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Оновлені рейтинги СК «СПЕЙР»  
 

04 липня 2018 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв 
рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості / 
страховика Товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «СПЕЙР» 
(код ЄДРПОУ 39213513) на рівні uaA+ за національною шкалою. Страховик з 
рейтингом uaA+ характеризується високою фінансовою стійкістю / 
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Поновлюючи 
рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за перший 
квартал 2018 року. 

 
1. Обсяг валових премій, зібраних СК «СПЕЙР» за перші три місяці 2018 року, 

становив 6,448 млн. грн., що у 24,21 рази більше обсягу премій, зібраних за 
аналогічний період 2017 року. В той же час, надходження від фізичних осіб становили 
0,139 млн. грн., а надходження від перестраховиків були відсутніми. Частка фізосіб в 
брутто-преміях Компанії становила 2,15%. Таким чином, діяльність Страховика 
здебільшого була спрямована на юридичних осіб. Агентство позитивно оцінює суттєвий 
приріст брутто-премій, враховуючи нестабільні умови роботи на українському 
страховому ринку. 

Таблиця 1 
Основні показники доходів та витрат СК «СПЕЙР» (39213513) за перший квартал 

2018 року, тис. грн., п.п., % 

# 
Показники 

І квартал 
2018 року 

І квартал 
2017 року 

Зміна 
Темп 

приросту, % 
1 Брутто-премії, всього, в т.ч. 6447,7 266,3 6181,4 2321,22% 
2 від страхувальників фізичних осіб 138,9 3,9 135 3461,54% 
3 від перестраховиків 0 0 0 - 
4 Частка фізичних осіб в брутто-преміях 2,15% 1,46% 0,69 п.п. - 
5 Частка перестраховиків в брутто-преміях 0,00% 0,00% 0 - 
6 Страхові платежі, відправлені перестраховикам 38,3 230 -191,7 -83,35% 
7 Коефіцієнт залежності від перестраховиків 0,59% 86,37% -85,78 п.п. - 
8 Чисті премії 6409,4 36,3 6373,1 17556,75% 
9 Зароблені страхові премії 2125,4 365,5 1759,9 481,50% 

10 Фінансовий результат від операційної діяльності 860 -350 1210 -345,71% 
11 Рентабельність продаж 13,34% -131,43% 144,77 п.п. - 
12 Страхові виплати і компенсації 4,4 0 4,4 - 
13 Співвідношення між виплатами і брутто-преміями 0,07% 0,00% 0,07 п.п. - 
14 Чистий прибуток 920 42 878 2090,48% 
15 Рентабельність власного капіталу 2,85% 0,21% 2,64 п.п. - 

 
2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перший квартал 2018 року 

порівняно з тим же періодом 2017 року знизились на 83,35%: з 0,23 млн. грн. до 0,038 
млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків скоротився з 
86,37% до 0,59%, або на 85,78 п.п. 

Показники ділової активності СК «СПЕЙР» продемонстрували зростаючий тренд. 
Чисті премії Компанії зросли у 176,57 разів до 6,409 млн. грн., а зароблені премії – у 
5,82 разів до 2,125 млн. грн.  

 
3. СК «Спейр» продемонструвала прибуткову діяльність за підсумками перших 

трьох місяців 2018 року. Так, фінансовий результат від операційної діяльності 
становив 0,86 млн. грн. проти негативного результату в розмірі 0,35 млн. грн. за 
перший квартал 2017 року. Чистий прибуток Страховика за аналізований період 2018 
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року становив 0,92 млн. грн., що у 21,9 разів перевищує прибуток за перший квартал 
2017 року. 

За перші три місяці 2018 року Компанія виплатила своїм клієнтам 4,4 тис. грн. 
Таким чином, рівень виплат становив 0,07%. 

 
4. За період з 01.01.2018р. по 01.04.2018р. балансові показники Страховика 

продемонстрували різноспрямовану динаміку: 
• Активи знизились на 26,1% до 44,056 млн. грн.; 
• Власний капітал збільшився на 2,93% до 32,284 млн. грн.; 
• Зобов’язання скоротились на 58,33% до 11,772 млн. грн.; 
• Ліквідні активи виросли на 20,83% до 7,954 млн. грн. 
 
Станом на початок другого кварталу 2018 року Компанія володіла надлишковим 

рівнем капіталізації (274,24%) та хорошим рівнем ліквідності (67,57%).    
Таблиця 2 

Основні балансові показники СК «СПЕЙР» (39213513) за перший квартал 2018 року, тис. 
грн., п.п., % 

# Показники 01.04.2018 01.01.2018 Зміна 
Темп 

приросту, 
% 

1 Активи 44056 59612 -15556 -26,10% 

2 Власний капітал 32284 31364 920 2,93% 

3 Зобов’язання 11772 28248 -16476 -58,33% 

4 Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом 274,24% 111,03% 163,21 п.п. - 

5 Ліквідні активи 7954 6583 1371 20,83% 

6 Частка ліквідних активів в активах страховика 18,05% 11,04% 7,01 п.п. - 

7 Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями 67,57% 23,30% 44,26 п.п. - 

 
Проаналізувавши діяльність страховика за перший квартал 2018 року, РА 

«Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори, які дозволили підтвердити рейтинг 
страховика: 

 Помітний приріст показників ділової активності; 
 Факт прибуткової діяльності; 
 Надлишковий рівень капіталізації (274,24%); 
 Хороший рівень ліквідності (67,57%). 
 

 

Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" 

 


