 
фiнансовi активи Грошовi кошти та їх еквiваленти Усього 
Усього активiв пiд ризиком 2021 рiк 3 376 1 664 8 489 95 877 13 681 123 087 
Усього активiв пiд ризиком 2020 рiк 4 509 563 6 315 108 864 5 779 126 030 
 
Таблиця 23.15 Величина кредитного ризику - Типи оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв  
  
 12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї
 Усього 
Усього активiв пiд ризиком 2021 рiк 123 087 - 123 087 
Усього активiв пiд ризиком 2020 рiк 126 030 - 126 030 
 
Таблиця 23.16. Величина кредитного ризику - Методи оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв 
 
 За iндивiдуальною оцiнкою  За сукупною оцiнкою Усього 
Усього активiв пiд ризиком 2021 рiк - 123 087 123 087 
Усього активiв пiд ризиком 2020 рiк - 126 030 126 030 
 
Таблиця 23.17 Величина кредитного ризику - Зменшення корисностi активами 
 
 Не знецiненi POSI активи Кредитно-знецiненнi  Усього 
Усього фiнансових iнструментiв 2021 рiк 123 087 - - 123 087 
Усього фiнансових iнструментiв 2020 рiк 126 030 - - 126 030 
 
Ризик лiквiдностi. Пiд ризик лiквiдностi мається на увазi, з одного боку, ризик того, що 
Товариство не зможе виконати свої короткостроковi або майбутнi платiжнi зобов'язання або 
зможе виконати їх тiльки при змiнених обставинах. З iншого боку, ризик лiквiдностi означає 
також, що при виникненнi труднощiв з лiквiднiстю будуть застосовуватися засоби 
рефiнансування з пiдвищеними процентними ставками або лiквiдацiя активiв за заниженою 
вартiстю. Процеси управлiння ризиком лiквiдностi базуються на вiдповiдних пiдходах, якi 
довели свою ефективнiсть протягом певного часу. Управлiнська iнформацiя є своєчасною, 
точною, повною i достовiрною. Параметри ризику лiквiдностi (потоки грошових коштiв, поточнi 
потреби в лiквiдностi, стратегiя управлiння лiквiднiстю) не становлять загрози для надходжень i 
капiталу. Позицiя лiквiдностi є достатньою. Напрямки iнвестування коштiв є значно 
диверсифiкованими. Залежнiсть вiд значних контрагентiв є незначною.  
 
Процеси iнвестування, що вiдбуваються на постiйнiй основi, є керованими, i повернення коштiв 
внаслiдок закiнчення термiну депозиту, i погашення, вiдповiдно до умов випуску державних 
цiнних паперiв, є результатом отримання активiв у вигляди коштiв на поточному рахунку що 
знов таки спрямовуються Товариством в дозволенi категорiї активiв (депозити, цiннi папери 
емiтованi державою, iн.) з урахуванням нормативiв платоспроможностi та достатностi капiталу, 



нормативу ризиковостi операцiй та нормативу якостi активiв Товариства. 
 
Таблиця 23.18 Аналiз зобов'язань пiд ризиком за строками погашення 
 Менше року  Вiд 1 до 2 рокiв Вiд 2 до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього 
      
Кредиторська заборгованiсть за договорами страхування  5 655 - - - 5 655 
Кредиторська заборгованiсть за договорами перестрахування  14 133 - - - 14 
133 
Iншi фiнансовi зобов'язання 2 514 - - - 2 514 
Страховi резерви - 76 800     76 800 
Усього зобов'язань 22 302 76 800 - - 99 102 
Таблиця 23.19 Розкриття аналiзу активiв, утримуваних для управлiння ризиком лiквiдностi, за 
строками погашення 
  2021 рiк 2020 рiк 
Не бiльше одного року 38 437 28 008 
Не бiльше трьох мiсяцiв 38 437 28 008 
Не бiльше трьох мiсяцiв 22 392 6 634 
Не бiльше одного мiсяця 19 516  292 
Бiльше одного мiсяця та не бiльше трьох мiсяцiв 2 876 6 342 
Бiльше трьох мiсяцiв та не бiльше одного року 16 044 21 374 
Бiльше трьох мiсяцiв та не бiльше шести мiсяцiв 4 179 4 000 
Бiльше шести мiсяцiв та не бiльше одного року  11 865 17 374 
Бiльше одного року 84 650 98 022 
Бiльше одного року та не бiльше п'яти рокiв 23 811 63 529 
Бiльше одного року та не бiльше трьох рокiв 2 644 8 153 
Бiльше одного року та не бiльше двох рокiв 2 644 5 419 
Бiльше двох рокiв та не бiльше трьох рокiв - 2 734 
Бiльше трьох рокiв та не бiльше чотирьох рокiв 21 167 55 376  
Бiльше трьох рокiв та не бiльше чотирьох рокiв 21 167 - 
Бiльше чотирьох рокiв та не бiльше п'яти рокiв - 55 376 
Бiльше п'яти рокiв 60 840 34 493 
Бiльше п'яти рокiв i не бiльше десяти рокiв 60 840 34 493 
Бiльше п'яти рокiв i не бiльше семи рокiв 2 634 34 493 
Бiльше семи рокiв i не бiльше десяти рокiв 58 206 - 
Усього активи 123 087 126 030 
 
Ринковий ризик, що включає: 
o ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та 
фiнансових iнструментiв Товариства до коливання ринкової вартостi акцiй; 
o ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань 
Товариства до коливання вартостi позикових коштiв; 
o валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань 
Товариства до коливання курсiв обмiну валют; 
o ризик спреду - ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань Товариства до 
коливання рiзницi в доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних облiгацiй України з 
тим самим (або близьким) термiном до погашення; 
o майновий ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань 
Товариства до коливання ринкових цiн на нерухомiсть; 
o ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю 
портфеля активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв 
на стан активiв. 



Iснування адекватної, ефективної, доведеної до виконавцiв внутрiшньої нормативної бази 
(положень, процедур тощо) щодо управлiння ринковим ризиком, затвердженої вiдповiдними 
органами Товариства виходячи з принципiв корпоративного управлiння, а також вiдповiдної 
практики виконання її вимог, стабiльнiсть реальних грошових надходжень вiд операцiйної 
дiяльностi, наявнiсть своєчасної, точної та iнформативної управлiнської iнформацiї, рiвень i 
квалiфiкацiя керiвництва та персоналу, iснування належних механiзмiв контролю для 
монiторингу точностi iнформацiї, належних облiкових пiдходiв i дотримання положень, 
обмежень, нормативно-правових актiв або законiв, зменшують залежнiсть Товариства вiд 
ринкового ризику.  
 
Процентний ризик Товариства потенцiйно може виникнути лише стосовно його фiнансових 
активiв, а саме щодо депозитiв у банках та облiгацiй внутрiшньої та зовнiшньої державних 
позик. Однак Товариство вважає ймовiрнiсть виникнення iстотного ризику незначною, оскiльки 
за всiма депозитами та облiгацiями встановлена фiксована ставка вiдсотка, близька до ринкової. 
Станом на 31 грудня 2021 року i 31 грудня 2020 року середнi номiнальнi ставки вiдсоткiв, що 
нараховуються на активи Товариства були наступними: 
 
Таблиця 23.20 Монiторинг процентних ставок за фiнансовими активами 
 
% 2021 рiк 2020 рiк 
За депозитами у банках      
у доларах США - 1,05 
у нацiональнiй валютi 4,17 10,67 
За облiгацiями внутрiшньої державної позики    
у доларах США 3,5 4,27 
у нацiональнiй валютi 13,18 14,56 
За облiгацiями зовнiшньої державної позики 7,46 7,69 
 
Таблиця 23.21 Чутливiсть до процентного ризику 
 
У вiдсотках  31 грудня 2021 року 31 грудня 2020 року 
 +1% -1% +1% -1% 
Чистий вплив на прибуток або збиток та капiтал 940 (940) 986 (986) 
 
Таблиця 23.22. Розкриття iнформацiї за типом ставки вiдсотка 
 Плаваюча ставка вiдсотка Фiксована ставка вiдсотка Без процентного ризику 
 Усього 
Усього активiв пiд ризиком 2021 рiк - 95 877 27 210 123 087 
Усього активiв пiд ризиком 2020 рiк - 111 876 14 154 126 030 
Усього зобов'язання пiд ризиком 2021 рiк -  - 99 102 99 102 
Усього зобов'язання пiд ризиком 2020 рiк  - - 82 621 82 621 
 
Валютний ризик. У Товариства виникає валютний ризик у зв'язку з операцiями з iноземними 
контрагентами. Валютою, що викликає цей ризик, є переважно долар США.  
 
Законодавство України обмежує можливостi Товариства хеджувати валютний ризик, тому 
Товариство не хеджує свiй валютний ризик. Однак управлiнський персонал враховує валютний 
ризик при виборi валюти розрахункiв з перестраховиками та постачальниками товарiв i послуг. 
З метою зниження даного ризику Товариство укладає договори перестрахування в валютах 
вiдповiдальностi за договорами страхування та здiйснює постiйний контроль за вiдповiднiстю 
валютних активiв та зобов'язань. 



 
Таблиця 23.23 Аналiз валютного ризику  
 Гривнi Долари США Євро Усього 
Активи пiд ризиком  62 346 60 018 723 123 087 
Зобов'язання пiд ризиком  95 197 - 3 905 99 102 
Валютна позицiя станом на 31 грудня 2021 року (32 851) 60 018 (3 182) 23 985 
Активи пiд ризиком  53 769 71 546 715 126 030 
Зобов'язання пiд ризиком  80 206 - 2 414 82 621 
Валютна позицiя станом на 31 грудня 2020 року (26 437) 71 546 (1 699) 43 409 
 
Аналiз чутливостi до валютного ризику - Нижче представлено аналiз чутливостi Товариства до 
курсових коливань основних валют по вiдношенню до гривнi. Важливим висновком даного 
аналiзу є вплив на власний капiтал.  
 
Таблиця 23.24 Змiна фiнансового результату та власного капiталу в результатi можливих змiн 
обмiнних курсiв, що встановленi на звiтну дату, за умови, що всi iншi змiннi характеристики 
залишаються фiксованими 
 
У вiдсотках  31 грудня 2021 року 31 грудня 2020 року 
  +15% -15% +15% -15% 
Долари США 9 003 (9 003) 10 732 (10 732) 
Євро (477) 477 (255) 255 
 
Операцiйний ризик. IТ - для захисту внутрiшньої мережi вiд пагубного впливу ззовнi 
застосовується комплексна концепцiя безпеки, котра змiнюється в залежностi вiд зовнiшнiх 
чинникiв. За допомогою заходiв з розробки iнфраструктури та розмежувань простору можливе 
суттєве зменшення ризику знищення чи недоступностi IT системи. Одночасно на базi технiчних 
вдосконалень можливе пiдвищення ефективностi. Суттєве зменшення ризикiв в IТ сферi 
можливе також через застосування програмного забезпечення для безпеки документування та 
архiвацiї, якi вже покривають суттєву долю документiв, що ранiше iснували в паперовiй формi. 
 
Операцiйний ризик - ризик прямих та непрямих фiнансових втрат внаслiдок помилок або 
неправильної роботи внутрiшнiх бiзнес-процесiв, персоналу, систем або зовнiшнiх подiй. 
Операцiйний ризик включає юридичний ризик, але виключає стратегiчний ризик та ризик 
репутацiї. Внаслiдок централiзованої органiзацiї вiддiлу IT пiдприємства групи GRAWE 
залежать вiд функцiонування потужної IT-системи. Помилки в роботi, в програмуваннi та 
застосуваннi комп'ютерної технiки та їх наслiдки виключенi. Для захисту внутрiшньої мережi 
Товариства вiд впливу ззовнi застосовується комплексна концепцiя безпеки, яка змiнюється в 
залежностi вiд зовнiшнiх обставин. За допомогою заходiв з розробки iнфраструктури i 
просторових розмежувань можливе iстотне зниження ризику знищення або недоступностi 
IT-системи. Одночасно на пiдставi технiчних удосконалень можливе пiдвищення ефективностi. 
Значне зниження ризикiв у сферi IT вiдбувається також через застосування програмного 
забезпечення для безпеки документування та архiвацiї, якi вже покривають iстотну частку 
документiв, що ранiше iснували в паперовiй формi. Керiвництво повнiстю розумiє всi аспекти 
юридичного ризику та демонструє готовнiсть забезпечувати вiдповiднiсть усiм встановленим 
вимогам.  
Товариство має позитивну iсторiю виконання встановлених законодавством вимог та норм. У 
Товариствi запровадженi вiдповiднi системи юридичного контролю для виявлення потенцiйних 
юридичних ризикiв, щодо вiдповiдностi дiяльностi встановленим вимогам та нормам та оцiнки 
результатiв дiяльностi вiдповiдних структур та працiвникiв, що зводить до мiнiмуму ймовiрнiсть 
виникнення численних або серйозних порушень у майбутньому. 



 
Примiтка 24 Пруденцiйнi показники 
 
Щодо полiтики та процесiв управлiння капiталом, здатностi власникiв у майбутньому надавати у 
разi потреби додаткову фiнансову пiдтримку страховику, Товариство зазначає, що i саме 
Товариство i компанiя-акцiонер керуються в своїй дiяльностi вимогами законодавства тих країн, 
резидентами яких вони є. I Товариство, i акцiонери зацiкавленi у виконаннi всiх нормативiв 
достатностi капiталу, платоспроможностi, якостi активiв, тощо. У разi виникнення будь-яких 
потенцiйно можливих питань, або змiн щодо державних вимог i акцiонерами i Товариством 
будуть вжитi всi необхiднi заходи щодо їх вирiшення та виконання.  
 
Товариством виконуються всi законодавчо встановленi вимоги щодо забезпечення 
платоспроможностi, зокрема: 
"  вимоги встановленi Законом України вiд 07 березня 1996 року за № 85/96-ВР "Про 
страхування" (Закон про страхування):  
- наявнiсть сплаченого статутного капiталу та наявнiсть гарантiйного фонду страховика; 
- створення страхових резервiв, достатнiх для майбутнiх виплат страхових сум i страхових 
вiдшкодувань; 
- перевищення фактичного запасу платоспроможностi страховика над розрахунковим 
нормативним запасом платоспроможностi; 
"  вимоги щодо обов'язкових критерiїв i нормативiв достатностi капiталу та 
платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй 
страховика, встановленi Розпорядженням Нацiональної комiсiї; що здiйснює державне 
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг "Про затвердження Положення про обов'язковi 
критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, 
якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика" за N 850 вiд 07 червня 2018 року iз змiнами i 
доповненнями (Розпорядження 850): 
- норматив платоспроможностi та достатностi капiталу на будь-яку дату є не меншим за 
нормативний обсяг активiв; 
- норматив ризиковостi операцiй на будь-яку дату є не меншим, нiж величина страхових 
резервiв; 
- норматив якостi активiв має є не менше 40% страхових резервiв; 
" вимоги щодо перевищення фактичного запасу платоспроможностi (нетто-активiв) над 
розрахунковим нормативним запасом платоспроможностi не менше нiж на 25 вiдсоткiв, але не 
менше 1 млн. євро за офiцiйним валютним курсом на дату розрахунку зазначених показникiв, 
встановленi Постановою КМУ № 913 вiд 07.12.2016 р. "Про затвердження Лiцензiйних умов 
провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної 
дiяльностi на ринку цiнних паперiв)" iз змiнами i доповненнями; 
? 
"  вимоги щодо дотримуватися на будь-яку дату обов'язкових критерiїв i нормативiв 
достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та 
ризиковостi операцiй, встановленi Постановою КМУ № 913 вiд 07.12.2016 р. "Про затвердження 
Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм 
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв)" iз змiнами i доповненнями та Постановою 
Правлiння Нацiонального банку України вiд 30 березня 2021 року № 27 "Про затвердження 
Положення про визначення умов провадження дiяльностi з надання фiнансових послуг, 
здiйснення яких потребує вiдповiдної лiцензiї (лiцензiйних умов)". 
 
Станом на 31 грудня 2021 року Товариство виконує зазначенi вище вимоги. Виконання 
пруденцiйних показникiв контролюється Нацiональним банком України. Товариство зазначає, 
що його зменшення вартостi чистих активiв порiвняно з статутним капiталом не впливає на 



виконання ним своїх зобов'язань, в тому числi страхових, i на вищезазначенi показники 
платоспроможностi, достатностi, ризиковостi операцiй та нормативу якостi активiв.  
 
Примiтка 25 Умовнi активи та зобов'язання  
 
Розгляд справ у судi. Час вiд часу в поточнiй дiяльностi Товариство отримує претензiї та позови 
вiд клiєнтiв. Станом на 31 грудня 2021 року є 21 позов на загальну суму 388 тисяч гривень, 
додатковi резерви пiд судовi позови до Товариства не формувались, можливi втрати вiдображенi 
у складi резервiв страхових виплат. 
 
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. У Звiтi про 
фiнансовий стан (Баланс) вищевказаний умовний актив не вiдображений.  
 
Станом на 31 грудня 2021 року заборгованiсть за регресними вимогами становить 1 296 тисяч 
гривень, на 31 грудня 2020 року - 1 631 тисяч гривень. 
 
Примiтка 26 Справедлива вартiсть 
 
Таблиця 26.1 Аналiз активiв i зобов'язань за справедливою вартiстю, за рiвнями її оцiнки за 2021 
рiк  
 
 Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть
 Усього балансова вартiсть 
 Рiвень I Рiвень II Рiвень III   
Активи, справедлива вартiсть яких розкривається           
Основнi засоби - 1 545 -  1 545 1 545 
Iнвестицiйна нерухомiсть - 2 472 - 2 472 1 322 
Нематерiальнi активи - 452 - 452 452 
Права вимоги перестраховiкiв у страхових резервах 3 376 - - 3 376 3 376 
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 12 836 - - 12 836 12 836 
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 14 105 - - 14 
105 14 105 
Дебiторська заборгованiсть за договорами страхування 1 372 - - 1 372 1 372 
Дебiторська заборгованiсть за договорами перестрахування 8 489 - - 8 489 8 489 
Iншi фiнансовi активи 95 625 - - 95 625 95 625 
Iншi нефiнансовi активи 2 198 - - 2 198 2 198 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 13 681 - - 13 681 13 681 
Вiдстрочений податковий актив 512 - - 512 512 
Витрати майбутнiх перiодiв 801 - - 801 801 
Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається   - -     
Страховi резерви  75 665 - - 1 135 76 800 
Кредиторська заборгованiсть за договорами перестрахування  14 133 - - 14 133 14 
133 
Кредиторська заборгованiсть за договорами страхування  5 655 - - 5 655 5 655 
Iншi фiнансовi зобов'язання  2 514 - - 2 514 2 514 
Iншi нефiнансовi зобов'язання  6 218 - - 6 218 6 218 
Кредиторська заборгованiсть з податку на прибуток  1 241 - - 1 241 1 241 



 
Таблиця 26.2 Аналiз активiв i зобов'язань за справедливою вартiстю, за рiвнями її оцiнки за 2020 
рiк  
 
 Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть
 Усього балансова вартiсть 
 Рiвень I Рiвень II Рiвень III   
Активи, справедлива вартiсть яких розкривається           
Основнi засоби - 1 549 - 1 549 1 549 
Iнвестицiйна нерухомiсть - 2 643 - 2 643 1 353 
Нематерiальнi активи - 187 - 187 187 
Права вимоги перестраховiкiв у страхових резервах 4 509 - - 4 509 4 509 
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 11 959 - - 11 959 11 959 
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 12 390 - - 12 
390 12 390 
Дебiторська заборгованiсть за договорами страхування 466 - - 466 466 
Дебiторська заборгованiсть за договорами перестрахування 6 315 - - 6 315 6 315 
Iншi фiнансовi активи 108 521 - - 108 521 108 521 
Iншi нефiнансовi активи 2 918 - - 2 918 2 918 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 5 764 - - 5 764 5 764 
Вiдстрочений податковий актив 487 - - 487  487 
Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається           
Страховi резерви  67 420 - - 189 67 609 
Кредиторська заборгованiсть за договорами перестрахування  10 012 - - 10 012 10 
012 
Кредиторська заборгованiсть за договорами страхування  3 146 - - 3 146 3 146 
Iншi фiнансовi зобов'язання  1 854 - - 1 854 1 854 
Iншi нефiнансовi зобов'язання  5 368 - - 5 368 5 368 
Кредиторська заборгованiсть з податку на прибуток  961 - - 961 961 
 
Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких оцiнюється або розкривається у 
фiнансовiй звiтностi, класифiкуються в рамках описаної нижче iєрархiї джерел справедливої 
вартостi на пiдставi вихiдних даних самого нижнього рiвня, якi є значущими для оцiнки 
справедливої вартостi в цiлому. 
Рiвень 1 - Ринковi котирування цiн на активному ринку iдентичних активiв або зобов'язань (без 
будь-яких коригувань). 
Рiвень 2 - Моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що 
вiдносяться до найбiльш низького рiвня iєрархiї, є прямо або опосередковано спостережуваними 
на ринку. 
Рiвень 3 - Моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що 
вiдносяться до найбiльш низького рiвня iєрархiї, не є спостережуваними на ринку. 
 
Примiтка 27 Операцiї з пов'язаними сторонами 
 
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона прямо або опосередковано здiйснює 
контроль над iншою або має суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень 
iншою стороною. В цiлях представлення iнформацiї в цiй фiнансовiй звiтностi провiдний 
управлiнський персонал - персонал, вiдповiдальний за керiвництво, планування та контроль 
дiяльностi Товариства, зокрема голова та члени Наглядової Ради, голова правлiння та члени 
правлiння. 
 



Таблиця 27.1 Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за 2021 рiк 
 
 Акцiонерне товариство Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт ПрАТ 
"Граве Україна Страхування життя" Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю БВГ 
БЕТАЙЛIГУНГС-УНД ФЕРВАЛЬТУНГСГЕЗЕЛЬШАФТ МБХ 
Iншi нефiнансовi зобов'язання 1 517 - - 
 
? 
Таблиця 27.2 Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2021 рiк  
 
 Акцiонерне товариство Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт ПрАТ 
"Граве Україна Страхування життя" Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю БВГ 
БЕТАЙЛIГУНГС-УНД ФЕРВАЛЬТУНГСГЕЗЕЛЬШАФТ МБХ 
Iншi витрати (3 142) (1 318) (3) 
Чистi заробленi страховi премiї  - 85 - 
Iншi доходи -  5 -  
 
Таблиця 27.3 Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за 2021 рiк 
 
 Акцiонерне товариство Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт ПРАТ 
"ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ" Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю БВГ 
БЕТАЙЛIГУНГС-УНД ФЕРВАЛЬТУНГСГЕЗЕЛЬШАФТ МБХ 
Iншi нефiнансовi зобов'язання  1 276 - - 
 
Таблиця 27.4 Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2020 рiк  
 
 Акцiонерне товариство Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт ПРАТ 
"ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ" Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю БВГ 
БЕТАЙЛIГУНГС-УНД ФЕРВАЛЬТУНГСГЕЗЕЛЬШАФТ МБХ 
Iншi витрати (3 045) (1 318) (7) 
Чистi заробленi страховi премiї  - 51 - 
Iншi доходи - 1 - 
 
Таблиця 27.5 Виплати провiдному управлiнському персоналу  
 
 2021 рiк 2020 рiк 
 Витрати Нараховане зобов`язання Витрати Нараховане зобов`язання 
Поточнi виплати працiвникам  1 541 - 752 - 
 
Примiтка 28 Подiї пiсля дати балансу 
 
Товариство пiсля звiтного перiоду не отримувало iнформацiю про умови, якi iснували на кiнець 
звiтного перiоду та не були не вiдображенi у цiєї фiнансової звiтностi. Станом на дату 
затвердження фiнансової звiтностi не вiдбувалось:  
" значне об'єднання бiзнесу пiсля звiтного перiоду; 
" iстотнi придбання активiв,  
" вибуття активiв або експропрiацiя значних активiв урядом; 
" оголошення про значну реструктуризацiю або про початок її запровадження; 
" значнi операцiї зi звичайними акцiями; 
" змiни ставок податкiв або податкового законодавства, прийнятих або оголошених пiсля 
звiтного перiоду, якi значно впливають на поточнi та вiдстроченi податковi активи та 



зобов'язання; 
" прийняття значних зобов'язань або умовних зобов'язань, наприклад, унаслiдок надання 
значних гарантiй; 
" початок великого судового процесу, що виник виключно внаслiдок подiй, якi вiдбулися 
пiсля звiтного перiоду. 
 
Пiсля звiтної дати Правлiння Нацiонального банку України ухвалило рiшення пiдвищити 
облiкову ставку до 10% рiчних. Прогноз зростання реального ВВП на 2022 рiк переглянуто з 
3.8% до 3.4%. 
 
Також вiдбулось зменшення офiцiйного курсу гривнi щодо iноземних валют: з 27,2782 (гривня / 
1 долар США) та  станом на 31.12.2021 року до 28,4846 (гривня / 1 долар США) станом на 
22.02.2022 року 
 





XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 
Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "РСМ УКРАЇНА 
АУДИТ" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 
які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 
звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 
3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - фізичної особи) 

31840760 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

04080, Україна, м. Київ, вул. 
Нижньоюркiвська, буд. 47 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності 

2874 

6 Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 113-кя, дата: 24.12.2021 

7 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності 

з 01.01.2021 по 31.12.2021 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 
від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) Ми звертаємо увагу на примiтку 2 
до фiнансовiй звiтностi, що описує 
невизначенiсть оцiнок. Зокрема, у 

цiй примiтцi зазначено, що за 
оцiнками управлiнського персоналу 

найбiльший вплив на Товариство 
може мати невизначенiсть, 
результат якої залежить вiд 
майбутнiх подiй, що не є пiд 

безпосереднiм контролем 
Товариства, але якi можуть 

впливати на його фiнансовi звiти в 
майбутньому.  

 
Зазначена невизначенiсть викликана 

внутрiшнiми та зовнiшнiми 
полiтичними та економiчними 

факторами, якi на дату 
затвердження цiєї фiнансової 

звiтностi неможливо обгрунтовано 
передбачити.  

 
Нашу думку не було модифiковано 



щодо цього питання. 
10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 09-11/2021 С 700, дата: 

09.11.2022 
11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 09.11.2021, дата 

закінчення: 22.02.2022 
12 Дата аудиторського звіту 22.02.2022 
13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
491 973,75 

14 Текст аудиторського звіту  
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 
Акцiонерам та Наглядовiй радi 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГРАВЕ УКРАЇНА"" 
 
ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
 
Думка 
 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГРАВЕ УКРАЇНА"" (далi - Товариство), що складається зi звiту 
про фiнансовий стан на 31 грудня 2021 року, звiту про сукупний дохiд, прибуток або збиток, 
звiту про змiни у власному капiталi (звiт про власний капiтал), звiту про рух грошових коштiв 
за рiк, що закiнчився на зазначену дату, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи 
стислий виклад суттєвих облiкових полiтик (далi - фiнансова звiтнiсть). 
 
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 
аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2021 року, його фiнансовi 
результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ). 
 
Основа для висловлення думки 
 
Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту (далi - МСА). Нашу 
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено у роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 
аудит фiнансової звiтностi" нашого Звiту незалежного аудитора. Ми є незалежними по 
вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого 
аудиту фiнансової звiтностi, а саме: з вимогами Кодексу етики професiйних бухгалтерiв Ради з 
мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), а також виконали iншi 
обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. 
 
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. 
 
Пояснювальний параграф 
 
Ми звертаємо увагу на примiтку 2 до фiнансовiй звiтностi, що описує невизначенiсть оцiнок. 
Зокрема, у цiй примiтцi зазначено, що за оцiнками управлiнського персоналу найбiльший 
вплив на Товариство може мати невизначенiсть, результат якої залежить вiд майбутнiх подiй, 
що не є пiд безпосереднiм контролем Товариства, але якi можуть впливати на його фiнансовi 



звiти в майбутньому.  
 
Зазначена невизначенiсть викликана внутрiшнiми та зовнiшнiми полiтичними та 
економiчними факторами, якi на дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi неможливо 
обгрунтовано передбачити.  
 
Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання. 
 
Ключовi питання аудиту 
 
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд 
час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у 
контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi 
думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 
 
Страховi резерви та зобов'язання. Страховi резерви є значущими за обсягами та за впливом на 
дiяльнiсть Товариства. Процес визначення страхових резервiв супроводжується значним 
обсягом вхiдних даних, оцiнок i систем, що аналiзуються. 
 
Обсяг страхових резервiв та зобов'язань станом на 31 грудня 2021 року зазначений у примiтцi 
12 до фiнансової звiтностi та становить 76 800 тисяч гривень (валова сума) та 3 376 тисяч 
гривень (частка перестраховика у страхових резервах) вiдповiдно. При цьому, балансова 
вартiсть страхових резервiв та зобов'язань (валова сума) становить 72.1% зобов'язань 
Товариства, а частка перестраховика у страхових резервах складає 2.2% вiд активiв 
Товариства вiдповiдно.  
 
Нашi аудиторськi процедури щодо оцiнки страхових резервiв та зобов'язань включали: 
тестування внутрiшнього контролю, iснуючого процесу управлiння ризиками для визначення 
зобов'язань за страховими договорами. Ми перевiрили основнi судження i процедури 
контролю за пiдготовкою компонентiв резервiв, за якими не потребується залучення актуарiя. 
Ми брали до уваги застосовану послiдовнiсть в облiку та методологiї щодо всiх коштiв 
страхових резервiв iз урахуванням визнаних актуарних практик, в тому числi було залучено 
незалежного актуарiя для тестування використаної методологiї, моделi та припущення iз 
визнаними прикладами актуарної практики. Ми проаналiзували розкриття iнформацiї у 
фiнансовiй звiтностi Товариства, яка стосувалась страхових резервiв. 
 
Iнша iнформацiя  
 
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка не є 
фiнансовою звiтнiстю Товариства та не мiстить нашого Звiту незалежного аудитора щодо неї. 
Iнша iнформацiя складається з: 
- Рiчної iнформацiї про емiтента, яка має складатися на пiдставi статей 126 та 127 Закону 
України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" з урахуванням вимог статтi 122 
Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" 
та яка не є фiнансовою звiтнiстю Товариства. Рiчна iнформацiя про емiтента буде затверджена 
пiсля дати нашого Звiту незалежного аудитора. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не 
поширюється на Рiчну iнформацiю про емiтента i ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем 
впевненостi щодо цiєї Рiчної iнформацiї про емiтента на дату цього Звiту незалежного 
аудитора. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є 
ознайомлення з Рiчною iнформацiєю про емiтента та розгляд, чи iснує суттєва невiдповiднiсть 
мiж Рiчною iнформацiєю про емiтента та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 



отриманими пiд час аудиту, або чи Рiчна iнформацiя емiтента має вигляд такої, що мiстить 
суттєве викривлення. Коли ми ознайомимося з Рiчною iнформацiєю про емiтента та якщо ми 
дiйдемо висновку, що в нiй iснує суттєве викривлення, ми будемо зобов'язанi повiдомити про 
цей факт тих, кого надiлено найвищими повноваженнями; 
- Звiтностi страховика, яка має складатися Товариством на пiдставi "Правил складання та 
подання звiтностi учасниками ринку небанкiвських фiнансових послуг до Нацiонального 
банку України", затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України №123 вiд 
25 листопада 2021 року. Звiтнiсть страховика буде затверджена пiсля дати цього Звiту 
незалежного аудитора. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на Звiтнiсть 
страховика i на дату цього Звiту незалежного аудитора ми не робимо висновок з будь-яким 
рiвнем впевненостi щодо цiєї Звiтностi страховика. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової 
звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення зi Звiтнiстю страховика та розгляд, чи iснує 
суттєва невiдповiднiсть мiж нею та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими 
пiд час аудиту, або чи Звiтнiсть страховика має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. 
Коли ми ознайомимося зi Звiтнiстю страховика та якщо ми дiйдемо висновку, що в нiй iснує 
суттєве викривлення, ми будемо зобов'язанi повiдомити про цей факт тих, кого надiлено 
найвищими повноваженнями; 
- Звiту про управлiння, який складається Товариством на пiдставi вимог Закону України 
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та який не є фiнансовою 
звiтнiстю Товариства та не мiстить нашого Звiту незалежного аудитора щодо неї. Наша думка 
щодо фiнансової звiтностi не поширюється на Звiт про управлiння i ми не робимо висновок з 
будь-яким рiвнем впевненостi щодо цього Звiту про управлiння на дату цього Звiту 
незалежного аудитора. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою 
вiдповiдальнiстю є ознайомлення з Звiтом про управлiння та розгляд, чи iснує суттєва 
невiдповiднiсть мiж Звiтом про управлiння та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 
отриманими пiд час аудиту, або чи Звiт про управлiння має вигляд такого, що мiстить суттєве 
викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує 
суттєве викривлення у Звiтi про управлiння, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не 
виявили таких фактiв по результатах ознайомлення зi Звiтом про управлiння, якi потрiбно 
було б включити до цього Звiту незалежного аудитора. 
 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства та Наглядової ради за фiнансову 
звiтнiсть 
 
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 
фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку 
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової 
звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При 
складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за 
оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, 
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 
облiку, крiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи 
припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.  
 
Наглядова рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 
Товариства. 
 
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 
 
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 



мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск Звiту 
незалежного аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем 
впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить 
суттєве викривлення, якщо воно iснує.  
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 
якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на 
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 
 
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Ми також: 
" iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;  
" отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства; 
" оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових 
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом Товариства;  
" доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 
Товариства припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку 
та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва 
невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї 
продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої 
суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму Звiтi незалежного аудитора до 
вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї 
є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого Звiту незалежного аудитора. Втiм, майбутнi подiї або 
умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 
" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 
покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.  
 
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 
будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 
 
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 
iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.  
 
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 
повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової 
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими.  
 
Ми описуємо цi питання в своєму Звiтi незалежного аудитора крiм випадкiв, якщо 
законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання або 



якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в 
нашому Звiтi незалежного аудитора, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть 
очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 
 
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ  
 
" Закон України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21 
грудня 2017 року N2258-VIII 
 
Iнформацiя у цьому пiдроздiлi Звiту незалежного аудитора надається у вiдповiдностi до 
пунктiв 3 та 4 статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську 
дiяльнiсть" вiд 21 грудня 2017 року № 2258-VIII.  
 
Нас було призначено для проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства 
рiшенням Наглядової ради №144 вiд 18.03.2021 року. Загальна тривалiсть виконання 
аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, 
та повторних призначень становить 5 рокiв. 
 
Аудиторськi оцiнки. Твердження про iдентифiкацiю та оцiнку нами ризикiв суттєвого 
викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки викладено у роздiлi 
"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту незалежного аудитора. 
 
Опис та оцiнка ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi.  
 
Пiд час планування аудиту ми визначили, що завдання з аудиту фiнансової звiтностi 
Товариства супроводжується високим аудиторським ризиком, складовими якого є: 
бiзнес-ризик Товариства та притаманний йому облiковий ризик. Iнформацiя щодо ризикiв 
суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi внаслiдок шахрайства наведена у 
пiдроздiлi "Основнi застереження щодо ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у 
фiнансовiй звiтностi" цього роздiлу Звiту незалежного аудитора нижче. 
 
За нашими аудиторськими оцiнками бiзнес-ризик полягає у тому, що Товариство належить до 
пiдприємств, якi становлять суспiльний iнтерес, а також iз належним Товариству статусом 
фiнансової установи, що здiйснює надання послуг зi страхування. 
 
Облiковий ризик пiд час планування аудиту нами iдентифiкувався як можливий у питаннях, 
якi описанi у роздiлi "Ключовi питання аудиту" цього Звiту незалежного аудитора. 
 
Посилання на iнформацiю у фiнансовiй звiтностi для опису та оцiнки ризику суттєвого 
викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi 
 
Опис бiзнес-ризику наведений у Звiтi про фiнансовий стан, у примiтках 1, 23 та 24 до 
фiнансової звiтностi Товариства. 
 
Опис облiкового ризику наведений у роздiлi "Ключовi питання аудиту", де наводяться 
посилання на вiдповiднi примiтки фiнансової звiтностi. 
 
Опис заходiв, вжитих для врегулювання iдентифiкованих ризикiв суттєвого викривлення 
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi 
 
На пiдстав iдентифiкованих та оцiнених нами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової 



звiтностi ми провели наступнi аудиторськi процедури: 
- пiдвищили рiвень професiйного скептицизму (тобто, пiдвищили уважнiсть до 
документацiї та необхiднiсть у пiдтвердженнi пояснень чи заяв управлiнського персоналу 
Товариства); 
- призначили вiдповiдний до цих обставин персонал для виконання обов'язкового 
аудиту, у тому числi, у вiдповiдностi до Керiвництва з аудиту RSM International було 
призначено другого партнера iз завдання та контролера якостi виконання завдання; 
- збiльшили обсяг вибiрки та обсяг проведених процедур аналiтичного огляду; 
- дослiджували, чи були наявнi iстотнi i/чи незвичнi операцiй, що вiдбулися близько 
перед закiнченням року; 
- оцiнили прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованостi облiкових 
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, зроблених управлiнським 
персоналом Товариства; 
- здiйснили оцiнку загального подання, структури та змiсту фiнансової звiтностi 
включно з розкриттями iнформацiї, а також того, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та 
подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного їх вiдображення; 
- проаналiзували висновок щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 
Товариства припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку 
на основi отриманих аудиторських доказiв. Перiод оцiнки безперервної дiяльностi охоплював 
перiод не менше дванадцяти мiсяцiв вiд дати затвердження фiнансової звiтностi; 
- проаналiзували iнформацiю про те, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або 
умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну 
дiяльнiсть.  
 
Основнi застереження щодо ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi 
 
Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства. Вiдповiдно до вимог МСА 
240 пiд час планування аудиту ми розглядали схильнiсть Товариства до шахрайства з 
урахуванням бiзнес-середовища, а також засобiв i методiв контролю, встановлених i 
пiдтримуваних управлiнським  
персоналом, а також характером угод, активiв i зобов'язань, вiдображених в бухгалтерському 
облiку.  
 
Пiд час планування нашого аудиту ми здiйснювали запити управлiнському персоналу 
Товариства щодо наявностi у нього iнформацiї про будь-якi знання про фактичнi випадки 
шахрайства, якi мали мiсце, пiдозрюване шахрайство, яке має вплив на Товариство. У 
вiдповiдь на такi запити управлiнський персонал надав письмову оцiнку ризику шахрайства 
Товариства, згiдно якого ризик шахрайства є контрольованим. 
 
Проте, основна вiдповiдальнiсть за запобiгання i виявлення шахрайства лежить саме на 
управлiнському персоналi Товариства, який не повинен покладатися на проведення аудиту для 
уникнення своїх обов'язкiв, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi 
пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю, якi 
внаслiдок властивих для аудиту обмежень можуть бути невиявленi. Властивi аудиту 
обмеження викладенi у параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" 
цього Звiту незалежного аудитора. 
 
Результативнiсть аудиту в частинi виявлення порушень 
 
За результатами нашого аудиту у випадку виявлення викривлень, крiм суто тривiальних 
помилок, ми повiдомляємо про них Наглядовiй радi та управлiнському персоналу Товариства 



та застосовуємо професiйне судження для кiлькiсної та якiсної оцiнки їх кумулятивного 
впливу на показники та розкриття у фiнансовiй звiтностi Товариства, а також розглядаємо 
питання модифiкацiї нашого Звiту незалежного аудитора. За результатами нашого аудиту ми 
не виявили невиправлених викривлень, як б потребували модифiкацiї нашого Звiту 
незалежного аудитора. 
 
 
 
Узгодженiсть Звiту незалежного аудитора з додатковим звiтом для Аудиторського комiтету  
 
У Товариствi функцiї Аудиторського комiтету виконує Комiтет Наглядової ради з питань 
аудиту. Звiт незалежного аудитора узгоджується з додатковим звiтом для Аудиторського 
комiтету вiд 22 лютого 2022 року, який складався у вiдповiдностi до вимог статтi 35 Закону 
України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть". 
 
Надання послуг, заборонених законодавством, та незалежнiсть ключового партнера з аудиту 
та аудиторської фiрми вiд Товариства при проведеннi аудиту 
 
Нами не надавались Товариству послуги, забороненi законодавством. 
 
Твердження про нашу незалежнiсть вiд Товариства, у тому числi ключового партнера з аудиту 
фiнансової звiтностi, викладена у параграфi "Основа для висловлення думки" та 
"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього Звiту незалежного аудитора. 
 
Iнформацiя про iншi наданi Товариству або контрольованим ним суб'єктам господарювання 
послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у фiнансовiй звiтностi.  
 
З дати призначення нас в якостi аудитора фiнансової звiтностi Товариства за 2021 рiк та до 
дати цього Звiту незалежного аудитора нами не надавались iншi послуги Товариству або 
контрольованим ним суб'єктам господарської дiяльностi (дочiрнiм пiдприємствам), окрiм 
зазначених у примiтцi 1 до фiнансової звiтностi.  
 
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень  
 
Властивi для аудиту обмеження викладенi у параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит 
фiнансової звiтностi" цього Звiту незалежного аудитора. Через властивi для аудиту обмеження 
разом iз властивими обмеженнями системи внутрiшнього контролю iснує неминучий ризик 
того, що деякi суттєвi викривлення можна не виявити, навiть якщо аудит належно 
спланований i виконаний вiдповiдно до МСА. 
 
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 
- повне найменування - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РСМ Україна 
Аудит"; 
- мiсцезнаходження - Україна, 04080, м. Київ, вул. Нижньоюркiвська, 47; 
- iнформацiя про включення до Реєстру - за №2874 у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв 
аудиторської дiяльностi, у тому числi у Роздiлi "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають 
право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi" та у Роздiлi "Суб'єкти аудиторської 
дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, 
що становлять суспiльний iнтерес". 
 
Ключовий партнер завдання з аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є 



Галина Рибак.  
 
" Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi - НКЦПФР) 
"Вимоги до iнформацiї, що стосується аудиту або огляду фiнансової звiтностi учасникiв 
ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, нагляд за якими здiйснює Нацiональна 
комiсiя з цiнних з паперiв та фондового ринку" №555 вiд 22 липня 2021 року. 
 
Аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "ГРАВЕ УКРАЇНА"" здiйснювався на пiдставi договору №09-11/2021 С 700 вiд 
09 листопада 2021 року та вiдбувався з 09 листопада 2021 року по 22 лютого 2022 року 
включно.  
На нашу думку, розкриття iнформацiї про кiнцевого бенефiцiарного власника та структуру 
власностi на звiтну дату здiйснено Товариством вiдповiдно до вимог, встановлених 
Положенням про форму та змiст структури власностi, затвердженим наказом Мiнiстерства 
фiнансiв України вiд 19 березня 2021 року N 163, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї 
України 08 червня 2021 року за №768/36390 (примiтка 1 фiнансової звiтностi). 
 
Товариство є учасником небанкiвської фiнансової групи "ГРАВЕ УКРАЇНА" (примiтка 1 до 
фiнансової звiтностi). 
 
Товариство є пiдприємством, що становить суспiльний iнтерес (примiтка 1 до фiнансової 
звiтностi).  
 
Материнською компанiєю Товариства є Акцiонерне товариство "Грацер Вексельзайтiге 
Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт", Австрiя, 8010, Грац, вул. Херенгассе, 18-20; дочiрнi компанiї 
вiдсутнi (примiтка 1 до фiнансової звiтностi). 
 
Нормативно-правовими актами НКЦПФР не встановлюються пруденцiйнi показники для 
страхової дiяльностi.  
 
У зв'язку зi складанням Товариством Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог 
законодавства, повiдомляємо наступне:  
- за даними перевiрки iнформацiя, зазначена у пунктах 1-4 частини третьої статтi 127 
Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" № 3480-IV вiд 3 лютого 
2006 року, наведена у примiтцi 1 до фiнансового звiту та у Звiтi про корпоративне управлiння; 
- на нашу думку, iнформацiя, зазначена у пунктах 5 - 9 частини третьої статтi 127 Закону 
України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки", а саме: опис основних 
характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства; перелiк 
осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства; 
iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах 
Товариства; порядок призначення та звiльнення посадових осiб та повноваження посадових 
осiб Товариства, наведена у Звiтi про корпоративне управлiння, не суперечать iнформацiї, 
отриманiй нами пiд час аудиту фiнансової звiтностi Товариства. 
 
У Товариствi не створено ревiзiйну комiсiю. 
 
Рибак Г.Ф. 
Ключовий партнер з аудиту 
 
Номер реєстрацiї  
у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 100733 
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XVI. Твердження щодо річної інформації 
Я Базилевська Наталiя Володимирiвна, як Голова Правлiння ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" 
(надалi - емiтент), пiдтверджую, що рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до 
стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 
подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а 
також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про 
розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента та мiстить опис основних 
ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у своїй господарськiй дiяльностi. 
 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 
папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 
через особу, яка 

провадить 
діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 
18.03.2021 18.03.2021 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 
 


