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Оновлено рейтинг ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» 
 

11 квітня 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення 

оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ЮНІВЕС» (код ЄДРПОУ 32638319) на рівні uaA+ за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaA+ 

характеризується високою фінансовою стійкістю в порівнянні з іншими українськими страховими компаніями. 

Оновлюючи рейтинг, Агентство базувалося на результатах аналізу діяльності страховика за 2018 рік, а також 

особливою і регулярною інформацією Компанії, як емітента. 

Таблиця 

Основні показники діяльності ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» за 2018 рік (тис. грн., п.п., %) 

Показники 
2018 рік 

(31.12.2018) 
2017 рік 

(31.12.2017) 
Зміна 

Темп 
приросту, % 

Активи всього, тис. грн. 116 968 145 553 -28 585 -19,64% 

Власний капітал, тис. грн. 71 060 81 520 -10 460 -12,83% 

Валові зобов’язання, тис. грн. 45 908 64 033 -18 125 -28,31% 

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, % 154,79% 127,31% 27,48 п.п.  

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 31 768 18 010 13 758 76,39% 

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, % 69,20% 28,13% 41,07 п.п.  

Валові премії всього, тис. грн. 65 532 122 184 -56 652 -46,37% 

Частка страхових премій, які належать перестраховикам, тис. грн. 1 535 2 031 -496 -24,42% 

Співвідношення між преміями, які належать перестраховикам, та 
валовими преміями, % 

2,34% 1,66% 0,68 п.п. - 

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн. 62 288 66 004 -3 716 -5,63% 

Співвідношення між виплатами та валовими преміями за період, % 95,05% 54,02% 41,03 п.п.  

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн. -7 489 -5 290 -2 199 - 

Рентабельність продаж, % -11,43% -4,33% -7,10 п.п.  

Чистий прибуток (збиток), тис. грн. -8 494 -5 023 -3 471 - 

Рентабельність власного капіталу, % -11,95% -6,16% -5,79 п.п.  
Джерело: дані ПрАТ «СК «ЮНІВЕС», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 
 

1. Активи СК «ЮНІВЕС» за період з 31.12.2017 по 31.12.2018 р. знизилися на 19,64% до 116,97 млн. грн. 

Валові зобов'язання страховика за цей же період скоротилися на 28,31% до 45,91 млн. грн., а власний капітал 

знизився на 12,83% до 71,06 млн. грн. В результаті більш високих темпів зниження валових зобов'язань покриття 

власним капіталом зобов'язань страховика зросло на 27,48 п.п. і на 31.12.2018 р. склало 154,79%, що свідчить про 

підтримку Компанією дуже високого рівня запасу власного капіталу. 
 

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках СК «ЮНІВЕС» за станом на кінець 2018 року склали 

31,77 млн. грн., що в 1,76 разів більше, ніж роком раніше. Приріст залишків грошових коштів при падінні 

валових зобов'язань підвищив рівень покриття грошовими коштами зобов'язань страховика на 41,07 п.п. до 

69,2%. Такий рівень ліквідності є достатнім для Компанії, що спеціалізується на класичному страхуванні. Крім 

того, Агентство відзначає, що на 31.12.2018 року поточні фінансові інвестиції СК «ЮНІВЕС» включали 

вкладення в ОВДП на суму 4,161 млн. грн. 
 

3. За 2018 рік СК «ЮНІВЕС» зібрала 65,53 млн. грн. валових премій, що на 46,37% менше, ніж за 2017 

рік. Перестрахування займало невелику питому вагу в бізнесі страховика: частина страхових премій, що належать 

перестраховикам, знизилася на 24,42% і склала всього 2,34% від валових премій. Страхові виплати та 

відшкодування за підсумками чотирьох кварталів 2018 року в порівнянні з 2017 роком знизилися на 5,63% (на 

3,72 млн. грн.) і склали 95,05% від валових премій. 
 

4. Діяльність СК «ЮНІВЕС» за підсумками 2018 року була збитковою. За 12 місяців 2018 року Компанія 

отримала 7,49 млн. грн. збитку від операційної діяльності та 8,49 млн. грн. чистого збитку. Розмір отриманого 

збитку не є суттєвим для Компанії і не може вплинути на фінансову стійкість страховика. 

 

Таким чином, аналіз звітності та результатів роботи СК «ЮНІВЕС» за підсумками 2018 року показав: 

дуже високу капіталізацію, зростання ліквідності і рівня виплат на тлі зниження ділової активності і збиткової 

діяльності Компанії. 

 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 


