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Оновлені рейтинги  
ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП"  

 
2 липня 2018 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про 

оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості / страховика на рівні uaAA+ 
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА 
ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП». Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою 
фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими 
страховиками. Поновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи 
Компанії за перший квартал 2018 року. 

 
1. СК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» за перші три місяці 2018 року зібрала 134,368 

млн. грн. валових премій, що на 24,97% перевищує обсяг премій, зібраних за той самий період 
2017 року. При цьому, надходження від фізичних осіб збільшились на 24,02% до 90,37 млн. 
грн., а від перестраховиків – з 0,002 млн. грн. до 0,18 млн. грн. Таким чином, частка фізичних 
осіб в брутто-преміях склала 67,26%, а частка перестраховиків – 0,13%. На думку Агентства, 
приріст валових премій Компанії заслуговує позитивної оцінки з огляду на нестабільні умови 
роботи на українському страховому ринку. 

Таблиця 1 
Основні показники доходів та витрат ПрАТ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»  

(24175269) 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. 134367,9 107524,3 26843,6 24,97% 

2 від страхувальників фізичних осіб 90370 72868,2 17501,8 24,02% 

3 від перестраховиків 180,3 1,6 178,7 11168,75% 

4 Частка фізичних осіб в брутто-преміях 67,26% 67,77% -0,51 п.п. - 

5 Частка перестраховиків в бруто-преміях 0,13% 0,00% 0,13 п.п. - 

6 Страхові платежі, відправлені перестраховикам 25705 27612,3 -1907,3 -6,91% 

7 Коефіцієнт залежності від перестраховиків 19,13% 25,68% -6,55 п.п. - 

8 Чисті премії 108662,9 79912 28750,9 35,98% 

9 Зароблені страхові премії 96303,1 78047,1 18256 23,39% 

 
2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перші три місяці 2018 року в 

порівнянні з тим же періодом 2017 року знизились на 6,91%: з 27,612 млн. грн. до 25,705 млн. 
грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків скоротився на 6,55 п.п. до 
19,13%. Показники ділової активності Компанії продемонстрували зростаючий тренд. Чисті 
премії Страховика збільшились на 35,98% до 108,663 млн. грн., а зароблені – на 23,39% до 
96,303 млн. грн. 
 

3. За перший квартал 2018 року Компанія здійснила виплати своїм клієнтам на суму 
71,693 млн. грн., що на 8,53% перевищує обсяг виплат за той самий період 2017 року. Рівень 
виплат в аналізованому періоді зменшився з 61,43% до 53,36%, або на 8,08 п.п. За 
результатами перших трьох місяців 2018 року Страховик продемонстрував збиткову діяльність. 
Агентство відмічає, що розмір збитку не несе в собі загрози фінансовій стійкості Компанії. 

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

продемонстрували різноспрямовану динаміку: 
• Активи збільшились на 38,25% до 658,391 млн. грн.; 
• Власний капітал виріс на 270,44% до 185,15 млн. грн.; 
• Зобов’язання збільшились на 11,02% до 473,241 млн. грн.; 
• Ліквідні активи виросли на 59,73% до 349,906 млн. грн. 
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Таким чином, станом на початок другого кварталу 2018 року Компанія мала хороший 
рівень ліквідності (73,94%), а власний капітал покривав 39,12% зобов’язань Страховика. 
Агентство звертає увагу, що в грудні 2017 року задля підтримки розвитку СК «Княжа» та 
посилення її позицій на українському ринку було вирішено збільшити капітал Компанії на 4,5 
млн. євро. 

 
Таблиця 2 

Основні балансові показники ПрАТ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (24175269) 
за перший квартал 2018 року, тис. грн., п.п., % 

# 
Показники 01.04.2018 01.01.2018 Зміна 

Темп 
приросту, 

% 

1 Активи 658391,4 476229,1 182162,3 38,25% 

2 Власний капітал 185150,3 49981,2 135169,1 270,44% 

3 Зобов’язання 473241,1 426247,9 46993,2 11,02% 

4 Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом 39,12% 11,73% 27,40 п.п. - 

5 Ліквідні активи 349905,6 219059,4 130846,2 59,73% 

6 Частка ліквідних активів в активах страховика 53,15% 46,00% 7,15 п.п. - 

7 Співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями 73,94% 51,39% 22,55 п.п. - 

 
5. Агентство нагадує, що ключовим акціонером ПрАТ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» є міжнародна страхова група зі штаб-
квартирою в Австрії VIENNA INSURANCE GROUP, яка забезпечує безпрецедентно високий 
рівень зовнішньої підтримки українській дочірній компанії. VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) 
представлена в 24 країнах світу 50 компаніями і є лідером страхового ринку Центральної та 
Східної Європи. Згідно з попередніми підсумками діяльності за перший квартал 2018 року, VIG 
продемонструвала наступні результати: 

 Обсяг премій склав 2,826 млрд. євро, що на 3,9% перевищує аналогічний показник за 
перший квартал 2017 року; 

 Прибуток до оподаткування виріс на 7% до 117,3 млн. євро; 
 Комбінований коефіцієнт покращився до 96,2%.  
 
Проаналізувавши діяльність Компанії за перший квартал 2018 року, РА «Стандарт-

Рейтинг» виділяє наступні фактори підтвердження рейтингу фінансової стійкості страховика: 
 Приріст показників ділової активності; 
 Високий рівень виплат (53,36%); 
 Хороший рівень ліквідності (73,94%); 
 Дуже високий рівень зовнішньої підтримки.  
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