
 
 

    
Ми робимо ринки кращими!  

www.expert-rating.com 

 
Україна, 04073, м. Київ, пров. 
Куренівський, 15, офіс 38 
тел.:  +38 (044) 227-60-74 
general@expert-rating.com 
www.expert-rating.com         
 

 

 
Office. 38, 15 Kurenivs’kyi Ln.,  
Kyiv, 04073, Ukraine  
Tеl.: +38 (044) 227-60-74 
general@expert-rating.com  
www.expert-rating.com 

23.03.2020 
 

Оновлено рейтинг ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»  
 

23 березня 2020 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було 
прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного 
товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 20344871) за 
національною шкалою на рівні uaAA-. Оновлюючи рейтинг на такому рівні, Агентство 
керувалося результатами роботи Компанії за 2019 рік. 

Таблиця 
Основні показники діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» (тис. грн., п.п., %) 

Показники 2019 рік 
(31.12.2019) 

2018 рік 
(31.12.2018) 

Зміна Темп 
приросту 

Активи всього, тис. грн. 212 677 228 806 -16 129 -7,05% 
Власний капітал, тис. грн. 82 890 100 431 -17 541 -17,47% 
Валові зобов’язання, тис. грн. 129 787 128 375 1 412 1,10% 
Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, % 63,87% 78,23% -14,36 п.п. - 
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 77 583 81 850 -4 267 -5,21% 
Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, % 59,78% 63,76% -3,98 п.п. - 
Валові премії, всього, тис. грн. 211 249 230 060 -18 811 -8,18% 
Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн. 17 068 10 580 6 488 61,32% 
Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, 
та валовими преміями, % 

8,08% 4,60% 3,48 п.п. - 

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн. 90 844 90 492 352 0,39% 
Співвідношення між виплатами та валовими преміями, % 43,00% 39,33% 3,67 п.п. - 
Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн. -13 532 -10 454 -3 078 - 
Рентабельність продажів, % -6,41% -4,54% -1,87 п.п. -  
Чистий прибуток (збиток), тис. грн. -22 234 -20 668 -1 566 - 
Рентабельність власного капіталу, % -26,82% -20,58% -6,24 п.п. -  

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

  
1. Активи ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» впродовж періоду з 31.12.2018 по 31.12.2019 

року зменшились на 7,05% до 212,68 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же період 
скоротився на 17,47% до 82,89 млн. грн., а валові зобов'язання показали приріст на 1,1% до 
129,79 млн. грн. В результаті, покриття власним капіталом зобов'язань Страховика в 
аналізованому періоді зменшилось на 14,36 п.п. і станом на кінець 2019 року склало 63,87%, 
що свідчить про формування Компанією хорошого запасу капіталу. 

 
2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» станом на 

31.12.2019 р. склали 77,58 млн. грн., що на 5,21% менше, ніж на 31.12.2018 р. Збільшення 
валових зобов'язань на фоні скорочення обсягу високоліквідних коштів на рахунках 
Страховика призвело до зменшення його ліквідності на 3,98 п.п. Не дивлячись на зниження, 
станом на кінець 2019 року покриття грошовими коштами зобов'язань в ПрАТ «СК 
«БРОКБІЗНЕС» знаходилось на хорошому рівні і становило 59,78%. 

 
3. Ділова активність Страховика в аналізованому періоді скоротилась. Обсяг валових 

премій, зібраних за 12 місяців 2019 року, зменшився порівняно з аналогічним періодом 2018 
року на 8,18% до 211,25 млн. грн. При цьому, частина страхових премій, належна 
перестраховикам, виросла на 61,32% до 17,07 млн. грн., що склало 8,08% від обсягу валових 
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премій. За 2019 рік ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» здійснила страхових виплат і відшкодувань на 
90,84 млн. грн., що на 0,39% більше ніж за 2018 рік. Рівень виплат Страховика виріс на 3,67 
п.п. до 43%. 

 
4. Діяльність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в 2019 році була збитковою. При цьому, 

розмір операційного збитку за підсумками 2019 року збільшився порівняно з 2018 роком на 
3,08 млн. грн., а розмір чистого збитку виріс на 1,57 млн. грн. і склав 22,23 млн. грн. 

 
Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за 2019 рік, 

Агентство відзначає хороший запас капіталу та хорошу ліквідність Страховика, на фоні 
скорочення його ділової активності та збиткової діяльності. 

 
 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»   
 
 


