
 

 

 

 

 

 

 

Звіт про рейтингове дослідження  
 

 

Клієнт: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СКІФІЯ" 

Скорочена назва: ПрАТ СК "СКІФІЯ" 

Дата первинної реєстрації: 15.10.1993 р. 

Код ЄДРПОУ: 20945990 

Місцезнаходження головного офісу 
компанії (місто, індекс, вулиця): 

02100, м. Київ, вулиця Тороповського, 
будинок 2, офіс 11 

Назва аудиторської компанії, яка 
підтверджує звітність в останній 
фінансовий рік:  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА 
ФIРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ» 

Перша особа, посада: 
ЛАПІНСЬКА ОЛЕКСАНДРА ГЕОРГІЇВНА, 
Голова Правління 

Кількість штатних співробітників на 
момент заповнення анкети: 

27 

Телефон/факс: +38-044-290-47-27 

Web-сайт: http://skyfia.com.ua 

Тип рейтингової оцінки: 
Фінансова стійкість страховика (загальні 
види страхування) / кредитний рейтинг 

Період оновлення рейтингу: Щоквартально 

Дата присвоєння рейтингу: 02.08.2018 

Рейтингова оцінка згідно з українською 
шкалою (кредитний рейтинг / рейтинг 
фінансової стійкості (надійності) 
страховика): 

 uaA 

 

Інформаційні обмеження: 

Звіт про рейтингове дослідження не має обмежень на розповсюдження. При використанні матеріалів, які 
містяться у звіті, посилання на РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) є обов’язковим. Всю інформацію, яка 
міститься у звіті про рейтингове дослідження, Агентство вважає вірною.  
 

Обмеження на використання оцінок: 

Всі рейтинги Агентства не є рекомендацією до купівлі цінних паперів, використання послуг або 
прийняття будь-яких господарських рішень. Рейтингові оцінки незалежно від шкали повинні сприйматись 
тільки як думка аналітиків Агентства про об’єкт та суб’єкт рейтингування.  
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1. Перелік ліцензій та дозволів, якими володіє 
Компанія 
 
Ліцензії страхуванню: 
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я), від 29.08.2017 
Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса від 19.07.2018 
Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність 
перевізника) від 19.07.2018 
Страхування від нещасних випадків, №547129 від 23.11.2010 
Страхування здоров'я на випадок хвороби №547124 від 23.11.2010 
Страхування наземного транспорту (крім залізничного) №547127 від 23.11.2010 
Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) №547123 від 
23.11.2010 
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) №547120 від 23.11.2010 
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ №547122 від 23.11.2010 
Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12) №547126 від 23.11.2010 
Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) №547121 
від 23.11.2010 
Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 – 14 цієї статті) № 
547131 від 23.11.2010 
Страхування кредитів №547125 від 23.11.2010 
Страхування фінансових ризиків №547133 від 23.11.2010 
Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті №547130 від 23.11.2010 
Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних 
наслідків при перевезенні небезпечних вантажів №547128 від 23.11.2010 
Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами 
та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, 
господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру 
№547134 від 23.11.2010 
Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються 
з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) 
№ 547132 від 23.11.2010 
 
 
 
 
 
 

(А) Загальна характеристика страховика 
 
ПрАТ СК "СКІФІЯ" було створене загальними зборами засновників і 

зареєстровано 15.10.1993 р. Компанія має офіс у м. Дніпро. Офіси Страховика 
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покривають найбільшу концентрацію промислових підприємств в Україні та 
максимально наближені до клієнтської бази Страховика.  

 
СК "СКІФІЯ" розкриває інформацію про своїх клієнтів, що дозволяє зробити 

уявлення про масштаб роботи Компанії та її спеціалізацію. До постійних клієнтів 
СК "СКІФІЯ" відносяться: 

- Криворізький залізорудний комбінат; 
- Східний ГЗК; 
- Дніпровський металургійний комбінат; 
- Полтаваобленерго; 
- Дніпроводоканал; 
- Дніпровьский завод мінеральних добрив; 
- Вінницяобленерго; 
- Чернігівобленерго; 
- Миколаївгаз; 
- Сумиобленерго і т.д.  
 
Отже, СК "СКІФІЯ" спеціалізуєтеся на обслуговуванні великої корпоративної 

клієнтури. Частина клієнтів Компанії відноситься до промислових підприємств, на 
яких є небезпечні виробництва. 

 
Виходячи з даних таблиці 1, за перше півріччя 2018 року СК "СКІФІЯ" 

зібрала 30,091 млн. грн. валових премій, що приблизно у 30 разів більше ніж за 
той самий період 2017 року. На думку Агентства, таке зростання бізнесу СК 
"СКІФІЯ" було обумовлене зміною профілю діяльності Страховика і приходом у 
Компанію нової досвідченої команди. 

ТАБЛИЦЯ 1 

Ключові показники роботи ПРАТ СК "СКІФІЯ", тис. грн., % 

# Показники 
І півріччя 
2018 року 

І півріччя 
2017 року 

Зміна 
Темп 

приросту, % 

1 Брутто премії, всього 30091,1 1035,3 29055,8 2806,51% 
2 Страхові виплати та компенсації 6605,1 1949,6 4655,5 238,79% 

3 
Співвідношення між виплатами та брутто-
преміями 

21,95% 188,31% -166,36% - 

4 Власний капітал 36208 39338 -3130 -7,96% 
5 Зобов'язання 13522 1933 11589 599,53% 

6 
Коефіцієнт покриття зобов'язань власним 
капіталом 

267,77% 2035,08% -1767,3% - 

7 Чистий прибуток -2958 -476 -2482 - 
8 Рентабельність власного капіталу -8,17% -1,21% -6,96% - 
9 Рентабельність активів -5,95% -1,15% -4,79% - 

10 
Співвідношення між підпроцентними активами та 
зобов'язаннями 

66,27% н/д - - 

 
Разом із обсягами валового бізнесу Компанії збільшились: виплати, 

зобов’язання та з’явився збиток. Відповідна динаміка є прогнозованою і такою, 
що, як правило, спостерігається при різкому збільшенні масштабів роботи 
страховика та при істотній корекції напрямку його діяльності. 

 
 Таким чином, РА "Стандарт-Рейтинг" вважає, що СК "СКІФІЯ" відноситься до 

категорії середніх за обсягом валових премій страховиків, який дуже швидко 
розвивається за рахунок співпраці із клієнтами з промислового сектору 
економіки, який зараз знаходиться на підйомі. Компанія демонструє прийнятний 
рівень виплат і здатність підтримувати діяльність у складних умовах на 
страховому ринку. Агентство позитивно оцінює діяльність Страховика, яка 
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спрямована на співпрацю з юридичними особами, у діяльності яких є ризики, що 
потребують страхового покриття. 
 
(В) Ділова активність і конкуренція 
 

За підсумками першого півріччя 2018 року показники ділової активності СК 
"СКІФІЯ" продемонстрували зростання: 

• Валові премії зросли майже у 30 разів до 30,091 млн. грн.; 
• Чисті премії зросли у 15,8 разів до 13,689 млн. грн.; 
• Зароблені страхові премії зросли майже у 12,4 рази до 12,5 млн. грн. 

 
Діяльність Страховика більш спрямована на юридичних осіб, внаслідок чого 

зниження реальних доходів окремих прошарків населення не має значного 
негативного впливу на бізнес Страховика. За підсумками першого півріччя 2018 
року частка фізичних осіб у брутто-преміях Страховика складала 11,09%. 

 
ТАБЛИЦЯ 2 

Показники ділової активності ПРАТ СК "СКІФІЯ", тис. грн., % 

# Показники 
І півріччя 
2018 року 

І півріччя 
2017 року 

Зміна 
Темп 

приросту, 
% 

1 Брутто премії, всього, в т.ч. 30091,1 1035,3 29055,8 2806,51% 
2 від страхувальників фізичних осіб 3336,6 343,5 2993,1 871,35% 
3 від перестраховиків 277,7 72 205,7 285,69% 
4 Частка фізичних осіб в брутто-преміях 11,09% 33,18% -22,09% - 
5 Частка перестраховиків в брутто-преміях 0,92% 6,95% -6,03% - 
6 Страхові платежі, відправлені перестраховикам 16401,9 168,1 16233,8 9657,23% 
7 Коефіцієнт залежності від перестраховиків 54,51% 16,24% 38,27% - 
8 Чисті премії 13689,20 867,20 12822,00 1478,55% 
9 Зароблені страхові премії 12514,5 1063,7 11450,8 1076,51% 

10 Фінансовий результат від операційної діяльності -227 -600 373 -62,17% 
11 Рентабельність продажів -0,75% -57,95% 57,20% - 
12 Аквізаційні витрати 3315,9 6 3309,9 55165,00% 

13 
Співвідношення між аквізаційними витратами 
та брутто-преміями 

11,02% 0,58% 10,44% - 

 
Аквізаційні витрати за перше півріччя 2018 року становили 3,316 млн. грн., 

що значно більше аналогічного показника за той же період 2017 року. 
Співвідношення між аквізаційними витратам страховика і брутто-преміями за 
перше півріччя 2018 року становило 11,02%, що є прийнятним рівнем для 
вітчизняного ринку, особливо із врахуванням істотного збільшення масштабів 
роботи Страховика. 

 
Таким чином, СК "СКІФІЯ" відноситься до страховиків із середнім але 

швидко зростаючим обсягом валового бізнесу, має здатність до збільшення 
масштабів роботи без залучення посередників, що підтверджує тезу про високий 
рівень професійності команди менеджерів Страховика. 
 
 
 
(С) Диверсифікація бізнесу 
 

За підсумками першого півріччя 2018 року найбільшими видами 
страхування СК "СКІФІЯ" були: 

 Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) – 71,94%; 
 Страхування відповідальності перед третіми особами – 9,17%; 
 Страхування від нещасних випадків – 4,35%. 
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Разом на три найкрупніші види страхування приходилось 85,46% від 
валових премій. На найкрупніший вид страхування приходилось майже 62% 
валових премій і зазвичай така ситуація заслуговує негативної оцінки, але СК 
"СКІФІЯ" мала щонайменше дві пом’якшуючих обставини. Медичне страхування в 
Україні, на відміну від моторного, не відносилось до хронічно збиткових видів 
страхування і тому його домінування, в принципі, не створювало загрози для 
Страховика. По-друге, Страховик тільки-но почав збільшувати масштаби роботи, 
тому галузева структура його портфелю може змінюватись. 

ТАБЛИЦЯ 3 

ТОП-7 найбільших видів страхування ПрАТ СК "СКІФІЯ", тис. грн., % 
 

Примітка: Оцінка часток та сум, отриманих по видам страхування, проводилась по звітності Страховика і може 
мати невеликі відхилення в залежності від специфіки обліку премій у розрізі різних видів страхування 

 
Отже, рівень диверсифікації страхового портфелю СК "СКІФІЯ" 

характеризується як близький до задовільного, але з огляду на спеціалізацію 
страховика на медичному страхуванні, в цілому рівень диверсифікації заслуговує 
позитивної оцінки. 

 
 
 

(D) Якість активів 
 

Згідно з даними таблиці 4, доходні активи Страховика станом на 
30.06.2018 року в порівнянні з 30.06.2017 зросли у 3,2 рази: з 4,616 млн. грн. до 
14,7998 млн. грн. Фактично, Компанія отримала підвищення обсягу ліквідних 
активів. Підпроцентні активи Страховика складались тільки з банківських 
вкладів та грошей на поточних рахунках Компанії. Підпроцентні активи з 
інвестиційним рівнем рейтингу за національною шкалою складали 60,55% від 
дохідних активів Компанії, та на 30.06.2018 р. покривали 66,27% зобов’язань 
Страховика.  

ТАБЛИЦЯ 4 

Структура дохідних активів ПрАТ СК "СКІФІЯ", тис. грн., п.п., % 

# Показники 
30.06.2018 30.06.2017 Зміна 

структури, 
п.п. 

Темп 
приросту, 

% тис. грн. % тис. грн. % 

1 Грошові кошти на поточних рахунках 3701 25,01% 1147,7 24,86% 0,14 222,47% 
2 Банківські депозити 5260 35,54% 1472,3 31,90% 3,64 257,26% 
3 Акції 705,8 4,77% 1805,8 39,12% -34,35 -60,91% 
4 Державні цінні папери 0 0,00% 0 0,00% 0,00 - 
5 Права вимоги до перестраховиків 5133 34,68% 190 4,12% 30,57 2601,58% 
6 Доходні активи всього: 14799,8 100,00% 4615,8 100,00% 0,00 220,63% 
7 Підпроцентні активи всього: 8961 60,55% 2620 56,76% 3,79 242,02% 

8 
Підпроцентні активи з рейтингом 
вище uaBBB- 

8961 60,55% 2620 56,76% 3,79 242,02% 

# Показники 
І півріччя 2018 року І півріччя 2017 року Зміна 

структури, 
п.п. тис. грн. % тис. грн. % 

1 
Медичне страхування (безперервне 
страхування здоров'я) 

21648,5 71,94% 0 0,00% 71,94 

2 
Страхування відповідальності перед третіми 
особами 

2760,55 9,17% 0,1 0,01% 9,16 

3 Страхування від нещасних випадків 1308,8 4,35% 4,8 0,46% 3,89 
4 Страхування здоров'я на випадок хвороби 1185,1 3,94% 3 0,29% 3,65 

5 
Страхування від вогневих ризиків та ризиків 
стихійних явищ 

889,6 2,96% 100,1 9,67% -6,71 

6 Страхування майна 870,55 2,89% 180,1 17,40% -14,51 

9 
Страхування наземного транспорту (крім 
залізничного) 

110,8 0,37% 747,2 72,17% -71,80 

11 Інші види страхування 1317,2 4,38% 0 0,00% 4,38 
12 Всього: 30091,1 100,00% 1035,3 100,00% 71,94 
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9 
Частка активів з рейтингом 
інвестиційного рівня в підпроцентних 
активах 

100,00% - 100,00% - - - 

 
Вивчення депозитного портфелю СК "СКІФІЯ" показало, що всі банківські 

депозити розміщенні у банках з рейтингом не нижче uaAA або зі 100% іноземним 
капіталом, або у державних банках, які повністю контролюються державою 
Україна. Політику управління підпроцентними активами Страховика можна 
вважати дуже консервативною, на що вказує дуже висока якість депозитного 
портфелю СК "СКІФІЯ". 

 
 Таким чином, станом на 30.06.2018 року СК "СКІФІЯ" мала дуже якісний 
портфель депозитів. Крім депозитів Страховик не використовував інших форм 
збереження активів, які б передбачали отримання відсотків. Агентство вважає, 
що якісний депозитний портфель Страховка позитивно впливає на його 
рейтингову оцінку. 
 
 
(E) Якість перестрахового забезпечення 
 

Станом на 30.06.2018 р. СК "СКІФІЯ" мала у структурі активів права 
вимоги до перестраховиків на суму 5,133 млн. грн. Компанія дуже зважено 
підходить до вибору контрагентів при перестрахуванні, має власні підходи до 
оцінки ризику стійкості перестраховиків. За весь час роботи СК "СКІФІЯ" жодного 
разу не пред’являла претензій до своїх контрагентів з перестрахування у судовому 
порядку. 

 
 

(F) Адекватність формування резервів 
 

Резерви. За період з 30.06.2017 по 30.06.2018 р. резерви СК "СКІФІЯ" 
збільшились із 1,4 млн. грн. до 7,259 млн. грн. Значне збільшення резервів 
Страховика було викликане збільшенням обсягів ризиків, які приймає Страховик 
при зростанні масштабів бізнесу (табл. 5). 

ТАБЛИЦЯ 5 
Структура резервів ПрАТ СК "СКІФІЯ", тис. грн., п.п., % 

# Показники 
30.06.2018 30.06.2017 Зміна 

структури, 
п.п. 

Темп 
приросту, 

% тис. грн. % тис. грн. % 

1 Резерви під незароблені премії 7259,4 82,72% 936 66,86% 15,86 675,58% 

2 
Резерв заявлених, але 
невиплачених збитків 

135,4 1,54% 464 33,14% -31,60 -70,82% 

3 
Резерв збитків, які відбулись, але 
не заявлені 

1381,5 15,74% 0 0,00% 15,74 - 

4 Інші резерви 0 0,00% 0 0,00% 0,00 - 
5 Технічні резерви всього: 8776,3 100,00% 1400 100,0% - 526,88% 

 
На момент присвоєння рейтингу СК "СКІФІЯ" формувала резерви під 

незароблені премії, резерв заявлених збитків і резерв збитків, які відбулись. По 
мірі розширення операцій страховика Агентство очікує, що СК "СКІФІЯ" буде 
формувати й інші види резервів. 

 
Агентство вважає, що політика формування резервів СК "СКІФІЯ" 

відповідає чинному законодавству та практиці ведення страхового бізнесу в 
Україні. 
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Станом на 30.06.2018 р. підпроцентні активи Страховика були більшими за 
його технічні резерви на 2,1%. Враховуючи якість депозитного портфелю 
Страховка, відповідний невеликий запас підпроцентних активів є цілком 
достатнім для діяльності Компанії у довгостроковому періоді. 

 
Виплати. За перше півріччя 2018 року обсяг виплат і компенсацій 

Страховика збільшився з 1,95 млн. грн. до 6,605 млн. грн. При цьому, 
співвідношення між виплатами та брутто-преміями знизилось із неадекватних 
188,31% до 21,95%. Зміна обсягів виплат та їх співвідношення із валовим 
бізнесом була спричинена кардинальною зміною масштабів роботи Страховика.  

 Окремо слід звернути увагу на той факт, що підпроцентні активи 
Страховика на 35,67% перевищували суму виплат за 6 місяців 2018 року. 
Відповідний запас ліквідних активів є достатнім, але у разі подальшого зростання 
бізнесу Страховика, він буде змінюватись (табл. 6). 

ТАБЛИЦЯ 6 
Виплати і покриття виплат підпроцентними активами  

ПРАТ СК "СКІФІЯ", тис. грн., п.п., % 

# Показники 
І півріччя 
2018 року 

І півріччя 
2017 року 

Зміна 
Темп 

приросту 
премій, % 

1 Страхові виплати та компенсації 6605,1 1949,6 4655,5 238,79% 
2 Брутто премії, всього 30091,1 1035,3 29055,8 2806,51% 
3 Співвідношення між виплатами та брутто-преміями 21,95% 188,31% -166,36% - 
4 Підпроцентні активи всього 8961 2620 6341 242,02% 
5 Покриття підпроцентними активами виплат 135,67% 134,39% 1,28% - 

 
Таким чином, станом на 30.06.2018 року СК "СКІФІЯ" сформувала резерви 

в обсязі, який відповідає вимогам українського законодавства. Найбільша частка 
резервів (82,72%) складалась з резерву заявлених, але не виплачених збитків. За 
підсумками першого півріччя 2018 року рівень виплат Компанії не перевищував 
середньо-ринкове значення і становив 21,95%. 
 
 
(G) Капітал і запас платоспроможності 
 

Зареєстрований (статутний) капітал Страховика на 30.06.2018р. становив 
37,116 млн. грн., що відповідає такому самому рівню, як і станом на 30.06.2017р. 
В структурі капіталу Компанії резервний капітал становив 5,45% від власного 
капіталу Страховика, а нерозподілений збиток минулих років становив 7,95% від 
власного капіталу.  

ТАБЛИЦЯ 7 

Структура власного капіталу ПрАТ СК "СКІФІЯ", тис. грн., п.п., % 

# Показники 
30.06.2018 30.06.2017 Зміна 

структури, 
п.п. 

Темп 
приросту, 

% 
тис. грн. % тис. грн. % 

1 Статутний капітал 37116 102,51% 37116 94,35% 8,16% 0,00% 
2 Резервний капітал 1972 5,45% 1972 5,01% 0,43% 0,00% 
3 Нерозподілений прибуток -2880 -7,95% 250 0,64% -8,59% -1252,00% 
4 Неоплачений капітал 0 0,00% 0 0,00% 0,00% - 
5 Інші резерви 0 0,00% 0 0,00% 0,00% - 
6 Власний капітал всього: 36208 100,00% 39338 100,00% 0,00% -7,96% 

 
Агентство звертає увагу на наявність у Компанії резервного капіталу. У той 

же час, рівень забезпеченості зобов'язань Страховика капіталом продовжує 
перевищувати 100%. Станом на 30.06.2018 р. співвідношення між власним 
капіталом та зобов’язаннями Страховика становили 268%. 
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(H) Підтримка акціонерів 
 

На момент присвоєння рейтингу, згідно з даними Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, кінцевим власником СК "СКІФІЯ" була фізична особа, а 
саме - ЧИР’ЄВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, який зареєстрований за адресою 
УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 60/1, КВ. 25. Оскільки фізична особа є єдиним 
власником Товариства, то Агентство визначає зовнішню підтримку від акціонера 
як невизначену. 

 
 

 
(I) Інші фактори, що впливають на оцінку 
 

В результаті вивчення обставин взаємодії Страховика з держорганами, 
Агентством було зроблено висновок, що на момент присвоєння рейтингу у 
Компанії не було суттєвих суперечок з регулюючими або податковими органами, 
які могли б у майбутньому суттєво вплинути на рівень платоспроможності 
Страховика. Також РА «Стандарт-Рейтинг» звертає увагу, що при вивченні справ, 
які містяться в Єдиному реєстрі судових рішень, не було виявлено рішень судів, 
які б впливали на спроможність Страховика виконувати свої зобов'язання. 
Станом на 01.08.2018 р. СК "СКІФІЯ", за даними ДФС, не мала податкового боргу. 

 
 
 

2. Узагальнення компонентів оцінки 
 
Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» на засіданні рейтингового 

комітету присвоїло кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика 
Приватному акціонерному товариству «Страхова Компанія «Скіфія» (код ЄДРПОУ 
20945990) за національною шкалою на рівні uaA. Страховик з рейтингом uaA 
характеризується високою фінансовою стійкістю в порівнянні з іншими 
українськими страховиками. Рівень стійкості означає чутливість до впливу 
несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи 
рішення про присвоєння рейтингу, Агентство керувалося наступними 
висновками: 

 
1. СК "СКІФІЯ" відноситься до категорії середніх за обсягом валових премій 

страховиків, який дуже швидко розвивається за рахунок співпраці із клієнтами з 
промислового сектору економіки, який зараз знаходиться на підйомі. Компанія 
демонструє прийнятний рівень виплат і здатність підтримувати діяльність у 
складних умовах на страховому ринку. Агентство позитивно оцінює діяльність 
Страховика, яка спрямована на співпрацю з юридичними особами, у діяльності 
яких є ризики, що потребують страхового покриття. 

 
2. СК "СКІФІЯ" має здатність до збільшення масштабів роботи без залучення 

посередників, що підтверджує тезу про високий рівень професійності команди 
менеджерів Страховика. Рівень диверсифікації страхового портфелю СК "СКІФІЯ" 
характеризується як близький до задовільного, але з огляду на спеціалізацію 
страховика на медичному страхуванні, в цілому рівень диверсифікації заслуговує 
позитивної оцінки. 

 
3. Станом на 30.06.2018 року СК "СКІФІЯ" мала дуже якісний портфель 

депозитів. Крім депозитів Страховик не використовував інших форм збереження 
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активів, які б передбачали отримання відсотків. Агентство вважає, що якісний 
депозитний портфель Страховка позитивно впливає на його рейтингову оцінку. 

 
4. Станом на 30.06.2018 р. СК "СКІФІЯ" мала у структурі активів права 

вимоги до перестраховиків на суму 5,133 млн. грн. Компанія дуже зважено 
підходить до вибору контрагентів при перестрахуванні, має власні підходи до 
оцінки ризику стійкості перестраховиків. За весь час роботи СК "СКІФІЯ" жодного 
разу не пред’являла претензій до своїх контрагентів з перестрахування у судовому 
порядку. 

 
5. Станом на 30.06.2018 року СК "СКІФІЯ" сформувала резерви в обсязі, 

який відповідає вимогам українського законодавства. Найбільша частка резервів 
(82,72%) складалась з резерву заявлених, але не виплачених збитків. За 
підсумками першого півріччя 2018 року рівень виплат Компанії не перевищував 
середньо-ринкове значення і становив 21,95%. 

 
6. Протягом першого півріччя Страхових значно наростив обсяги бізнесу та 

змінив спеціалізацію. Швидко зростаючий бізнес, який змінює структуру 
клієнтської бази – є єдиним фактором, щ обмежує зараз рейтинг страховика. При 
досягненні більш менш сталих обсягів бізнесу і збереженні основних параметрів 
ліквідності, якості активів і забезпеченості власним капіталом, рейтинг СК 
"СКІФІЯ" буде підвищуватись. 
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Рейтингова шкала для оцінки рейтингу фінансової стійкості 
страховиків  

 

Національна рейтингова шкала, адаптована РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) 
для оцінки фінансової стійкості страхових компаній  

 
Рейтингова 

оцінка 
Зміст оцінки фінансової стійкості страховика за національною шкалою  

uaAAA 
Страховик з рейтингом uaAAA характеризується виключно високою фінансовою стійкістю у порівнянні 
з іншими українськими страховиками  

uaAA 
Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю у порівнянні з 
іншими українськими страховиками. 

uaA 
Страховик з рейтингом uaA характеризується високою фінансовою стійкістю у порівнянні з іншими 
українськими страховиками. Рівень стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних, 
фінансових та економічних умов.  

uaВВВ 
Страховик з рейтингом uaBBB характеризується достатньою фінансовою стійкістю у порівнянні з 
іншими українськими страховиками. Рівень стійкості залежить від впливу несприятливих комерційних, 
фінансових та економічних умов.  

uaBB 

Страховик з рейтингом uaBB характеризується кредитоспроможністю нижче достатньої у порівнянні з 
іншими українськими страховиками. Висока залежність рівня стійкості від впливу несприятливих 
комерційних, фінансових та економічних умов.  

uaB 
Страховик з рейтингом uaB характеризується низькою фінансовою стійкістю у порівнянні з іншими 
українськими страховиками. Дуже висока залежність рівня стійкості від впливу несприятливих 
комерційних, фінансових та економічних умов.  

uaССС 

Страховик з рейтингом uaCCC характеризується дуже низькою фінансовою стійкістю у порівнянні з 
іншими українськими страховиками. Існує потенційна ймовірність припинення роботи страховика, або 
тимчасового переривання бізнес-процесу з подальшим невиконанням зобов’язань перед 
страхувальниками.  

uaСС 
Страховик з рейтингом uaCC характеризується високою ймовірністю припинення діяльності з 
подальшим невиконанням зобов’язань перед страхувальниками.  

uaС Страховик очікує призупинення діяльності та невиконання зобов’язань перед страхувальниками.  

uaD Страховик припинив діяльність і почав процедуру ліквідації  

«–» або «+» — Проміжні  категорії  рейтингу відносно основних категорій. 

 
Шкала для оцінки рейтингу фінансової стійкості страховика адаптована РА 

«Стандарт-Рейтинг» (Україна) на підставі національної шкали, яка затверджена 
Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року № 665 «Про 
затвердження національної рейтингової шкали». 

 
Інформація для страхувальників: 
Рейтинг фінансової стійкості страховика не вказує на швидкість та ймовірність своєчасної 

виплати. Рейтингова оцінка фінансової стійкості страховика є думкою аналітиків Агентства щодо 
ймовірності призупинення бізнес-процесів в компанії з подальшою неможливістю виконати зобов’язання 
перед страхувальниками. В страхових компаніях, які не мають істотних боргових зобов’язань перед 
банками та не здійснювали облігаційні займи, рейтинг фінансової стійкості співпадає з кредитним 
рейтингом.  


