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Оновлено рейтинг ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»
18 листопада 2019 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 дев’ять місяців 2019 року.
Таблиця
Основні показники діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» (тис. грн., п.п., %)
9 місяців
9 місяців
Темп
Показники
2019 р.
2018 р.
Зміна
приросту
(30.09.2019) (30.09.2018)
Активи всього, тис. грн.
222 686
223 520
-834
-0,37%
Власний капітал, тис. грн.
94 839
90 476
4 363
4,82%
Валові зобов’язання, тис. грн.
127 847
133 044
-5 197
-3,91%
Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %
74,18%
68,00%
6,18 п.п.
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.
70 836
85 194
-14 358
-16,85%
Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %
55,41%
64,03%
-8,62 п.п.
Валові премії, всього, тис. грн.
159 394
176 294
-16 900
-9,59%
Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.
16 495
8 454
8 041
95,11%
Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та
10,35%
4,80%
5,55 п.п.
валовими преміями, %
Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.
70 169
66 812
3 357
5,02%
Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %
44,02%
37,90%
6,12 п.п.
Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.
-2 272
-6 607
4 335
Рентабельність продажів, %
-1,43%
-3,75%
2,32 п.п.
Чистий прибуток (збиток), тис. грн.
-10 349
-16 704
6 355
Рентабельність власного капіталу, %
-10,91%
-18,46%
7,55 п.п.
Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» впродовж періоду з 30.09.2018 по 30.09.2019 року зменшились на
0,37% і на кінець третього кварталу 2019 року становили 222,69 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же
період виріс на 4,82% до 94,84 млн. грн., а валові зобов'язання знизились на 3,91% до 127,85 млн. грн. В
результаті, покриття власним капіталом зобов'язань Страховика в аналізованому періоді збільшилось на 6,18 п.п.
і на 30.09.2019 р. склало 74,18%, що свідчить про формування Компанією хорошого запасу капіталу.
2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» станом на 30.09.2019 р.
склали 70,84 млн. грн., що на 16,85% менше, ніж 30.09.2018 р. Наслідком більших темпів зниження обсягу
грошових коштів порівняно з валовими зобов'язаннями стало зменшення ліквідності Страховика на 8,62 п.п. Не
дивлячись на зниження, станом на кінець третього кварталу 2019 року покриття грошовими коштами зобов'язань
в ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» знаходилось на хорошому рівні і становило 55,41%.
3. Ділова активність Страховика в аналізованому періоді скоротилась. За дев’ять місяців 2019 року
Компанія зібрала 159,39 млн. грн. валових премій, це на 9,59% менше, ніж за той самий період 2018 року. При
цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла майже вдвічі до 16,5 млн. грн., що склало
10,35% від обсягу валових премій. За три квартали 2019 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» здійснила страхових
виплат і відшкодувань на 70,17 млн. грн., рівень виплат Страховика виріс на 6,12 п.п. до 44,02%.
4. Діяльність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в аналізованому періоді 2019 року була збитковою. Проте
Страховик за підсумками дев’яти місяців 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року скоротив розмір
збитку від операційної діяльності в 2,91 рази, а розмір чистого збитку – в 1,61 рази.
Таким чином, проаналізувавши результати роботи ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за підсумками дев’яти
місяців 2019 року, Агентство відзначає хороший запас капіталу та хорошу ліквідність Страховика, на фоні
скорочення його ділової активності та збиткової діяльності.
Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»
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