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Оновлено рейтинги ПАТ «Страхова компанія «Універсальна» 
 
7 серпня 2018 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про 

підтвердження рейтингових оцінок Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія 
"Універсальна" (код ЄДРПОУ 20113829), кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості 
(надійності) страховика за національною шкалою на рівні uaАА+. Страховик з рейтингом uaAA+ 
характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими 
страховиками. При підтвердженні рейтингу Агентство керувалось результатами аналізу 
звітності Компанії за перше півріччя 2018 року.   
  
 1. СК «Універсальна» за перші шість місяців 2018 року зібрала 417,658 млн. грн. валових 
премій, що на 25,81% перевищує обсяг премій, зібраних за той самий період 2017 року. В той 
же час, надходження від фізичних осіб виросли на 44,52% до 98,57 млн. грн., а від 
перестраховиків – у 43,79 рази до 1,686 млн. грн. Таким чином, частка фізосіб збільшилась на 
3,06 п.п. до 23,6%, а частка перестрахових компаній – на 0,39 п.п. до 0,4%. 

На думку Агентства, приріст обсягів валового бізнесу в нестабільних умовах роботи на 
страховому ринку України заслуговує позитивної оцінки.   
 

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2018 року в 
порівнянні з тим же періодом 2017 року зменшились на 15,47%: з 110,388 млн. грн. до 93,314 
млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестрахових компаній знизився з 33,25% 
до 22,34%, або на 10,91 п.п. 

Показники ділової активності СК «Універсальна» продемонстрували зростаючий тренд. 
Чисті премії виросли на 46,37% до 324,345 млн. грн., а зароблені премії – на 34,24% до 282,163 
млн. грн.   

 
Таблиця 1 

Основні показники доходів і витрат Публічного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «Універсальна», тис. грн., п.п., % 

# Показники 
I півріччя 
2018 року 

I півріччя 
2017 року 

Зміна 
Темп 

приросту, % 

1 Брутто-премії, всього, в т.ч. 417658 331976,1 85681,9 25,81% 

2 від страхувальників фізичних осіб 98570,2 68203,6 30366,6 44,52% 

3 від перестрахувальників 1685,8 38,5 1647,3 4278,70% 

4 Частка фізичних осіб в брутто-преміях 23,60% 20,54% 3,06 п.п. - 

5 Частка перестрахувальників в брутто-преміях 0,40% 0,01% 0,39 п.п. - 

6 Страхові платежі, відправленні перестрахувальникам 93313,5 110388 -17074,5 -15,47% 

7 Коефіцієнт залежності від перестрахувальників 22,34% 33,25% -10,91 п.п. - 

8 Чисті премії 324344,5 221588,1 102756,4 46,37% 

9 Зароблені страхові премії 282162,6 210192,1 71970,5 34,24% 

10 Фінансовий результат від операційної діяльності 21635 -2616 24251 - 

11 Страхові виплати та компенсації 114191 63800,5 50390,5 78,98% 

12 Співвідношення між виплатами та брутто-преміями 27,34% 19,22% 8,12 п.п. - 

13 Чистий прибуток 17164 136 17028 12520,59% 

14 Рентабельність власного капіталу 5,93% 0,05% 5,88 п.п. - 

 
3. За перше півріччя 2018 року Компанія виплатила своїм клієнтам 114,191 млн. грн., 

що на 78,98% більше обсягу виплат за той самий період 2017 року. Відповідно, рівень виплат за 
перші шість місяців 2018 року в порівнянні з тим же періодом 2017 року виріс з 19,22% до 
27,34%, або на 8,12 п.п. 

По результатам аналізованого періоду 2018 року СК «Універсальна» продемонструвала 
прибуткову діяльність. Так, фінансовий результат від операційної діяльності за перше півріччя 
2018 року становив 21,635 млн. грн. проти негативного результату за той самий період 2017 
року в розмірі 2,616 млн. грн. Чистий прибуток Компанії становив 17,164 млн. грн., що у 
126,21 разів перевищує прибуток за перше півріччя 2017 року. 
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4. В період з 01.01.2018р. по 01.07.2018р. балансові показники Страховика 
продемонстрували різноспрямовану динаміку: 

• Активи знизились на 3,18% до 756,544 млн. грн.; 

• Власний капітал виріс на 6,31% до 289,325 млн. грн.; 

• Зобов’язання скоротились на 8,26% до 467,219 млн. грн.; 

• Ліквідні активи збільшились на 188,82% до 131,363 млн. грн.  
 
Таким чином, станом на початок третього кварталу 2018 року Компанія володіла 

хорошим рівнем капіталізації (61,92%), а 28,12% зобов’язань Страховика покривали його 
ліквідні активи. Додатково слід зазначити, що за перше півріччя 2018 року рівень ліквідності 
Страховика збільшився на 19,19 п.п., що, на думу Агентства, заслуговує позитивної оцінки. 

 
Таблиця 2 

Ключові балансові показники Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія 
«Універсальна», тис. грн., п.п., % 

# Показники 30.06.2018 01.01.2018 Зміна 
Темп 

приросту, 
% 

1 Активи 756544 781429 -24885 -3,18% 

2 Власний капітал 289325 272161 17164 6,31% 

3 Зобов'язання  467219 509268 -42049 -8,26% 

4 Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом 61,92% 53,44% 8,48 п.п. - 

5 Ліквідні активи 131363 45483 85880 188,82% 

6 Частка ліквідних активів в активах страховика 17,36% 5,82% 11,54 п.п. - 

7 Співвідношення між ліквідними активами та зобов'язаннями 28,12% 8,93% 19,19 п.п. - 

 
Проаналізувавши діяльність СК «Універсальна» за перше півріччя 2018 року, РА 

«Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори підтвердження рейтингу фінансової стійкості 
страховика: 

 Приріст показників ділової активності; 
 Хороші показники прибутковості; 
 Хороший рівень капіталізації (61,92%). 
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