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The GRAWE Group — grown strength.
Insurances, fi nancial services and real estate are the core expertise of GRAWE. Eighteen Central, East and Southeast 
European insurance subsidiaries are responsible for the company’s international orientation. GRAWE’s down-to-earth 
attitude and fi nancial stability bear witness to a success story of more than 190 years. With its customer-friendly, 
personal consultation as well as appropriate, tailor-made products, GRAWE guarantees international quality with 
domestic standards of security.
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In a few years, GRAWE will be celebrating its 200th 
anniversary. Throughout this long history, our company 
has regularly had to cope with turbulent times. This was 
also the case in 2021, because the pandemic, which we had 
hoped to have overcome, continued. And yet, like in the 
previous year, the GRAWE Group was once again able to 
generate a good result.

The key to our lasting success: A culture that puts its faith in 
respect and entrepreneurial commitment and a consistent 
orientation to the requirements of our clients. But in 
particular also in the dedication of our 5,155 employees. 
A special “thank you” for their commitment with which 
they have maintained the high level of proximity to the 
customer that is standard at GRAWE, despite the trying 
working conditions and in many cases also diffi  cult personal 
circumstances during the second year of the pandemic.

This diligent service and an optimistic look to the future 
have always been part of our corporate culture and the 
most important component for success. It is reminiscent 
of the founder of GRAWE, Archduke Johann of Austria. His 
guiding motto still shapes the work of GRAWE to this day: 
„In the unity of many, lies the strength that creates good. 
To contribute to it is the duty of everyone.“

OPTIMISM CREATES A FUTURE.
LET US SHAPE IT TOGETHER.

Note regarding rounding and fi gures in this annual report: There may be mathematical diff erences due to computerised rounding 
when aggregating amounts and percentages.

Gender-specifi c wording: To make the text easier to read, we have dispensed with any gender-specifi c diff erentiation in this report. 
Corresponding terms apply to both genders in equal measure.
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Dear Readers,

In 2021, it was not only the ongoing pandemic that continued to present us with 
particular challenges; the high infl ation and the sharp rise in the construction 
costs index also had a substantial impact on our day-to-day business.

Through specifi c adaptations and adjustments to internal processes and in the 
contact with our clients as well as our business partners, our companies have 
succeeded in adapting to the situation in the best possible way. A high level of 
fl exibility and the necessary resoluteness were the basic prerequisite for this.

For more than 190 years, Grazer Wechselseitige Versicherung has stood for stability, 
security and reliability. Particularly in times of rising commodity and energy costs, 
the aim is to demonstrate this in particular towards our clients and business 
partners. Individual support and the development of sustainable solutions 
have always been our overriding premise and are in demand more than ever.

The success of this strategy is also proven by the history of Grazer Wechselseitige 
Versicherung which has developed from a regional fi re insurer into an 
international group with 18 subsidiaries in Central, Eastern and South-East 

Europe. The business model incorporates not only the insurance sector. Grazer 
Wechselseitige also operates as a reliable service provider in the fi nancial and 
real estate sector at national and international level. The successful merger of 
Bankhaus Schelhammer & Schattera and Capital Bank to form Schelhammer 
Capital Bank AG, which off ers considerable added value for our clients, should 
be particularly highlighted here.

In the past fi nancial year, the GRAWE Group posted a growth in premiums 
totalling 7.8% in the insurance business; this was supported by the increase 
in the indemnity and accident insurance of 10.1%. Earnings from ordinary 
activities amounted to EUR 135.0 million; the Group’s profi t amounted to 
EUR 100.3 million. Despite the ongoing challenges in connection with COVID-19 
and the strong price rises in virtually all areas, the GRAWE Group continues to 
be on course for success.

The same also applies for Grazer Wechselseitige Versicherung in Austria. Premium 
income increased by 6.8% and despite a strong increase in the areas of storm, 
mains water and fully comprehensive claims, earnings from ordinary activities 
amounted to EUR 72.4 million and a profi t of EUR 52.9 million was generated.

In this respect, we would like to express our special thanks to our highly trained 
employees. They are the driving force in our company and fundamentally 
responsible for our success. We also owe it to their fl exibility and their 

commitment that we can emerge stronger from the COVID-19 crisis and look 
to the future with optimism. Together, we have used the opportunity to drive 
fundamental digitalisation projects forward and to make our processes more 
fl exible and more effi  cient.

In addition, we would like to thank our clients for their loyalty and the trust 
that they have shown in our company. We are particularly delighted that in this 
connection we were presented with the “Recommender Award” of the Financial 

Marketing Association of Austria (FMVÖ) in 2021 and thus for the 14th time in 15 
years. Grazer Wechselseitige Versicherung came out top again in the category 

“Insurances nationwide” and was thus once more the most recommended 
insurance in Austria in 2021. In the past fi nancial year, we were also awarded 
the seal of quality for “Excellent customer orientation”.

The careful handling of resources has the utmost priority throughout our 
companies, which is why we are putting our faith in sustainability in all 
areas. This applies both in capital investment and in the area of building and 
refurbishment of our properties. Also with regard to the reduction of CO2, we 
are making a fundamental contribution with our own photovoltaic system 
to supply our data centre, to name just one of the many measures already 
implemented. As Grazer Wechselseitige Versicherung, we are also conscious 
of our social responsibility. We support a large number of initiatives, events 
and institutions in the areas of health, environmental protection, education, 
art, culture and sport. The latest project that we are sponsoring is the project 

“Klimaneuzeit – die 24H Challenge” (“A new age for the climate - the 24-hour 
challenge”) sponsored by the province of Styria and which is a collaboration 
between Quantuum, the Wegener Center Graz and the International Institute 
for Applied Systems Analysis.

In summary, Grazer Wechselseitige Versicherung was able to make very good 
use of the past fi nancial year and can look back at a gratifying result. It has 
always proven to be a group with a long tradition and constant growth. We 
owe this to our clients, business partners and our employees whom we would 
once again like to off er our sincere thanks.

Yours sincerely, 
Klaus Scheitegel   

Yours sincerely, 
Othmar Ederer   

Foreword by the Chairmen of the Board

In a few years, GRAWE will be celebrating its 200th 
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has regularly had to cope with turbulent times. This was 
also the case in 2021, because the pandemic, which we had 
hoped to have overcome, continued. And yet, like in the 
previous year, the GRAWE Group was once again able to 
generate a good result.

The key to our lasting success: A culture that puts its faith in 
respect and entrepreneurial commitment and a consistent 
orientation to the requirements of our clients. But in 
particular also in the dedication of our 5,155 employees. 
A special “thank you” for their commitment with which 
they have maintained the high level of proximity to the 
customer that is standard at GRAWE, despite the trying 
working conditions and in many cases also diffi  cult personal 
circumstances during the second year of the pandemic.

This diligent service and an optimistic look to the future 
have always been part of our corporate culture and the 
most important component for success. It is reminiscent 
of the founder of GRAWE, Archduke Johann of Austria. His 
guiding motto still shapes the work of GRAWE to this day: 
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GRAWE Group Profi t and Loss Account 
for Financial Year 2021 (summary)

Profi t and Loss Account 2021 2020

EUR TEUR

General Insurance

1. Earned premiums 539,071,095 504,448

2. Allocated investment return 167,047 151

3. Other technical income 2,900,969 2,690

4. Claims accrued -342,578,992 -323,022

5. Increase in the technical provisions 0 0

6. Decrease in the technical provisions -171,118 39

7. Rebates -1,164,486 -1,061

8. Operating expenses -172,784,417 -163,769

9. Other technical charges -4,028,617 -4,233

10. Change in the volatility reserve -2,176,263 -625

11. Technical account balance 19,235,219 14,619

12. Investment income and interest income 66,483,796 60,750

13. Investment charges and interest paid -25,462,525 -20,378

14. Capital income transferred to the technical account -167,047 -151

15. Other non-technical income 5,582,853 4,313

16. Other non-technical charges -7,495,641 -6,833

17. Earnings gross before taxes 58,176,654 52,319

Life Insurance

1. Earned premiums 411,067,157 395,574

2. Allocated investment return transferred from the technical account 111,011,757 133,360

3. Unrealised gains on investments pursuant to asset item C. 37,707,404 9,309

4. Other technical income 1,857,781 1,763

5. Claims accrued -323,268,288 -319,532

6. Increase in the technical provisions -111,726,073 -82,128

7. Decrease in technical provisions 122,832 0

8. Rebates -400,327 515

9. Bonuses and/or policyholders' participation in profi ts -5,830,830 -12,189

10. Operating expenses -91,909,805 -84,042

11. Unrealised losses on investments pursuant to asset item C. -332,608 -3,641

12. Other technical charges -333,059 -263

13. Technical account balance 27,965,940 38,727

14. Investment income and interest income 141,733,472 175,965

15. Investment charges and interest paid -49,155,053 -37,981

16. Allocated investment return transferred to the technical account -111,011,757 -133,360

17. Other non-technical income 889,025 1,140

18. Other non-technical charges -527,339 -1,069

19. Earnings gross before taxes 9,894,287 43,422

Total

1. Earnings gross before taxes of insurance undertakings 

  General insurance business 58,176,654 52,319

  Life insurance 9,894,287 43,422

68,070,941 95,741

2. Earnings gross before taxes of credit institutions 66,917,489 51,690

3. Earnings gross before taxes in total 134,988,430 147,431

4. Taxes on income and earnings -34,668,524 -25,059

5. Profi t / Loss for the fi nancial year 100,319,906 122,372
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GRAWE Group Balance Sheet
on 31 December 2021 (summary)

Assets 31.12.2021 31.12.2020

EUR TEUR

A. Intangible assets 22,460,561 25,985

B. Investments

 I. Land and buildings 780,137,423 741,485

 II. Investments in affi  liated undertakings and participating interests 43,070,376 38,774

 III. Other investments 4,410,173,314 4,266,034

 IV. Deposits with ceding undertakings 29,282 53

C. Investments of unit-linked and index-linked life insurance 401,037,658 336,235

D. Receivables 117,912,370 100,906

E. Accrued interest and rent 51,004,326 52,980

F. Other assets 113,556,413 115,122

G. Prepaid expenses 6,367,557 4,566

H. Deferred taxes on the assets side 55,012,469 49,459

I. Assets which derive from credit institutions 6,499,265,748 6,179,359

12,500,027,495 11,910,959

Liabilities 31.12.2021 31.12.2020

EUR TEUR

A. Equity 1,711,317,389 1,592,948

B. Technical provisions, net of reinsurance

 I. Provision for unearned premiums 194,383,927 182,340

 II. Life insurance provision 2,919,298,937 2,840,544

 III. Provision for claims outstanding 941,911,332 920,176

 IV. Provision for rebates 4,612,384 4,457

 V.  Provision for bonuses and/or policyholders’ participation in profi ts 133,594,835 134,491

 VI. Volatility reserve 69,351,959 67,433

 VII. Other technical provisions 11,079,074 10,242

C. Technical provisions of unit-linked and index-linked life insurance 395,818,400 332,057

D. Non-technical provisions 133,564,273 129,433

E. Deposits received from reinsurers 3,434,383 4,045

F. Other liabilities 148,856,529 142,826

G. Deferred income 59,256,432 61,660

H. Provisions, liabilities and deferred income, which derive from credit institutions 5,773,547,641 5,488,306

12,500,027,495 11,910,959
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GRAWE Group Investments – 
a Reliable Basis 

At 31 December 2021 the Group’s total investments 
amounted to EUR 5,634 million (2020: EUR 5,383 million), 
corresponding to a 4.7 % rise with respect to the 
previous year. 

Debt securities, 
other loans and 

loans guaranteed 
by mortgages 

57.2 %

Land and buildings 
13.6 %Shares in affi  liated companies 

and participating interests 
0.5 %

Shares and other 
variable-yield securities 
19.1 %

Other investments 
2.6 %

Auditor’s Opinion

We have audited the consolidated fi nancial statements of 

GRAWE – Vermögensverwaltung, 
Graz, Austria, 

and its subsidiaries (the Group), which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31 December 2021, 
and the Consolidated Income Statement, Consolidated Statement of Changes in Equity and Consolidated 
Statement of Cash Flows for the year then ended, and the Notes to the Consolidated Financial State-
ments. 

In our opinion, the consolidated fi nancial statements present fairly, in all material respects, the consoli-
dated fi nancial position of the Group as of 31 December 2021, and its consolidated fi nancial performance 
and consolidated cash fl ows for the year then ended in accordance with, Austrian Generally Accepted 
Accounting Principles as well as legal or regulatory requirements.

In our opinion, the group management report is consistent with the consolidated fi nancial statements 
and has been prepared in accordance with legal requirements.

Vienna, 18 March 2022

KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und 

 Steuerberatungsgesellschaft
Mag. Michael Schlenk

CENTURION
Wirtschaftsprüfungs- 

und Steuerberatungs GmbH
Dr. Andreas Staribacher

This report is a shortened translation of the original report in German, which is solely valid.
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ГРАВЕ осигурување АД Скопје 
Извештај 2021

ГРАВЕ осигурување АД Скопје,  како дел од GRAWE 
групацијата,  има континуирано силна, стабилна позиција 
на осигурителниот пазар во Македонија и како такво 
Друштвото е синоним за сигурност, грижа и долгорочни 
односи со клиентите. 

И во деловната 2021 година ГРАВЕ осигурување работеше 
посветено,  професионално, со слух за нашите клиенти. Тоа 
резултираше со проширување на сопствената  палета на 
производи за осигурување на живот кои одговараат и се 
прилагодени  на различните потреби на клиентите. 

ГРАВЕ осигурување АД Скопје е препознатлив бренд на 
македонскиот пазар на осигурување на живот како преку 
начинот на  вршење на секојдневната работа и непосредната 
комуникација и пристапот кон клиентите така и со брзата 
и коректна исплата на штети. Осигурениците и деловните 
соработници во ГРАВЕ осигурување АД Скопје препознаваат 
сериозен и стабилен партнер, со висока корпоративна 
култура заснована на транспарентно и тимско работење. 

Во деловната 2021 година Друштвото оствари позитивен 
финансиски резултат во однос на бруто полисираната 
премија и со тоа и понатаму ја задржува високата позиција 
помеѓу лидерите на пазарот за осигурување на живот во 
Република Северна Македонија.

ГРАВЕ осигурување АД Скопје,  и во иднина со своето 
работење ќе крерира трајни и стабилни вредности во 
осигурувањето, со цел задоволување на потребите на 
клиентите и подобрување на конкурентноста на пазарот 
на осигурување.

Годишен извештај  
2021
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Извештај за сеопфатна добивка  
(Биланс на успех)
 
(Во илјади денари )

Белешки 2021 2020

A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО 604.505 618.459

I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) 7 477.364 485.960
1. Бруто полисирана премија за осигурување 7 518.447 534.482
2. Бруто полисирана премија за соосигурување – –
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија – –
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување – –
5.  Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ 

ретроцесија 7 (41.453) (49.118)
6. Промена во бруто резервата за преносна премија 7 543 850
7.  Промена во бруто резервата за преносна премија –  

дел за соосигурување – –
8.  Промена во бруто резервата за преносна премија –  

дел за реосигурување 7 (173) (254)

II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА 8 115.313 113.655
1.  Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички 

контролирани ентитети – –
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти – –
 2.1.  Приходи од наемнини – –
 2.2.  Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и 

градежни објекти – –
 2.3. Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти – –
3. Приходи од камати 8 112.819 105.321
4. Позитивни курсни разлики 8 176 7.906
5.  Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување 

на објективна вредност) 2.044 206
6.  Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - 

капитална добивка 79 –
 6.1.  Финансиски вложувања расположливи за продажба – –
 6.2.  Финансиски вложувања за тргување  

(по објективна вредност) – –
 6.3. Останати финансиски вложувања – –
7. Останати приходи од вложувања 8 195 222

III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ 9 10.902 17.452

IV.  ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ 
ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ 545 1.392

V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ 381 –

БИЛАНС НА УСПЕХ
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Извештај за сеопфатна добивка  
(Биланс на успех)
 
(Во илјади денари )

Белешки 2021 2020

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (521.349) (514.103)

I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) 10 (147.033) (116.759)
1. Бруто исплатени штети 10 (165.401) (130.927)
2.  Намалување за приходот од бруто реализирани регресни 

побарувања – –
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување – –
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија 10 20.866 14.960
5. Промени во бруто резервите за штети 10 (2.641) 6.900
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување – –
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување 10 143 (7.692)

II.  ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ,  
НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ 11 (254.971) (276.811)

1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (254.971) (276.811)
 1.1.  Промени во бруто математичката резерва 11 (254.838) (276.627)
 1.2.  Промени во бруто математичката резерва – дел за 

соосигурување/реосигурување 11 (133) (184)
2. Промени во еквилизационата резерва, нето од реосигурување – –
 2.1.  Промени во бруто еквилизационата резерва – –
 2.2.  Промени во бруто еквилизационата резерва – дел за 

соосигурување/реосигурување – –
3.  Промени во останатите технички резерви, нето од 

реосигурување – –
 3.1.  Промени во останатите бруто технички резерви – –
 3.2.  Промени во останатите бруто технички резерви – дел за 

соосигурување и реосигурување – –

III.  ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е 
НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (8.594) (2.691)

1.  Промени во бруто математичката резерва за осигурување на 
живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот (8.526) (2.719)

2.  Промени во бруто математичката резерва за осигурување на 
живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – 
дел за соосигурување и реосигурување (68) 28

IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И  ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ – –
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот) – –
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот) – –
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Извештај за сеопфатна добивка  
(Биланс на успех)
 
(Во илјади денари )

Белешки 2021 2020

V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (99.156) (107.368)
1. Трошоци за стекнување 12 (57.659) (68.556)
 1.1.  Провизија 12 (51.713) (61.180)
 1.2.  Бруто плати за вработените во внатрешната продажна 

мрежа 12 (4.096) (4.257)
 1.3.  Останати трошоци за стекнување 12 (1.850) (3.119)
 1.4.  Промена во одложените трошоци за стекнување (+/–) – –
2. Административни трошоци 12 (41.497) (38.812)
 2.1.   Амортизација на материјални средства кои служат за 

вршење на дејноста 12 (1.824) (1.845)
 2.2. Трошоци за вработените 12 (19.616) (17.219)
  2.2.1. Плати и надоместоци (12.226) (11.652)
  2.2.2. Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата (1.238) (1.179)
  2.2.3. Придонеси од задолжително социјално осигурување (4.942) (4.258)
  2.2.4.  Трошоци за дополнително пензиско осигурување за 

вработени – –
  2.2.5. Останати трошоци за вработени (1.210) (130)
 2.3.  Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност 

(договори за работа, авторски договори и други правни 
односи) заедно со сите давачки – –

 2.4. Останати административни трошоци (20.057) (19.748)
  2.4.1. Трошоци за услуги 12 (18.190) (17.510)
  2.4.2. Материјални трошоци 12 (658) (847)
  2.4.3.  Трошоци за резервирање и останати трошоци од 

работењето 12 (1.209) (1.391)

VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВAЊА (3.396) (275)
1.  Амортизација и вредносно усогласување на материјални 

средства кои не служат за вршење на дејноста – –
2. Трошоци за камати – –
3. Негативни курсни разлики 13 (3.080) (58)
4.  Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување 

на објективна вредност) – –
5.  Реализирани загуби од продажба на финансиски имот – 

капитална загуба – –
 5.1.  Финансиски вложувања расположливи за продажба – –
 5.2.  Финансиски вложувања за тргување  

(по објективна вредност) – –
 5.3. Останати финансиски вложувања – –
6. Останати трошоци од вложувања (316) (217)

VII.  ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, 
НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ 14 (4.635) (11.121)

1. Трошоци за превентива – –
2.  Останати осигурително технички трошоци,  

намалени за реосигурување (4.635) (11.121)
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VIII.  ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊE НА ПОБАРУВАЊАТА ПО 
ОСНОВ НА ПРЕМИЈА (3.564) 922

IX.   ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ 
УСОГЛАСУВАЊА – –

X.  ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ 83.156 104.356

XI.  ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ – –

XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА 15 (8.672) (10.604)

XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК – –

XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ 74.484 93.752

XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊE – –

Белешките кон финансиските извештаи се составен  
дел на овие финансиски извештаи
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Нето добивка по години (во 000 денари)
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Извештај на независниот ревизор 
 
 
До Акционерите на  

ГРАВЕ Осигурување АД Скопје 

Извештај за финансиски извештаи 

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на ГРАВЕ Осигурување АД Скопје („Друштвото“), 
составени од Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба) на ден 31 декември 2021 година, Извештајот 
за сеопфатната добивка (Биланс на успех), Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за 
годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, 
вклучени на страните 3 до 75. 

Одговорност на раководството за финансиските извештаи 

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со 
регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија, како и за воспоставување 
на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски 
извештаи кои се ослободени материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка. 

Одговорност на ревизорот 

Наша одговорност е да дадеме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја 
извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија1. Тие 
стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин 
кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално 
погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за 
износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и 
истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било 
поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола 
релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на 
такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за 
ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на 
применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на 
раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи. 

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето 
ревизорско мислење. 

Мислење  

Според наше мислење, придружните финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти 
финансиската состојба на ГРАВЕ Осигурување АД Скопје на ден 31 декември 2021 година, како и резултатите од 
работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со регулативата на Агенцијата за 
супервизија на осигурување на Република Северна Македонија. 

 

 
  

 
1 Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување 
(„ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 
79 од 2010 година 
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