
 

Звiт про корпоративне управлiння за 2018 рiк 

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

фiнансових послуг" № 2664-III вiд 12.07.2001 року 

 

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 27.03.2015 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 2018 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 01.01.2018 року склад Наглядової ради Товариства був наступний:  

Клаус Мiхаель Шайтегель - Голова Наглядової ради; 

Гюнтер Пухтлер - заступник Голови Наглядової ради; 

Гаральд Люнцер - член Наглядової ради; 

Пауль Свобода - член Наглядової ради. 

 

Згiдно рiшення загальних зборiв Товариства, затвердженого протоколом вiд 21 червня 2018 р. 

було обрано наглядову раду Товариства у наступному складi: 

" Пан Ерiк Веннiнгдорф; 

" Пан Пауль Свобода; 

" Пан Клаус Шайтегель; 

" Пан Гаральд Люнцер 

Вiдповiдно до рiшення наглядової ради Товариства, затвердженого протоколом № 102 вiд 22 

червня 2018 р. головою наглядової ради Товариства було обрано пана Ерiка Веннiнгдорфа та 

заступником голови наглядової ради Товариства - пана Пауля Свободу. 

У 2018 роцi наглядовою радою Товариства комiтетiв не утворювалось. 



 

5. Склад виконавчого органу фiнансової установи та його змiна за рiк. 

Виконавчим органом Товариства є Правлiння Товариства, у складi:  

Виконуючий обов'язки Голови Правлiння, Член Правлiння - Базилевська Наталiя 

Володимирiвна. 

Член Правлiння - посада вакантна. 

Склад Правлiння Товариства у 2018 роцi не змiнювався. 

 

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 2018 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. 

Вiдсутнi. 

 

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 "Страхова компанiя ГРАВЕ УКРАЇНА" затверджена 

рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 6 вiд 23.06.2014р.). 

 

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. 

Внутрiшнiй аудит у Товариствi в 2018 роцi проводився Структурним пiдроздiлом Наглядової 

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

З 01.12.2018 р. по 15.12.2018 р. Структурним пiдроздiлом було проведено планову перевiрку 

за результатами фiнансового - господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi. За 

результатами проведеного внутрiшнього аудиту (контролю) порушень вимог чинного 

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

Результати проведеного внутрiшнього аудиту Структурним пiдроздiлом щодо поточної 

дiяльностi Товариства у 2018 роцi були наданi Наглядовiй радi Товариства. 

Стосовно даних, зазначених в примiтках до фiнансової звiтностi, Товариство повiдомляє, що 

ця iнформацiя за формами i в одиницях вимiру (в тис грн. без десяткових знакiв) надана у 

складi рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2018 року, що подається разом iз даним 

звiтом за 2018 рiк, що складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi. 



 

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

статутi фiнансової установи розмiр. 

Факти вiдчуження протягом 2018 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 2018 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 протягом 2018 року Товариство не здiйснювало операцiй 

з купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi Товариства  розмiр, 

зокрема 10 i бiльше вiдсоткiв вiд загальної вартостi активiв на останню звiтну дату. 

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 2018 року належать операцiї: 

- з Акцiонерним товариством "Грацер Вексельзайтiге Ферзiхерунг Акцiєнгезельшафт" 

вiдповiдно до Договору про надання консультацiйних послуг щодо SOLVENCY II вiд 

14.12.2017 року за консультацiйнi послуги, Договору адмiнiстрування вiд 01.01.2015 року за 

послуги адмiнiстрування, Договору про надання консультацiйних послуг вiд 01.01.2015 року 

за консультацiйнi послуги; 

- з компанiєю ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя"  вiдповiдно до Договору оренди 

примiщення  вiд 21.09.2017 року, договору оренди автомобiля вiд 24.11.2017 року.  

Всi розрахунки здiйснюються згiдно умов договорiв та в грошовi формi. 

 

15. Використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

При складаннi аудиторського висновку аудитором використовуються  вимоги Мiжнародних 

стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, 

та рекомендацiї, викладенi в Розпорядженнi Нацiональної комiсiї; що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 20.11.2012 року за № 2316 "Про визнання 

такими, що втратили чиннiсть, деяких розпоряджень Державної комiсiї з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України та оприлюднення iнформацiйного повiдомлення щодо 

запровадження мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та складання аудиторських 

висновкiв (звiтiв), якi подаються до Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання 

у сферi ринкiв фiнансових послуг, при розкриттi iнформацiї фiнансовими установами" та 

Порядок складання звiтних даних страховикiв, затверджений розпорядженням Державної 

комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 03.02.2004 р. № 39 (викладеного 

в редакцiї згiдно з Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання 

у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 04.09.2018 року за № 1521 "Про внесення змiн до 

Порядку складання звiтних даних страховикiв"). 

 

16. Зовнiшнiй аудитор наглядової ради фiнансової установи, призначений протягом року. 

Зовнiшнiм аудитором на 2018 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  ТОВ "АФ "АПIК-АУДИТ" (код ЄДРПОУ: 31840760, 

мiсцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. НИЖНЬОЮРКIВСЬКА, 47). 

(ПОВIДОМЛЕННЯ ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" про суб'єкта аудиторської дiяльностi, який 

надаватиме послуги аудиту фiнансової звiтностi подано до Нацкомфiнпослуг 24.01.2019р., 

вих. №248 вiд 24.01.2019р.) 

ТОВ "АФ "АПIК-АУДИТ",  свiдоцтво Аудиторської палати України про внесення до реєстру 

суб'єктiв аудиторської дiяльностi  № 2874 вiд 23.04.2002 року, свiдоцтво про включення до 



реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки 

фiнансових установ (видане Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у 

сферi ринкiв фiнансових послуг) № 0081 (Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 26 сiчня 2017 

р. № 140), строк дiї свiдоцтва з 26 сiчня 2017 року до 01 грудня 2021 року. 

Номер реєстрацiї у Реєстрi Суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити 

обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес - 30.  

 

17. Дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема: 

" загальний стаж аудиторської дiяльностi; 

Загальний стаж аудиторської дiяльностi ТОВ "АФ "АПIК-АУДИТ" на ринку аудиторських 

послуг    бiльше нiж 15 рокiв, а саме з 23.04.2002 року 

" кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги такiй фiнансовiй установi; 

Аудиторськi послуги для ПрАТ "Страхова компанiя ГРАВЕ УКРАЇНА" надає з 2017 року. 

" перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися такiй фiнансовiй установi протягом 

року; 

До перелiку аудиторських послуг, що надаються ТОВ "АФ "АПIК-АУДИТ"  для ПрАТ 

"Страхова компанiя "ГРАВЕ УКРАЇНА " належать: 

- 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 2018 рiк, що складаються з загальних 

вiдомостей про страховика, звiту про доходи та витрати страховика, звiту про страховi платежi 

та виплати за структурними пiдроздiлами страховика та пояснювальної записки до звiтних 

даних страховика (далi - iнформацiя з предмету завдання), вимогам Порядку складання 

звiтних даних страховикiв, затвердженого розпорядженням Державної комiсiї з регулювання 

ринкiв фiнансових послуг України вiд 03.02.2004 р. № 39 (викладеного в редакцiї згiдно з 

Розпорядженням Нацiональної комiсiї; що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг вiд 04.09.2018 року за № 1521 "Про внесення змiн до Порядку складання 

звiтних даних страховикiв"); 

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

корпоративне управлiння. 

" випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй 

внутрiшнього аудитора; 

Протягом 2018 року випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання 

функцiй внутрiшнього аудитора вiдсутнi/ 

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

З 2017 року вiдбулася ротацiя аудиторської фiрми, ТОВ АФ "РСМ Україна" замiнила ТОВ 

"Аудиторська фiрма "АПiК Аудит". 

Рiчна фiнансова звiтнiсть за 2013-2014 рр. пiдтверджувалась Товариством з обмеженою 

вiдповiдальнiстю аудиторська консалтингова фiрма "Бiзнес Партнери" (код ЄДРПОУ 

37741155). Рiчна фiнансова звiтнiсть за 2015-2016 рр. пiдтверджувалась ТОВ "АФ"  "РСМ 

Україна" (код ЄДРПОУ 21500646) 

" 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 

Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом 2018 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; 

З метою захисту прав споживачiв фiнансових послуг, Товариством розроблене Положення про 

механiзм розгляду скарг ПрАТ "Страхова компанiя ГРАВЕ УКРАЇНА"", затверджене 
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