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Звіт про визначення рейтингових оцінок 
№COLON-КРП/РФН-023-ОН 

згідно договору №16/04/25-КРП-01 від 25 квітня 2016 року 
 
 
 
 
 

 
 

1. Об’єкт рейтингування: 

 
 
ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» 

Тип рейтингу 
довгостроковий кредитний рейтинг позичальника за 
Національною рейтинговою шкалою 

Дата присвоєння  12 травня 2016 року 

Дата оновлення 30 грудня 2021 року 

Рейтингова дія підтвердження 

Категорія кредитного рейтингу інвестиційна 

Рівень кредитного рейтингу uaAAА 

Прогноз рейтингу стабільний 
  

 
2. Об’єкт рейтингування: 

 
ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» 

Тип рейтингу 
рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика за Рейтинговою 
шкалою оцінювання фінансової надійності (стійкості) страхової компанії, 
розробленої НРА «Рюрік» на основі Національної рейтингової шкали 

Дата присвоєння  12 травня 2016 року 

Дата оновлення 30 грудня 2021 року 

Рейтингова дія підтвердження 

Категорія кредитного рейтингу інвестиційна 

Рівень кредитного рейтингу uainsAAА 

Інформація про об’єкт 
рейтингування: 

 

Повне найменування 
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія 
«Колоннейд Україна» 

Юридична адреса 04070, Київ, вул. Іллінська, 8, Блок 10, 4-ий поверх 

Дата державної реєстрації  05.02.1998 р. 

Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А00 №776463 

Код за ЄДРПОУ 25395057 

Основні види діяльності 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя 

Керівник (Посада) Ярошевич Святослав Володимирович (Генеральний директор) 

Тел. / Факс (044) 537 53 90 

Офіційний сайт http://colonnade.com.ua/ 

Електронна поштова адреса info@colonnade.com.ua 

ТОВ «РЮРІК» 

вул. Січових Cтрільців, 52-А, м. Київ, 04053, Україна 

т.: (044) 383-04-76 

e-mail: info@rurik.com.ua 

www.rurik.com.ua 
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РЕЙТИНГОВА ДІЯ 

 

Відповідно до Національної 
рейтингової шкали, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів 
України №665 від 26.04.2007 р., 
позичальник або окремий борговий 
інструмент з рейтингом uaAAА 
характеризується найвищою 
кредитоспроможністю порівняно з 
іншими українськими 
позичальниками або борговими 
інструментами.  

Прогноз «стабільний» вказує на 
відсутність передумов для зміни 
рівня рейтингу в найближчій 
перспективі. 

Відповідно до Рейтингової шкали 
оцінювання фінансової надійності 
(стійкості) страхової компанії, 
розробленої НРА «Рюрік» на основі 
Національної рейтингової шкали, 
затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України №665 від 
26.04.2007 р., страхова компанія з 
рейтингом uainsAAА 
характеризується найвищою 
фінансовою надійністю (стійкістю) 
порівняно з іншими українськими 
страховими компаніями. 

 

№ Дата рейтинг Прогноз 

1 12.05.2016 uaАА стабільний 

2 15.08.2016 uaАА стабільний 

3 11.11.2016 uaАА позитивний 

4 14.03.2017 uaАА+ стабільний 

5 31.07.2017 uaАА+ стабільний 

6 16.08.2017 uaАА+ стабільний 

7 23.11.2017 uaАА+ стабільний 

8 16.03.2018 uaАА+ стабільний 

9 27.06.2018 uaАА+ стабільний 

10 22.08.2018 uaАА+ стабільний 

11 16.11.2018 uaАА+ стабільний 

12 26.03.2019 uaАА+ стабільний 

13 21.06.2019 uaАА+ стабільний 

14 30.09.2019 uaАА+ стабільний 

15 23.12.2019 uaАА+ стабільний 

16 31.03.2020 uaАА+ стабільний 

17 29.05.2020 uaАА+ стабільний 

18 28.09.2020 uaАА+ стабільний 

19 11.12.2020 uaААА стабільний 

20 29.03.2021 uaААА стабільний 

21 31.05.2021 uaААА стабільний 

22 30.09.2021 uaААА стабільний 

23 30.12.2021 uaААА стабільний 

На засіданні Рейтингового комітету від 30.12.2021 р. 
Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило 
ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» довгостроковий кредитний 
рейтинг позичальника на рівні uaAAА інвестиційної категорії з 
прогнозом «стабільний» та підтвердило 
ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» рейтинг фінансової надійності 
(стійкості) страховика на рівні uainsAAА інвестиційної категорії. 

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною 
рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці 
кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє 
виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без 
урахування суверенного ризику країни та призначена для 
використання на внутрішньому фінансовому ринку України. 

Рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у 
випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності 
необхідної інформації для оновлення рейтингів або з інших 
причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення 
таких заходів. 

Рейтингові оцінки є не абсолютною мірою кредитного ризику, а 
лише думкою рейтингового агентства щодо надійності 
(кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших 
об’єктів. 

Визначення рівнів рейтингів здійснюється на основі спеціально 
розроблених авторських методик з урахуванням вимог чинного 
українського законодавства та міжнародних стандартів. В 
жодному разі, присвоєні рейтинги не є рекомендацією щодо 
будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі 
або продажу його цінних паперів. 

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності 
за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування. 

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок 
інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені 
фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать 
від якості, однорідності та повноти інформації, що є у 
розпорядженні Агентства. 

Для визначення рейтингів НРА «Рюрік» використовувало 
надану ПРАТ «СК «Колоннейд Україна» внутрішню інформацію 
та фінансову звітність за 2013 р. – 9 міс. 2021 р. включно, а 
також публічну інформацію та власні бази даних. 

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено 

найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного 

рейтингу позичальника. 
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Позитивні фактори: 

– Високий рівень підтримки з боку власника. 
ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» входить до 
складу міжнародної фінансової групи Fairfax 
Financial Holdings. 

– Високий запас платоспроможності 
Страховика. Станом на 01.10.2021 р. величина 
фактичного запасу платоспроможності утричі 
перевищувала нормативне значення. 

– Достатні показники ліквідності Компанії. 
Показник швидкої ліквідності станом на 
01.10.2021 р. складав 148% при 
рекомендованому мінімумі 60%. 

– Висока якість активів, якими представлені 
страхові резерви Компанії. Станом на 
01.07.2021 р. резерви Страховика було 
сформовано переважно за рахунок коштів на 
поточних і вкладних рахунках. 

– Достатній рівень фінансової автономії 
Компанії. Станом на 01.10.2021 р. рівень 
покриття активів і страхових резервів власним 
капіталом складав 40,2% та 85,9% відповідно. 
Зобов’язання Компанії покривалися власними 
коштами 1,95 разу. 

– Високий рівень фінансової прозорості та 
інформаційної відкритості Компанії, що 
знайшло своє відображення у детальному та 
комплексному розкритті інформації, необхідної 
для визначення кредитного рейтингу. Це 
дозволило знизити ступінь невизначеності в 
оцінці кредитоспроможності та аналізі 
фінансово-господарської діяльності Компанії. 

Негативні фактори: 

– Значна концентрація страхового портфелю 
Компанії за видами страхування, що пов’язано 
зі специфікою діяльності Компанії на ринку. За 
результатами 9 міс. 2021 року на три найбільші 
види страхування припадало близько 71% 
страхових платежів, що свідчить про високу 
залежність Компанії від ключових видів 
страхування. 

– Як і інші страхові компанії, що діють на 
вітчизняному ринку, ПрАТ «СК «Колоннейд 
Україна» є чутливою до впливу 
загальнополітичних, юридичних, регіональних 
та макроекономічних джерел ризику, 
притаманних Україні. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Загальна інформація 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Колоннейд 

Україна» є правонаступником Приватного акціонерного товариства з 

іноземними інвестиціями Страхова компанія «К’Ю БІ І Україна» (дата 

державної реєстрації – 05.02.1998 р.).  

Протягом 2015 року в складі акціонерів відбувалися зміни, що мали 

метою консолідацію акцій Товариства у складі канадської групи Fairfax 

Financial Holdings Limited («Fairfax»). Станом на звітну дату власником 

істотної участі в капіталі Компанії була юридична особа КОЛОННАД 

ФІНАНС С.А Р.Л., яка володіє 99,9833% акцій. 

Основним бізнесом групи є страхування та перестрахування. 

Інвестиційна політика групи полягає в глобальній стратегії зростання, 

і, зокрема, в можливості інвестування в регіонах з економіками, що 

розвиваються.  

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія з 

іноземними інвестиціями «К’Ю БІ І Україна» від 18 грудня 2015 року 

було прийнято рішення про зміну назви компанії на Приватне 

акціонерне товариство «Страхова компанія «Колоннейд Україна».  

У результаті, компанія продовжила свою діяльність у складі Colonnade 

Insurance S.A., яка є членом Fairfax і спеціалізується на ризиковому 

страхуванні: страхуванні майна, відповідальності, вантажів, нещасних 

випадків подорожей та страхуванні від нещасних випадків, 

подорожуючих, страхуванні розширених гарантій за авто (GAP).  

Страховий портфель 

Компанія має у своєму розпорядженні 25 ліцензій Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

на здійснення страхування. Наявність такої кількості ліцензій на 

надання страхових послуг дозволяє Компанії здійснювати комплексне 

обслуговування своїх клієнтів та надавати широкий спектр послуг 

страхування. 

Більшу частину премій залучено за добровільними договорами 

страхування з юридичними особами. Ключовими видами страхування 

за обсягом премій виступали медичне страхування, страхування 

наземного транспорту (крім залізничного) та страхування майна.  

За даними ренкінгу «Форіншурер», за результатами 2020 року 

Компанія посідала 16 місце на ринку страхування ДМС, 16 ‒ на ринку 

за страхуванням КАСКО, 14 місце за добровільним страхуванням 

майна від вогневих ризиків та 18 ‒ на ринку добровільного страхування 

майна. 

Найбільші виплати були здійснено за договорами медичного 

страхування, страхування наземного транспорту та страхування 

відповідальності перед третіми особами. За результатами звітного 

періоду усі види страхування були прибутковими. 

Концентрація страхового портфелю Компанії за видами страхування 

станом на звітну дату була значною (несприятливою). На частку 

ключового виду страхування припадало 32% сукупних премій, 

отриманих за 9 міс. 2021 р. На топ-3 види страхування припадало вже 

71% сукупних страхових премій. 
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Страхові резерви 

Протягом аналізованого періоду Компанія дотримувалась 

консервативної політики щодо розміщення резервів. Станом на звітну 

дату основними напрямками розміщення страхових резервів були 

банківські вклади та кошти на поточних рахунках. У результаті, питома 

вага високоліквідних активів (грошові кошти, депозити, державні цінні 

папери) у активах, якими представлено страхові резерви, була 

високою (сприятливою).  

Кошти на поточних рахунках були номіновані як в національній, так і в 

іноземній валюті, що дозволяє мітигувати розмір валютного ризику в 

умовах нестабільної економічної кон’юнктури. Депозитні вклади були 

виключно короткостроковими. При цьому диверсифікація банківських 

вкладів була прийнятною – депозити було розміщено в 10+ українських 

банках (у т.ч. з іноземним капіталом), які мають кредитні рейтинги не 

нижчі, ніж uaА+ за національною рейтинговою шкалою. 

Фактичний запас платоспроможності протягом аналізованого періоду 

суттєво перевищував нормативне значення. Рівень покриття технічних 

резервів високоліквідними активами та власним капіталом був 

достатнім. 

Перестрахування 

У цілому станом на звітну дату частка вхідного перестрахування була 

помірною. Компанія приймала ризики переважно від резидентів за 

договорами страхування наземного транспорту (крім залізничного) та 

медичним страхуванням. Частка вихідного перестрахування також 

була невисокою. Компанія передавала ризики виключно нерезидентам 

переважно за договорами страхування майна та страхування від 

вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.  

За результатами 9 міс. 2021 року обсяг премій від перестрахувальників 

склав 26,5  млн. грн. (17,3 млн. грн. за підсумком відповідного періоду 

попереднього року). Такий тип премій надходив переважно за 

договорами страхування відповідальності перед третіми особами, 

страхування майна та страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ. 

Активи та пасиви 

Основною складовою активів були грошові кошти представлені 

залишками на рахунках банківських установ (переважно депозитних), 

як в національній, так і в іноземних валютах. Значну питому вагу в 

структурі активів Компанії мала дебіторська заборгованість 

(переважно за товари, роботи, послуги). Додатково, близько 6% 

активів Страховика формувалися основними засобами. 

На звітну дату рівень фінансової автономії Компанії був високим 

(сприятливим) при невисокому рівні боргового навантаження.  

Договори, за якими не виконано страхові зобов’язання у визначені 

договорами страхування термін, на кінець звітного періоду були 

відсутні. 

Показники ліквідності Компанії на звітну дату значно перевищували 

рекомендовані мінімальні значення. 

Фінансові результати  

Отриманий протягом 9 міс. 2021 року обсяг чистих зароблених премій 

Компанії зріс порівняно з аналогічним періодом попереднього року 

(249,7 млн. грн. проти 176,1 млн. грн.). 
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Водночас, збільшення обсягів операційних витрат та суттєве 

скорочення інших доходів, отриманих у звітному періоді, обумовили 

формування Компанією за підсумком 9 міс. 2021 р. прибутку в сумі 

12,1 млн. грн. (проти 44,1 млн. грн. прибутку за аналогічний проміжок 

попереднього року). 

З огляду на незначну питому вагу адміністративних витрат, значення 

коефіцієнта витрат було помірним. Значення комбінованого 

коефіцієнта збитковості були нижче максимального рекомендованого 

рівня. 

Висновок НРА «Рюрік» 

Визначення рейтингових оцінок ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» 
здійснено у відповідності з «Правилами визначення уповноваженим 
рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною 
рейтинговою шкалою», які затверджені Рішенням НКЦПФР №17 від 
12.01.2016 р. та Методикою визначення рейтингової оцінки (Свідоцтво 
про реєстрацію авторського права №19443 від 01.02.2007 р.). 

Визначення рейтингових оцінок у вигляді довгострокового кредитного 
рейтингу позичальника ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» та рейтингу 
фінансової надійності (стійкості) страховика 
ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» відбулося на засіданні Рейтингового 
комітету НРА «Рюрік». Рішення Рейтингового комітету №21/12/30-05-
COLON-КРП-023-ОН та №21/12/30-06-COLON-РФН-023-ОН 
додаються. Прийняті Рішення щодо рівнів рейтингів ґрунтуються на 
вищенаведеному повному Рейтинговому звіті, робочих (аналітичних) і 
методичних матеріалах та інших даних, що є у розпорядженні 
Агентства. При визначенні рівнів рейтингів, члени рейтингового 
комітету НРА «Рюрік» враховували додаткові незадокументовані 
факти та експертні оцінки. 

При написанні рейтингового звіту було використано наступну 

інформацію: 

І. МАТЕРІАЛИ, НАДАНІ ЗАМОВНИКОМ: 
1. Загальна інформація: 
1.1. Історична довідка про Замовника (далі – Компанія). 
1.2. Організаційна схема юридичної й кадрової структури Компанії. 
1.3. Список і повноваження Правління та інших органів управління, їх зміна за останні п’ять 
років. 
1.4. Інформація про засновників - частки участі, динаміка їх змін за останні три роки. 
1.5. Інформація про структуру власності Компанії. 
1.6. Інформація про рівень кваліфікації та досвідченості керівників Компанії. 
1.7. Права власності на володіння пакетами акцій або участь у статутних капіталах інших 
підприємств. 
1.8. Документи, що висвітлюють юридичні й фінансові аспекти участі у холдингових компаніях, 
фінансово-промислових групах. 
1.9. Внутрішні документи Компанії: Статут, Положення про Правління, Положення про Ревізора. 
2. Інформація щодо існуючих претензій та санкцій до Компанії: 
2.1. Порушення справи про банкрутство Компанії, винесення ухвали про його санацію за останні 
три роки. 
2.2. Накладення арешту на банківські рахунки Компанії за останні три роки. 
2.3. Накладення фінансових санкцій на суму, що перевищує понад 10 відсотків розміру 
статутного капіталу Компанії за останні три роки. 
2.4. Історична довідка про міри, прийняті ДКЦПФР та Держфінпослуг стосовно Компанії, 
нараховані штрафи і застосовані санкції за останні три роки. 
2.5. Пред’явлення позовів до Компанії в розмірах, що перевищують 10 відсотків розміру 
статутного капіталу за останні три роки. 
2.6. Відкликання або анулювання ліцензії, патентів або інших документів дозвільного характеру 
за останні три роки. 
3. Характеристика фінансового стану та фінансової діяльності: 
3.1. Рішення вищого органу Компанії про збільшення або зменшення розміру статутного 
капіталу за останні три роки. 
3.2. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного 
капіталу, за останні три роки. 
3.3. Рішення про викуп власних цінних паперів за останні три роки. 
3.4. Інформація про отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів 
Компанії за останні три роки. 
3.5. Інформація про дроблення або консолідацію акцій Компанії за останні три роки 
3.6. Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі за останні три роки. 
3.7. Інформація про знищення майна на суму, що перевищує 10 відсотків розміру статутного 
капіталу Компанії за останні три роки. 
3.8. Інформація про учинення правочинів на суму, що перевищує 10 відсотків суми вартості 
активів Компанії за останні три роки. 
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3.9. Інформація про поточні зобов'язання емітента перед кредиторами, позабалансові та 
заставні зобов‘язання (дата виникнення та погашення, розмір непогашеної частини боргу, 
розмір річної відсоткової ставки). 
3.10. Баланс і Звіт про фінансові результати у динаміці з моменту заснування Компанії з 
поквартальною розбивкою. 
3.11. Річні та квартальні звіти емітента цінних паперів, що подавались до ДКЦПФР за останні 
три роки. 
3.12. Звіт про доходи та витрати страховика згідно Додатку 2 до Порядку складання звітних 
даних страховиків затвердженого розпорядженням Держфінпослуг №39 від 03.02.2004 р. (далі 
– Порядок), поквартально за останні три роки. 
3.13. Звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика згідно 
Додатку 3 до Порядку, поквартально за останні три роки. 
3.14. Пояснювальну записку до звітних даних страховика згідно Додатку 4 до Порядку, 
поквартально за останні три роки. 
3.15. Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя 
згідно Розділу 3 Додатку 4 до Порядку, поквартально за останні три роки. 
3.16. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування згідно Розділу 4 Додатку 4 до 
Порядку, поквартально за останні три роки. 
3.17. Пояснення щодо операцій перестрахування згідно Розділу 5 Додатку 4 до Порядку, 
поквартально за останні три роки. 
3.18. Умови забезпечення платоспроможності страховика згідно Розділу 6 Додатку 4 до 
Порядку, поквартально за останні три роки. 
3.19. Категорії активів, визначені статтею 31 Закону України «Про страхування» для 
представлення страхових резервів поквартально за останні два роки. 
4. Характеристика основної діяльності Компанії: 
4.1. Інформація про розвиток регіональної інфраструктури (відділення, представництва). 
4.2. Дані про персонал у розрізі вікових груп (до 25, 25-35, 35-50 та старше 50 років) та рівня 
освіти. 
4.3. Інформація про кількість договорів страхування поквартально (накопичувальним 
підсумком, із вказівкою видів страхування). 
4.4. Класифікація залучених валових страхових премій та здійснених валових страхових виплат 
за видами страхування поквартально за останні три роки. 
4.5. Класифікація залучених чистих страхових премій та здійснених чистих страхових виплат за 
видами страхування поквартально за останні три роки. 
4.6. Інформація про обсяги залучених страхових премій та здійснених страхових виплатах 
компаніям, що входять до фінансово-промислової групи, у кількісному та вартісному вираженні, 
а також у відсотках до загального обсягу залучених страхових премій/здійснених страхових 
виплат 
4.7. Інформація про поточні результати впровадження страхових програм (послуг). 
4.8. Інформація про нові сервіси й послуги, впроваджені протягом останнього повного року, а 
також про зміни умов і тарифів на основні сервіси й послуги Компанії. 
4.9. Інформація щодо позиції на ринку страхування, корпоративної стратегії Компанії та 
власного бачення основних конкурентів та конкурентних переваг. 
5. Стратегія розвитку: 
5.1. Середньостроковий стратегічний план та планові показники діяльності. 
5.2. Середньостроковий маркетинговий план Компанії. 
5.3. Прогнозні Баланс і Звіт про фінансові результати. 
5.4. Інформація про заплановані утворення та припинення філій і представництв. 
5.5. Плани щодо реорганізації шляхом злиття, поглинання, виділення, перетворення. 
ІІ. ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ: 
1. Результати моніторингу мережі Інтернет. 
2. Матеріали з офіційного сайту Держфінпослуг – режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/ 
3. Матеріали з офіційного сайту Журналу «Страховий рейтинг «Insurance TOP» – режим 
доступу: http://insurancetop.com 
ІІІ. ІНШІ БАЗИ ДАНИХ, ЩО Є У РОЗПОРЯДЖЕННІ НРА «РЮРІК». 

Таким чином, здійснивши комплексний рейтинговий аналіз 

ПрАТ «СК «Колоннейд Україна», 

зважаючи на всі суттєві фактори впливу на рейтингову оцінку, 

керуючись принципами об’єктивності, незалежності та 

неупередженості, 

дотримуючись встановлених українським законодавством норм щодо 

процедури рейтингування, 

уповноважене Національне рейтингове агентство «Рюрік» 

підтвердило ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» довгостроковий 

кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAAА інвестиційної 

категорії з прогнозом «стабільний» та підтвердило 

ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» рейтинг фінансової надійності 

(стійкості) страховика на рівні uainsAAА інвестиційної категорії. 

  

http://www.dfp.gov.ua/
http://insurancetop.com/
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РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ 

За підсумком 9 міс. 2020 року загальна кількість функціонуючих страхових компаній склала 

215, серед яких 20 СК «life» та 195 СК «non-life». Кількість компаній на страховому ринку 

України тривалий час демонструє тенденцію до зменшення, за 9 місяців 2020 року в 

порівнянні з аналогічним періодом попереднього року їх кількість скоротилася на 19 СК. 

 

Рис 1.1.Кількість зареєстрованих страхових компаній, од. 

Обсяг валових страхових премій, отриманих страховиками і перестраховиками протягом 

9 міс. 2020 року склав 32,97 млрд. грн., що на 18,7% менше аналогічного значення 

показника за підсумком 9 міс. 2019 року.  

Табл. 1.1.Валові страхові премії, млн. грн. 

  2018 2019 01.10.2019 01.10.2020 

Темпи приросту, 

9 міс. 2020/ 9 міс. 2019 

млн. грн. % 

Валові страхові премії 49 367.50 53 001,2 40 561.90 32 967.07 -7 594.83 -18.72% 

Страхові премії від фізичних осіб 18 431.00 21 632,0 15 862.70 16 348.82 486.12 3.06% 

Страхові премії від юридичних осіб 17 348.10 19 034,8 11 768.50 13 475.11 1 706.61 14.50% 

Страхові премії від перестрахувальників 13 588.40 12 334,4 12 930.70 3 143.14 -9 787.56 -75.69% 

Переважна кількість страхових премій (50,4%) надійшла від юридичних осіб, включаючи 

перестрахувальників. Водночас, частка валових премій від фізичних осіб зменшилась на 

18,72%.   

Обсяг чистих страхових премій за підсумком 9 міс. 2020 року  склав  29,27 млрд. грн., що 

відповідає 89% валових страхових премій. Сума валових страхових премій за підсумком 

9 міс. 2020 р. зменшилася порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 19%, чисті 

страхові премії  зменшилися на 34%. 

За підсумком 9 міс. 2020 року найбільше чистих страхових премій надійшло від 

автострахування (36% загального обсягу), що продовжує залишатись одним з найбільш 

популярних видів страхування. На другому місці в структурі валових чистих премій, − 

медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) (13%). На третьому ‒ 

страхування життя, ‒ 12%. 

Детальна структура  чистих страхових премій за показниками 2018 – 9 міс. 2020 рр. 

наведена в табл. 1.2. 
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Табл 1.2. Структура чистих страхових премій 

  
Чисті страхові премії, млн. грн. 

Темп приросту, 

9 міс. 2020/ 9 міс. 2019 

2018 2019 9 міс. 2019 9 міс. 2020 млн. грн. % 

Aвтострахування (КАСКО, ОСЦПВ,  
«Зелена картка») 

11 720.7 13 801.2 10 215.9 10 570.0 354.1 3.5% 

Страхування життя 3 906.1 4 624.0 3 293.7 3 568.4 274.7 8.3% 

Cтрахування майна 3 222.0 3 518.4 2 667.5 2 317.5 -350.0 -13.1% 

Медичне страхування (безперервне  
страхування здоров'я) 

3 243.1 4 268.8 3 415.0 3 906.9 491.9 14.4% 

Cтрахування фінансових ризиків 1 663.8 2 151.2 1 798.5 1 464.5 -334.0 -18.6% 

Страхування від вогневих ризиків  
та ризиків стихійних явищ 

1 915.6 2 173.6 1 701.8 1 365.3 -336.5 -19.8% 

Cтрахування вантажів та багажу 1 479.3 1 432.3 1 082.7 943.6 -139.1 -12.8% 

Cтрахування відповідальності  
перед третіми особами 

1 659.7 1 424.3 1 232.4 710.3 -522.1 -42.4% 

Страхування медичних витрат 1 098.8 1 685.9 1 331.5 1 296.1 -35.4 -2.7% 

Страхування кредитів 577.2 366.3 319.8 194.0 -125.8 -39.3% 

Авіаційне страхування 778.5 551.1 403.0 436.0 33.0 8.2% 

Страхування від нещасних випадків 1 329.0 1 475.3 1 099.1 971.9 -127.2 -11.6% 

Інші види страхування 1 830.5 2 113.6 1 588.5 1 527.3 -61.2 -3.9% 

Всього 34 424.3 39 586.0 30 149.4 29 271.8 -877.6 -2.9% 

Обсяг валових страхових виплат за підсумком 9 міс. 2020 року становив 11,13 млрд. грн., 

у тому числі: з видів страхування, інших, ніж страхування життя – 10,72 млрд. грн. (96% 

сукупного обсягу), зі страхування життя – 0,40 млрд. грн. (4%). 

Валові страхові виплати протягом 9 міс. 2020 року збільшилися на 15.7% порівняно з 

аналогічним проміжком 2019 року; чисті страхові виплати за цей же період збільшилися на 

12% і склали 10,82 млрд. грн. Детальна структура чистих страхових виплат за показниками 

2018 – 9 міс. 2020 рр. наведена в табл. 1.3. 

Табл 1.3. Структура чистих страхових виплат 

  
Чисті страхові виплати, млн. грн. 

Темп приросту, 

9 міс. 2020/ 9 міс. 2019 

2018 2019 9 міс. 2019 9 міс. 2020 млн. грн. % 

Автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, 
 «Зелена картка») 

5 623.8 6 504.2 4 755.7 5 335.9 580.2 12.2% 

Медичне страхування (безперервне  
страхування здоров'я) 

2094.9 2602.8 1887.4 1 934.8 47.4 2.5% 

Страхування кредитів 78 49.6 21.3 153.1 131.8 618.6% 

Страхування фінансових ризиків 1393.4 1624.6 1194 978.3 -215.7 -18.1% 

Страхування життя 704.9 575.9 427.4 407.4 -20.0 -4.7% 

Страхування медичних витрат 311.5 349.7 265.9 187.8 -78.1 -29.4% 

Страхування майна 1412.4 1146.8 320.7 472.3 151.6 47.3% 

Страхування від вогневих ризиків 
 та ризиків стихійних явищ 

249.7 208.9 130.5 623.8 493.3 378.0% 

Інші види страхування 564 978 621.4 1 038.5 417.1 67.1% 

Всього 12 432.60 14 040.50 9 624.30 11 131.9 1 507.6 15.7% 

За аналогією до структури чистих страхових премій, у складі чистих страхових виплат за 

підсумком 9 міс. 2019 року переважають виплати у сфері автострахування (48%). Рівень 

виплат за медичним страхуванням здоров’я у звітному періоді відповідає 17%, за 

страхуванням фінансових ризиків – 8% (за аналогічний період попереднього року – 12%).  

Середній рівень чистих страхових виплат (відношення чистих страхових виплат до чистих 

страхових премій) станом на 01.10.2020 р. становив 37,0% (станом на 01.10.2019 р. – 

31,9%). Найвищим за 9 міс. 2020 р. був рівень чистих страхових виплат зі страхування  

кредитів (79%)  та фінансових ризиків (64%), що пояснюється: в першу чергу погіршенням 

платоспроможності українських позичальників та зниженням їх можливостей щодо 

обслуговування взятих на себе кредитних зобов’язань; страхуванням доходів або прибутку 
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в результаті невиконання або неналежного виконання контрагентами умов укладених 

контрактів, а також необхідністю страхування валютних ризиків у зв’язку з коливанням 

валютних курсів. Детальні дані щодо рівня чистих страхових виплат наведено нижче, в 

табл. 1.4. 

Табл 1.4. Рівень чистих страхових виплат за видами страхування 

  2018 2019 9 міс. 2019 9 міс. 2020 

Страхування кредитів  13.50% 13.54% 66.40% 78.90% 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 64.60% 60.97% 55.30% 49.52% 

Страхування наземного транспорту («КАСКО») 51.50% 47.13% 49.20% 50.48% 

Страхування медичних витрат 28.30% 20.74% 20.00% 14.49% 

Cтрахування життя 18.00% 12.45% 13.00% 11.42% 

Cтрахування майна 43.80% 32.59% 12.00% 20.38% 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 13.00% 9.61% 7.70% 45.69% 

Інші види страхування 8.80% 16.00% 11.50% 68.00% 

За договорами перестрахування ризиків протягом 9 міс. 2020 р. українські страховики 

сплатили часток страхових премій в обсязі 6,4 млрд. грн. (12,93 млрд. грн. за 

9 міс. 2019 р.). В їх структурі переважає частка страхових премій, переданих страховикам-

резидентам – 57.7% (зменшились на 6,7 млрд. грн. в порівнянні з аналогічним періодом 

попереднього року). В той же час, частка страховиків-нерезидентів також є значною, також 

демонструє поступове збільшення (+7,6% у порівнянні зі значенням показника на 

01.10.2019 р.). 

Табл 1.5. Обсяг страхових премій, переданих на перестрахування, млн. грн. 

  2018 2019 01.10.2019 01.10.2020 

Темпи приросту, 

9 міс. 2020/ 9 міс. 
2019 

млн. грн % 

Страхові премії, сплачені 
перестраховикам, в т.ч.: 

17 940.70 16 713.40 12 930.70 6 403.61 -6 527.09 -50.5% 

 - страховикам-резидентам 14 943.20 13 415.20 10 412.50 3 695.28 -6 717.22 -64.5% 

 - страховикам-нерезидентам 2 997.50 3 298.20 2 518.20 2 708.33 190.13 7.6% 

Станом на 01.10.2020 р. обсяг загальних активів страховиків становив 61,62 млрд. грн., що 

на 8,0% менше відповідного показника за аналогічний період минулого року. Обсяг активів, 

визначених статтею 31 Закону України «Про страхування», збільшився на 7,3% до 

48,1 млрд. грн.  

Протягом аналізованого періоду обсяг страхових резервів зменшився на 0.2% та станом 

на 01.10.2020 р. складав 29,61 млрд. грн.  

Для перевірки коректності відображення страховиками активів та зобов’язань, з 01.01.2020 

р. розпочнеться оцінка загального фінансового стану страховика. Він проходитиме в 2 

етапи:  

1) зовнішні аудитори підтвердять якість відображення активів, резервів та позабалансових 

зобов’язань страховиків; 

2) НБУ, визначить дотримання страховиками вимог до капіталу. Також протягом 2021 року 

впроваджуватимуться зміни до характеристик активів, що є прийнятними для покриття 

резервів страховиків (знижено роль нерухомого майна, яке не може бути швидко 

використане non-life страховиками для виконання своїх зобов’язань). 
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РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ТОВАРИСТВА 

2.1. Структура та якість портфелю 

Динаміку договорів, страхових премій та виплат Компанії наведено в табл. 2.1. 

Табл. 2.1. Динаміка договорів страхування, страхових премій та виплат 
Показник 01.01.20 01.01.21 01.04.21 01.07.21 01.10.21 

Страхові платежі від фізичних осіб 32 687 25 280 15 194 26 787 37 631 

Страхові платежі від юридичних осіб 231 302 254 372 103 274 179 448 231 454 

Страхові платежі від перестрахувальників 19 348 28 213 7 619 21 087 26 529 

Страхові виплати фізичним особам 90 535 58 281 17 532 36 560 54 900 

Страхові виплати юридичним особам 32 717 34 389 12 926 30 112 44 215 

Страхові виплати перестрахувальникам 1 247 1 725 50 296 612 

Укладені договори страхування з фізичними особами 5 298 4 492 2 873 5 267 8 167 

Укладені договори страхування з юридичними особами 5 604 6 375 2 353 4 520 6 699 

Договори добровільного страхування 5 962 5 577 3 314 5 427 7 972 

Договори обов’язкового страхування 4 940 5 290 1 912 4 360 6 894 

Протягом 9 місяців 2021 року Товариство уклало 14 866 договорів страхування (10 902 
договорів в аналогічному періоді попереднього року). Компанія отримала страхових 
платежів на загальну суму 295,62 млн грн (283,34 млн грн у аналогічному періоді 
попереднього року). Частка фізичних осіб в зароблених преміях була невисокою (12,73%). 

Концентрація страхового портфелю Компанії за видами страхування станом на 01.10.21 р. 
була високою (несприятливою). Платежі за 3 найбільшими видами страхування формували 
71,43% страхового портфелю. Частка платежів, отриманих за найбільшим видом 
страхування, складала 31,56% страхового портфелю. 

Протягом 9 місяців 2021 року Товариство здійснило виплату страхових відшкодувань на 
загальну суму 99,73 млн грн (124,50 млн грн за аналогічний період попереднього року). 
Кількість прийнятих рішень про відшкодування складала 2 748. Рівень валових виплат 
складав 33,74% (43,94% в аналогічному періоді попереднього року). Рівень виплат за 
найбільш витратним видом страхування був високим (64,54%). 

2.2. Аналіз балансових показників 

Страхові резерви. Структуру активів, якими представлено страхові резерви, наведено в 
табл. 2.2. 

Табл. 2.2. Категорії активів, якими представлено страхові резерви Компанії 
Показник 01.01.20 01.01.21 01.04.21 01.07.21 01.10.21 

Грошові кошти на поточних рахунках 47 259 57 472 72 183 76 101 70 012 

Банківські вклади (депозити) 110 271 134 102 168 426 177 570 163 361 

Усього 157 531 191 574 240 609 253 672 233 373 

Протягом III кварталу 2021 року сукупний обсяг активів, якими представлено страхові 
резерви, скоротився з 253,67 млн грн до 233,37 млн грн. Питома вага високоліквідних 
активів (грошові кошти, депозити, державні цінні папери) була високою (100,00%). 

Перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над нормативним 
значенням було достатнім – станом на 01.10.21 р. величина фактичного запасу відповідала  
294,99% нормативного значення. 

Структуру страхових резервів Компанії представлено в таблиці 2.3. 
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Табл. 2.3. Структура страхових резервів 
Показник 01.01.20 01.01.21 01.04.21 01.07.21 01.10.21 

Сума резерву незароблених премій 117 221 154 659 195 515 204 827 177 306 

Резерв заявлених, але не виплачених збитків 30 113 30 667 38 660 42 189 48 173 

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені 10 197 5 546 6 172 6 655 7 893 

Резерв коливань збитковості 0 702 262 0 0 

Всього 157 531 191 574 240 609 253 672 233 373 

Протягом III кварталу 2021 року обсяг страхових резервів Компанії скоротився з 
253,67 млн грн до 233,37 млн грн (в т.ч. 177,31 млн грн – резерви незароблених премій). 
Станом на 01.10.21 р. технічні резерви покривались наявними ліквідними активами на 
140,43%. Рівень покриття технічних резервів Компанії власним капіталом був високим 
(сприятливим) (85,88%). Питома вага резервів збитків складала 24,02% загального обсягу 
страхових резервів. 

Станом на 01.10.21 р. частка вхідного перестрахування була невисокою (8,97% валових 
премій). 

Частка вихідного перестрахування станом на 01.10.21 р. була невисокою (7,12%). 

Активи. Динаміку та структуру активів представлено в таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4. Динаміка та структура активів Компанії, тис. грн. 
Показник 01.01.20 01.01.21 01.04.21 01.07.21 01.10.21 

Основні засоби 27 293 35 240 34 123 32 742 31 442 

Дебіторська заборгованість за послуги 53 844 72 480 92 077 106 215 74 260 

Інша дебіторська заборгованість 15 402 10 418 12 057 12 969 11 535 

Грошові кошти 211 607 279 664 302 243 300 167 327 715 

Частка перестраховиків 17 239 15 589 16 252 17 701 13 352 

Інші активи 27 571 32 216 39 346 47 483 39 762 

Всього активів 352 958 445 607 496 098 517 281 498 068 

Протягом III кварталу 2021 року обсяг сукупних активів Компанії скоротився з 517,28 млн грн 
до 498,07 млн грн. Частка грошових коштів у сукупних активах станом на 01.10.21 р. була 
високою і складала 65,80%. Питома вага дебіторської заборгованості за страховою 
діяльністю була невисокою (14,91% сукупних активів). Обсяг вкладень в основні засоби був 
невисоким (6,31% сукупного обсягу активів). 

Власний капітал. Динаміку та структуру власного капіталу представлено в таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5. Динаміка та структура власного капіталу Компанії, тис. грн. 
Показник 01.01.20 01.01.21 01.04.21 01.07.21 01.10.21 

Статутний капітал 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Резервний капітал 2 807 3 510 3 070 2 807 2 807 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 100 283 154 842 153 773 160 381 167 613 

Всього власного капіталу 133 090 188 352 186 843 193 189 200 421 

Обсяг власного капіталу Компанії протягом III кварталу 2021 року зріс з 193,19 млн грн до 
200,42 млн грн (у тому числі 30,00 млн грн – статутний капітал). Рівень фінансової автономії 
Компанії був прийнятним – частка власного капіталу в пасивах станом 01.10.21 р. складала 
40,24%. 

Зобов'язання. Динаміку та структуру зобов'язань наведено в таблиці 2.6. 

Таблиця 2.6. Динаміка та структура зобов'язань Компанії, тис. грн. 
Показник 01.01.20 01.01.21 01.04.21 01.07.21 01.10.21 

Довгострокові зобов’язання 20 064 23 225 22 845 22 186 21 530 

Кредиторська заборгованість за ТРП 106 152 221 362 193 

Поточні зобов'язання за розрахунками 35 451 35 985 42 633 43 822 36 350 

Поточні забезпечення 4 659 6 986 3 136 3 785 5 966 

Інші поточні зобов'язання 1 600 35 73 261 232 

Всього зобов'язання 61 883 66 383 68 908 70 419 64 273 
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Протягом III кварталу 2021 року обсяг сукупних зобов'язань скоротився з 70,42 млн грн до 
64,27 млн грн. Рівень покриття зобов'язань власними коштами був достатнім (194,99%). 
Рівень загального боргового навантаження був невисоким (сприятливим) – співвідношення 
чистий борг / власний капітал складало -152,26%. Питома вага поточної кредиторської 
заборгованості за страховою діяльністю в сукупних зобов'язаннях складала 6,10%. 

Ліквідність. Значення показників ліквідності представлено в таблиці 2.7. 

Таблиця 2.7. Динаміка показників ліквідності Компанії 
Показник 01.01.20 01.01.21 01.04.21 01.07.21 01.10.21 

Показник швидкої ліквідності 150,31% 158,38% 134,28% 126,78% 148,48% 

Покриття ЛА та інвестиціями технічних резервів 150,31% 158,38% 134,28% 126,78% 148,48% 

Покриття зобов’язань ЛА 340,76% 419,86% 437,19% 424,85% 508,28% 

Покриття зобов’язань ЛА та інвестиціями 340,76% 419,86% 437,19% 424,85% 508,28% 

Частка високоліквідних активів 60,03% 62,76% 60,92% 58,03% 65,80% 

Частка високоліквідних активів у сукупних активах станом на 01.10.21 р. була високою 
(65,80%). Показник швидкої ліквідності складав 148,48% при рекомендованому мінімумі на 
рівні 60%. Технічні резерви покривались наявними ліквідними активами та інвестиціями на 
148,48% (рекомендований мінімум – 300%). Рівень покриття сукупних зобов'язань 
ліквідними активами складав 508,28% (рекомендований мінімум – 200%), рівень покриття 
сукупних зобов'язань ліквідними активами та інвестиціями – 508,28% при рекомендованому 
мінімумі на рівні 350%. 

2.3. Аналіз ефективності діяльності 

Динаміку та структуру фінансових результатів та показників ефективності діяльності 
представлено в таблиці 2.8. 

Таблиця 2.8. Динаміка фінансових результатів та показників ефективності діяльності 
Показник 01.01.20 01.01.21 01.04.21 01.07.21 01.10.21 

Результат операційної (основної) діяльності 25 853 44 177 7 293 19 659 34 098 

Результат фінансової діяльності 13 750 2 689 421 995 1 667 

Результат іншої звичайної діяльності -22 663 29 391 -5 607 -8 564 -12 965 

Податок на прибуток 9 696 20 996 3 616 7 252 10 730 

Чистий прибуток (збиток) після оподаткування 7 243 55 261 -1 509 4 837 12 069 

Рентабельність активів, ROA 2,26% 13,85% -0,36% 1,11% 2,70% 

Рентабельність капіталу, ROE 5,59% 34,38% -0,94% 2,97% 6,87% 

Коефіцієнт витрат 34,23% 41,89% 37,25% 35,91% 35,31% 

Коефіцієнт збитковості (брутто) 48,75% 34,66% 27,69% 32,95% 38,03% 

Коефіцієнт збитковості (нетто) 67,66% 55,80% 53,50% 56,37% 53,41% 

Комбінований показник збитковості 101,89% 97,69% 90,76% 92,28% 88,73% 

Обсяг чистих зароблених премій Компанії за підсумком 9 місяців 2021 року складав 
249,68 млн грн (245,76 млн грн за результатом аналогічного періоду попереднього року). 
При цьому фінансовий результат від основної діяльності Компанії складав 34,10 млн грн, 
результат від іншої звичайної діяльності – -12,97 млн грн. Чистий фінансовий результат 
Страховика становив 12,07 млн грн. 

За підсумком 9 місяців 2021 року значення коефіцієнта витрат було невисоким і складало 
35,31%. При цьому значення коефіцієнта збитковості, що характеризує співвідношення 
чистих страхових виплат до зароблених платежів, було значним (несприятливим) і 
складало 53,41%. Значення комбінованого коефіцієнта збитковості було близьким до 
граничного рівня і складало 88,73%. 

2.4. Виконання нормативів 

Згідно з даними Замовника, фактичні та розрахункові значення нормативів станом на 01.10
 .2021 р. набули наступних значень.  
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Таблиця 2.9. Виконання нормативів, тис. грн. 

Показник Нормативне значення Фактичне значення 

Норматив платоспроможності та достатності капіталу 357 093 436 257 

Норматив ризиковості операцій 253 673 313 792 

Норматив якості активів 84 593 156 933 

  

 

 

  



© НРА «Рюрік» «Рейтинговий звіт №COLON-КРП/РФН-023-ОН» 16 

ДОДАТКИ ДО РЕЙТИНГОВОГО ЗВІТУ 

Додаток 1. Активи Компанії, тис. грн. 
Показник 01.01.19 01.01.20 01.04.20 01.07.20 01.10.20 01.01.21 01.04.21 01.07.21 

Необоротні активи 23 351 54 490 61 326 60 639 65 801 67 422 73 365 74 870 

Нематеріальні активи 1 689 1 923 1 868 1 984 1 912 2 389 2 427 2 609 

Незавершене будівництво 137 0 48 0 0 0 0 0 

Основні засоби 501 27 293 31 050 31 209 35 551 35 240 34 123 32 743 

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші необоротні активи 21 024 25 274 28 360 27 446 28 338 29 793 36 815 39 518 

Оборотні активи 264 476 298 469 335 173 328 181 342 208 378 185 422 733 442 411 

Запаси 146 374 128 40 3 246 34 104 5 356 

Векселі одержані 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за послуги 41 558 53 845 62 734 64 992 61 353 72 480 92 077 106 216 

Інша дебіторська заборгованість 10 324 15 402 28 445 18 958 14 723 10 418 12 057 12 970 

Поточні фінансові інвестиції 0 0 0 0 0 0 0 0 

Грошові кошти 205 258 211 607 228 672 232 012 254 125 279 664 302 243 300 168 

Частка перестраховиків 7 190 17 240 15 194 12 179 8 761 15 589 16 252 17 702 

Інші оборотні активи 0 0 0 0 0 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 0 0 0 0 0 0 0 0 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всього активів 287 826 352 959 396 500 388 820 408 009 445 607 496 098 517 281 

Додаток 2. Пасиви Компанії, тис. грн. 
Показник 01.01.19 01.01.20 01.04.20 01.07.20 01.10.20 01.01.21 01.04.21 01.07.21 

Капітал 125 847 133 091 150 892 162 047 177 233 188 352 186 843 193 189 

Статутний капітал 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Інший додатковий капітал 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резервний капітал 2 808 2 808 2 808 3 272 3 697 3 510 3 070 2 808 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 93 040 100 283 118 084 128 775 143 536 154 842 153 773 160 382 

Забезпечення 130 628 157 531 178 719 169 473 174 865 190 872 240 347 253 673 

Страхові резерви 130 628 157 531 178 719 169 473 174 865 190 872 240 347 253 673 

Зобов’язання 31 351 61 883 66 888 57 300 55 911 66 383 68 908 70 419 

Векселі видані 0 0 0 0 0 0 0 0 

Довгострокові зобов’язання 0 20 065 23 478 22 834 23 633 23 225 22 845 22 186 

Короткострокові кредити банків 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кредиторська заборгованість за ТРП 86 106 40 66 7 152 221 363 

Поточні зобов’язання за розрахунками 22 859 35 452 39 306 30 065 27 224 35 985 42 633 43 822 

Поточні забезпечення 8 289 4 660 2 903 3 614 4 696 6 986 3 136 3 786 

Інші поточні зобов’язання 118 1 601 1 162 721 351 35 73 262 

Доходи майбутніх періодів 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чиста вартість активів НПФ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всього пасивів 287 826 352 505 396 500 388 820 408 009 445 607 496 098 517 281 

Додаток 3. Фінансові результати Компанії, тис. грн. 
Показник 01.01.19 01.01.20 01.04.20 01.07.20 01.10.20 01.01.21 01.04.21 01.07.21 

Валові страхові платежі (премії, внески) 223 707 283 338 83 619 142 668 211 931 307 865 126 087 227 323 

Частка премій, сплачена перестраховикам 23 783 28 172 4 027 7 338 10 900 27 832 7 196 16 683 

Зміна резерву незароблених премій (з урахуванням перестрахування) 1 068 -9 410 -21 221 -20 547 -24 928 -39 084 -40 193 -48 164 

Зароблені страхові платежі 200 991 245 756 58 371 114 783 176 103 240 949 78 698 162 477 

Операційні доходи, окрім зароблених платежів 294 995 150 683 42 489 87 239 126 640 170 745 38 183 84 898 

Доходи від фінансової діяльності 8 478 14 474 2 595 4 196 5 721 7 353 1 622 3 376 

Доходи від неосновної діяльності 21 408 9 375 24 077 26 645 39 158 44 483 594 3 320 

Надзвичайні доходи 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виплати страхових відшкодувань 212 461 124 500 30 555 48 309 69 901 94 395 30 508 66 970 

Відрахування у резерви (окрім резерву незароблених премій) 164 339 147 288 42 354 79 614 121 729 158 681 45 094 93 831 

Аквізиційні (агентська винагорода) та ліквідаційні витрати 50 628 57 859 14 429 28 844 44 596 62 017 19 400 39 169 

Інші адміністративні витрати 32 537 37 465 11 503 21 974 33 653 48 238 13 707 25 672 

Інші витрати на збут послуг 1 175 2 409 151 311 445 2 971 613 1 443 

Інші операційні витрати 1 224 1 064 278 584 864 1 215 266 629 

Витрати на фінансову діяльність 0 723 1 060 2 253 3 441 4 664 1 201 2 380 

Витрати на неосновну діяльність 23 974 32 039 3 115 11 737 13 301 15 092 6 201 11 885 

Надзвичайні витрати 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сальдо зароблених платежів та страхових виплат -11 470 121 256 27 817 66 474 106 202 146 554 48 190 95 506 

Результат операційної (основної) діяльності 33 622 25 853 1 591 22 386 31 555 44 177 7 293 19 660 

Результат фінансової діяльності 8 478 13 751 1 536 1 943 2 280 2 689 421 995 

Результат іншої звичайної діяльності -2 566 -22 664 20 962 14 908 25 857 29 391 -5 607 -8 565 

Податок на прибуток 11 354 9 697 6 287 10 281 15 550 20 996 3 616 7 252 

Чистий прибуток (збиток) після оподаткування 28 179 7 244 17 801 28 956 44 142 55 261 -1 509 4 838 

 


